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Abstract 

 
Title: Does it matter? A qualitative study on how middle managers experience a change of role. 

Author: Michaela Johansson 

Year: 2018 

Level: Bachelor 

This study aims to show how mid-level managers experience a role change while in a bigger 

organizational change.  

Semi-structured interviews were undertaken with ten mid-level managers in a wholesale company 

with approximately 650 employees. The study is about roles and role change and how a middle 

manager experience a change in roles. It aims to give a new contribution to management- and 

organization studies and to contribute with action-advices to practitioner in work life.  

The theoretical starting points are Helen Rose Fuchs Ebaughs (1988) theory about role exit. The 

result from the interviews was analyzed with this theory and the main conclusions are: 

A forced change of roles for a mid-level manager can show the same steps in role exiting as the 

examples in Ebaughs (1988) study. Throughout the change, the manager’s experiences doubt, 

seeking alternatives, the turning point and creating an Ex-role. The time it took, the managers to 

go through all these steps varied. The company’s actions created a bigger doubt than necessary. 

The fact that the company waited for up to two months to declare the new roles for the middle 

managers created most doubt. A clearer purpose, more information about the coming roles and 

more information about why the change was necessary could have shortened the time it took for 

the managers to get through all the role-exiting steps and some role-uncertainty could have been 

avoided.  

Keywords: middle manager, organizational change, role change, role-exit, sociology 
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle i ständig förändring är organisationer och företag inget undantag. Behovet av 

att känna sig uppdaterad och aktuell gör att många företag ofta genomgår 

organisationsförändringar (Armenakis & Bedeian, 1999). Större organisationsförändringar såsom 

förändringar i chefsrollerna kräver nästan alltid god kommunikation för att lyckas (Heide & 

Johansson, 2008). Den person som för det mesta skall stå för kommunikationen mellan ledning 

och personal i en organisation, är en mellanchef (Dopson & Stewart, 1990).  

Mellanchefen beskrivs ofta som den person som ska förmedla ledningens beslut till personalen. 

Mellanchefen ska se till att beslut genomförs och får en plats i det arbete som bedrivs ”på golvet” 

(Harding, et al., 2014). Mellanchefen är dock inte bara en passiv aktör som ska förmedla 

ledningens beslut utan har ofta en mycket viktig roll i att få personalen att förstå syftet i en 

förändring. Att göra ledningens ord begripliga är inte alltid lätt och mellanchefens möjlighet att på 

ett bra sätt kommunicera informationen kan vara en viktig del i detta (Rouleau & Balogun, 2007).  

När organisationsförändringen innebär att mellanchefernas tjänster ska förändras och organiseras 

om, och mellancheferna därmed också genomgår en rollförändring, kan det ge olika följder. 

Rollförändringen kan påverka mellanchefen på en rad olika sätt, även omgivningen kan påverkas 

och agera annorlunda gentemot mellanchefen då en rollförändring genomförs. Hur de närmaste 

reagerar på och besvarar mellanchefens information påverkar hur mellanchefen själv agerar i och 

med rollförändringen (Ebaugh, 1988, p. 71).  En rollförändring pågår när en person träder ur en 

gammal roll eller in i en ny roll. Rollförändringen sker på grund av att reglerna för den roll 

mellanchefen tidigare hade förändras (Turner, 1990). I denna studie undersöks just sådana 

förändringar, där mellancheferna genomgått en rollförändring då företaget förändrat arbetssätt och 

den position mellanchefen innehar.  

Mellanchefens rollförändring behandlas i samband med en större organisationsförändring och 

även hur denna rollförändring påverkar mellanchefen, samt hur hen påverkas av ledningens val 

och agerande. Detta är ett intressant ämne då mellanchefen är en mycket utsatt person i en 

organisation som ska arbeta åt två håll samtidigt och klara av att hantera denna splittring (Dopson 

& Stewart, 1990).  
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2. Bakgrund 

 

Grossisterna AB, i vilket denna studie är gjord, är ett medelstort grossist-företag i byggbranschen 

med ca 650 anställda. Grossisterna AB är utlandsägt men finns på svenska marknaden sedan 80-

talet.  

Under 2017 genomgick företaget en stor organisationsförändring. Själva arbetet med 

omorganisationen startade sommaren 2016. Grossisterna AB hade inför den stora 

organisationsförändringen gjort en informationsmall om hur förändringen hade kunnat bli för 

personalen och valde att resa runt i Sverige på alla orter, för att svara på frågor från personalen . 

Grossisterna AB fick då mycket frågor som togs med in i projektet. Personalen fick informationen 

under dessa resor samt genom mail och intranät som uppdaterades varje vecka. Mellancheferna 

informerades om den kommande förändringen i januari 2017 och de som var regionchefer i 

december 2016 (VD, 2018). 

 

2.1 Förändringen 

Grossisterna AB genomförde många och stora förändringar 2017 då mellan 200-230 medarbetare 

fick nya chefer inom säljorganisationen och företaget digitaliserades. I bilaga ett och två finns att 

läsa hur organisations-schemat förändrats med omorganisationen. Grossisterna AB har ett 

huvudkontor och en rad filialer med butiker och säljkontor på olika platser i Sverige. Det byggdes 

under förändringarna upp en helt separat butiks-organisation där butiksförsäljningen kunde 

utvecklas på ett nytt sätt. Grossisterna AB delade också på den tidigare uppdelningen i sälj-

organisationen då utesäljarna hade en chef och innesälj-butik (senare Kompetenscenter-Butik) 

hade en annan chef och Grossisterna AB var uppdelade på två branscher. Nu fick alla tre delar av 

säljorganisationen en egen chef vilket innebar att varje ort fick minst tre chefer, men var inte 

uppdelade på bransch. När det gäller kunderna delades de in i installation och industri. I dessa två 

delar fanns ännu fler indelningar. Detta för att Grossisterna AB ville möta kunderna på rätt sätt, 

det vill säga med rätt kompetens. Grossisterna AB investerade i ett nytt CRM-system (Customer 

relationship management, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och 

kundrelationer i ett företag) som är hjärtat i hela förändringen. CRM-systemet är ett affärssystem 
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där kunder, samtal, offerter och möjligheter loggas för att kunna hjälpa kunderna på bästa och 

snabbaste sätt. Företaget investerade i ny telefoni för att lättare kunna hjälpa sina kunder.  

 

2.2 Mellanchefernas roll 

Alla ovan nämnda förändringar krävde att chefsrollerna förändrades. För att kunna ge stöd och 

optimera försäljningen delades mellancheferna på säljsidan upp så som tidigare nämnts. En chef 

för utesäljarna, en för Kompetenscenter (KC) och en för butiken. På KC och ute sälj fanns även 

uppdelningar mellan installation och industri med mera. I denna studie har författaren valt att 

fokusera på mellancheferna för installation på KC samt i butik (Drive-in) då dessa grupper 

genomgått de största förändringarna i sina roller. 

Förändringen som gjorts innebar att samtliga chefer fick ett större distrikt och arbetade mer på 

distans än före omorganisationen. Tidigare hade nästan alla mellanchefer två till tre orter men nu 

fick alla mellan fem och sju orter. Hur mycket mellanchefen arbetade ute i verksamheten varierade. 

Tidigare hade mellancheferna för dessa grupper ansvar för både butik och KC vilket innebar att 

energin ofta lades på KC där den stora försäljningen fanns medan butiken bara ”följde med”. 

Arbetet innebar både förr och nu mycket personalfrågor där det dagliga arbetet var ett viktigt inslag, 

därför krävdes en viss kunskap om arbetet ute i verksamheten. Mellancheferna för butikerna skulle 

efter omorganisationen arbeta för att motivera medarbetarna att ha uppdaterat material i butiken, 

mellancheferna skulle se till att säljarna hade olika sälj-aktiviteter i butik och hjälpte kunderna på 

rätt sätt. Mellancheferna för KC blev mer övervakande chefer och styrde mycket med hjälp av 

informationen från CRM-systemet, något som var nytt då Grossisterna AB tidigare inte kunde ha 

samma kontroll genom datasystem. En KC-medarbetare sitter idag ofta vid dator, med kund 

framför sig eller i telefon. Detta gör att chefen inte kan hjälpa till i själva arbetsmomentet men har 

förståelse för systemen medarbetarna jobbar i. Mellanchefen vet hur medarbetarna arbetar och har 

det i sin vardag då mellanchefen är ute bland medarbetarna, dock inte lika mycket som tidigare. 

Gemensamt för mellancheferna är att de är ansvariga för att utveckla försäljningen i den riktning 

ledningen vill och motivera medarbetarna i sitt arbete, detta är något som ej förändrats. 

Mellanchefernas roller har förändrats mycket från att vara mer produktkunniga från branschen till 

att bli säljchefer. Många av mellancheferna har också fått släppa att de tidigare även arbetade som 

säljare vid sidan av arbetet som chef och är nu endast chefer. Mellancheferna har därmed blivit 
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mindre delaktiga i det dagliga arbetet och har fallit ifrån den typen av expertroll de hade tidigare 

hade till att bli mer säljcoach. Grossisterna valde också att byta namn på säljrollerna från innesälj- 

och butikschef till Kompetenscenter chef samt Drive-In chef  (VD, 2018).  
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3. Syfte och Problemformulering 
 

I denna studie undersöker författaren mellanchefens upplevelse av en rollförändring vid en större 

organisationsförändring, på Grossisterna AB. Med hjälp av Ebaughs (1988) teorier kring 

rollförändringar undersöks hur rollförändringen upplevts av mellancheferna och vilka samband 

som kunnat ses mellan de rollförändringar som mellancheferna genomgått.  

Målet med uppsatsen är att beskriva och analysera chefers rollförändringar när en organisation 

genomgår en större strukturell förändring. Syftet med detta är dels att bidra med kunskap till 

ledarskaps- och organisationsforskningen, dels att bidra med handlingsråd till praktiker i 

arbetslivet.  

Uppsatsen kommer i första hand att genom tio kvalitativa intervjuer behandla chefers erfarenheter 

och upplevelser av att genomgå rollförändringar, men också uppmärksamma hälsoaspekter av 

rollförändringar. Detta kan vara ett viktigt bidrag till vetenskapen då det på ett nytt sätt går att se 

hur en påtvingad rollförändring påverkar en person och därmed få en ny dimension i Ebaughs 

(1988) rollförändrings-teori som tidigare behandlat frivilliga rollförändringar. Det går också se ett 

viktigt bidrag till arbetslivet där det kan fås en annan förståelse för hur en mellanchef upplever en 

rollförändring. Kunskapen kan även bidra till att göra en rollförändring så skonsam som möjligt 

för mellanchefen och därmed få en smidigare organisationsförändring.  

Syftet med studien är att få förståelse för hur en mellanchefs rollförändring under en 

organisationsförändring påverkar en mellanchefs agerande och välmående. 

Den övergripande frågeställningen för studien är: 

 Hur upplever en mellanchef en rollförändringsprocess i samband med en 

organisationsförändring i ett medelstort företag i byggbranschen? 

 

Följande underfrågor kommer att besvaras för att hjälpa till att nå svar på frågeställningen: 

 På vilket sätt upplever mellanchefen en potentiell förändring i sitt välmående i samband 

med en rollförändring? 
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 Vad kan omgivningen i företaget göra för att skynda på eller sakta ner processen i en 

rollförändring? 
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4. Nuvarande forskningsläge 
 

I detta avsnitt avhandlas tidigare forskning som finns inom rollförändringar och mellanchefer och 

som är av intresse för studien. Nedan kategoriseras tidigare forskning i övergripande avsnitt. 

Inledningsvis avhandlas roller och rollförändringar som är i studiens huvudsakliga intresse. I 

följande del förklaras vad en mellanchef är och vilken funktion mellanchefen har. Sedan följer ett 

avsnitt där författaren går igenom vad som påverkar mellanchefens välmående då en rollförändring 

kan påverka hur mellanchefen mår. Detta ämne är intressant i förhållande till rollförändringen och 

kräver ett eget avsnitt, på grund av att rollförändringar i tidigare forskning visat sig påverka 

personens välmående. Ett avsnitt om organisationsförändringar och medarbetare som rör hur 

personal och mellanchefer tar emot en organisationsförändring följer sedan. Detta är intressant i 

en studie kring rollförändringar hos mellanchefer då även mellanchefen är en medarbetare och 

därmed kan drabbas av förändringar på samma sätt som övrig personal.  

Under eftersökningar i tidigare studier har sökorden ”role change”, ”rollförändringar”, ”middle 

manager”, ”mellanchef”, ”mid-level manager” och ”Organizational Change” använts. Det fanns 

begränsat med forskning i ämnet på svenska och majoriteten av studierna kom från USA, detta 

trots att sökningar gjorts på både svenska och engelska. För att skala ned och lättare hitta den 

forskning som var intressant för studien användes även ämnesskalning och då i form 

av ”sociologi”,  ”manager”, ”organizational change” ”business”. För att hitta bra studier gällande 

vad en mellanchef är gjordes sökning på ”mellanchef” och ”middle manager”. De databaser som 

användes för att hitta studier som sedan låg på andra databaser var One Search och Google Scholar.  

Genom att läsa abstract från ett flertal studier valdes sedan de mest relevanta ut och lästes samt 

analyserades för att få en bra översikt över nuvarande forskningsläge. De studier som ansågs vara 

relevanta för studien berörde antingen en grund för att förstå vad en roll är, beskrivningar om olika 

rollförändringar eller vad en mellanchef är och studier kring mellanchefer och dennes agerande 

under ett förändringsarbete.  
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4.1 Roller och rollförändringar 

Ralph H. Turner (1990) beskriver roller, och då framförallt sociala roller, på följande sätt: 

A social role is a comprehensive pattern or behavior and attitudes, constituting a strategy for coping with a 

recurrent set of situations, which is socially identified –more or less clearly- as an entity. 

(Turner, 1990, p. 87) 

 

Med detta menar Turner (1990) att en social roll är ett mönster av en persons agerande och attityder 

som av omgivningen uppfattas som en enhet. Det sätt en person visar att hen reagerar på olika 

sorters situationer skapar en social roll. De sociala rollerna delas sedan in i basroller (ras, kön), 

strukturella roller (jobb, familj), funktionella grupproller (exempelvis någon som är passiv, hör ej 

ihop med någon speciell basroll) och värderoller (hjälte, förrädare). En rollförändring startar med 

en tvekan för den befintliga rollen för att sedan följas upp av alternativsökning och någon form av 

rollspel där personen försöker se sig själv i den nya rollen (Ebaugh, 1988). Förändringen kan vara 

både ett utträde ur en gammal roll eller ett inträde i en ny roll (Turner, 1990).  

Ebaugh (1988) menar att en människa kan ha en rad olika roller samtidigt och att detta beror på 

hur livet har utvecklats. Precis som Turner (1990) beskriver med sina fyra sociala roller så menar 

Ebaugh (1988, sid 17) att en person kan vara kvinna, fru, mor och professor samtidigt. Ebaugh 

utelämnar dock Turners sista två sociala rollindelningar: funktionella grupproller och värderoller. 

Något som Turner (1990, sid 88) menar ofta är fallet i forskning gällande rollförändringar. 

En relativt ny studie som berör säljares rollförändringar menar att det i princip krävs att en person 

genomgår en rollförändring för att ha möjlighet att hänga med på marknaden hen arbetar i och 

utvecklas. Hur ledningen i företaget agerar när sådana krav finns från omvärlden påverkar hur 

personalen genomgår denna rollförändring (Oh, 2017). Rollförändrarens sociala omgivnings 

agerande påverkar också en rollförändring och kan hjälpa till att underlätta en persons 

rollförändring. Den sociala omgivningens agerande kan även göra raka motsatsen och hålla kvar 

en person i en tidigare roll om den sociala omgivningen har en agenda med detta. Att hålla kvar 

någon i en tidigare roll kan också göras omedvetet då det inte är säkert att en familjemedlem är 

medveten om att dennes egen reaktion kan ha stor påverkan på hur personen som är i första stadiet 

av en rollförändring kommer att reagera. Detta kan även påverka välmående då personen ifråga 

inte vet hur hen skall agera eller välja (Keene & Prokos, 2008; Ebaugh, 1988). 
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Studiens rollförändring hamnar under strukturella roller och faller under det Turner (1990) 

beskriver som rollförändring då mellancheferna själva beskriver hur de förändrat sättet att arbeta 

på och förväntan på sin egen roll under bytet av tjänst. Denna förväntan innefattar i flera fall att 

mellanchefen nu ska vara mer sälj-chef än expert-chef. Mellanchefen har både gått från att vara en 

chef för några få personer till en större andel medarbetare samt ändrat sättet de både ser på sig 

själv och på sin roll i Grossisterna AB. Detta då mellanchefen inte längre kan arbeta som en i laget 

på samma sätt som tidigare. Vissa av cheferna har blivit mer övervakande chefer än de var tidigare. 

Av samma orsaker har även medarbetare och ledning ändrat sätt att se på mellanchefernas roll. 

 

4.2 Mellanchefen 
 

The definition of middle management takes in all those below top management, and in large companies, the 

divisional board 

(Dopson & Stewart, 1990, p. 12) 

 

Begreppet -mellanchef- kan ha olika betydelse för olika organisationer och grupper. Ofta är det 

dock som citatet ovan anger, att mellanchefen är den chef som är hierarkiskt placerad under högsta 

ledningen (Dopson & Stewart, 1990).  

Harding, Lee och Ford (2014) menar att mellanchefens roll i en organisation är att implementera 

besluten som tas i högsta ledningen och förmedla det till organisationen genom att ha ansvar för –

och kontrollen över personalen. Rouleau och Balogun (2007) menar dock att mellanchefer är mer 

än bara passiva spelpjäser som för vidare ledningens ord i organisationen. Mellanchefer har en 

viktig roll i att framföra ledningens ord till personalen och få informationen accepterad samt få 

personalen intresserad. Det är alltså mellancheferna som har en viktig del i att få personalen att ta 

till sig direktiv och förändringar och sedan agera på förändringarna. Harding, Lee och Ford (2014) 

beskriver mellanchefen som en förmedlare medan Rouleau och Balogun (2007) menar att 

mellanchefen kan påverka personalen mycket mer än bara som förmedlare då de översätter, medlar 

och påverkar hur ledningens beslut tas emot.   

Vad en mellanchef har för roll i och betydelse för en organisationsförändring delar också 

forskningen. Mellanchefen har beskrivits som en lojal och viktig spelpjäs mellan ledning och 
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personal. Mellancheferna har dock i nästa stund beskrivits som att de kan vara ett hinder för 

lyckade förändringar  (Harding, et al., 2014). Det finns studier där mellanchefen beskrivits som en 

bromskloss eller till och med en person som saboterar en hel förändring genom att helt enkelt inte 

delge personalen den information som de borde ha fått. Då mellanchefen har ansett att dennes 

självintresse skadats av förändringen (Wooldridge, et al., 2008; 2008 Macmillan & Guth, 1986). 

Mellanchefen kan alltså förmedla en helt annan information än den som ledningen velat förmedla 

och på så sätt få personalen att motarbeta beslut, även om mellanchefen själv kanske är av 

uppfattningen att hen gör precis som det är menat från ledningens håll (Macmillan & Guth, 1986). 

Hope (2010) visar att påverkan för en organisationsförändring inte alltid kommer från ledningen 

utan mellanchefer kan använda politik för att påverka vägen organisationen skall gå. 

Mellanchefens roll i en förändring har på många håll ändrats på arbetsmarknaden från passiv 

förmedlare till aktiv tolkare (Rouleau & Balogun, 2007). Mellanchefen har därmed fått en viktigare 

position, mycket på grund av att mellanchefen sitter på en kunskap som inte ledningen har då 

chefen ifråga i sin roll arbetar ute i verksamheten tillsammans med personalen och därmed får till 

sig den kunskapen dagligen (Hope, 2010).  Mellancheferna är de som ofta har kontakt med 

medarbetarna och har på så sätt en stor möjlighet att påverka hur personalen får informationen 

(Frohman & Johnson, 1993). Mellancheferna själva påverkas i sin tur av att få vara en del av 

beslutsfattandet kring organisationsförändringar. Mellancheferna får större engagemang för en 

organisationsförändring om de fått vara med från början. De bidrar således med mer entusiasm 

kring förändringen vilket påverkar de anställda genom att deras egen entusiasm och kunskap kring 

förändringarna delges på ett mer positivt sätt (Barton, 2012).   

 

4.2 Mellanchefens välmående 

Att vara mellanchef innebär att vara mitt emellan två andra positioner och att utföra ledningens 

önskan samtidigt som hen skall föra personalens talan (Harding, et al., 2014).  Detta kan vara en 

tuff uppgift och mellanchefens välmående kan påverkas mycket av sitt eget, men även 

omgivningens, agerande.  

Mellanchefen kan ofta själv skapa en förvirring i sin roll då hen tar på sig arbetsuppgifter som inte 

riktigt tillhör dennes tjänst. Detta skapar roll-osäkerhet och förvirring då mellanchefen gör sin 

tjänst till något som tjänsten kanske egentligen inte är (Linstead & Thomas, 2002). Denna 
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förvirring uppstår ofta när mellanchefen själv inte riktigt vet vad hen har för förväntningar på sig 

från ledning och personal. Mellanchefen är osäker på vad som är hens egentliga roll och 

arbetsuppgift och tar därmed på sig andra uppgifter som kanske egentligen inte ingick i rollen för 

att inte riskera att göra för få arbetsuppgifter. Detta kan då medföra att dessa ytterligare 

arbetsuppgifter skapar ohälsa då mellanchefen blir överarbetad (Thomas-Gregory, 2014). 

Newell & Dopson (1996) talar om psykologiska kontrakt och menar i sin studie att detta innebär 

att mellanchefen ger företaget engagemang och lojalitet och i gengäld får lön, förmåner och en 

säker framtid inom företaget. De menar att mellanchefer som länge pressats hårt av högre krav i 

organisationerna kunde ändå känna trygghet i att de hade en säker framtid i företaget. Författarna 

menar att detta kan förändras under en omorganisation. En sådan förändring sker då nya regler 

börjar gälla och mellanchefen blir osäker gällande sin möjlighet att ta beslut, vilket mandat hen 

har och hur framtiden kommer se ut. En sådan osäkerhet skapar sämre arbetsinsats och i vissa fall 

även ohälsa, detta föreslår författarna kan avhjälpas genom stöd för att veta vilka förväntningar 

som finns på mellanchefens roll under och efter omorganisationen (Newell & Dopson, 1996).  

 

4.3 Organisationsförändringar och medarbetare  

Wooldridge, Schmid & Floyd (2008) menar att om en organisationsförändring ska lyckas måste 

mellanchefens roll tas med i planeringen och företaget bör även ha mellanchefernas psykiska 

process i åtanke. Om detta inte tas med i planeringen kan det leda till cynism, något som är en risk 

i organisationer som ofta genomgår förändringar. 

Organisationer som ofta genomgår förändringar kan gradvis förändra personalens inställning till  

förändringar. En tidigare illa genomförd förändring kan påverka hur den nya förändringen mottas 

i organisationen, oavsett om det är en förändring till det bättre eller till det sämre för individen. Att 

drabbas av så kallad Organizational change cynism (OCC) är en risk i en organisation som ofta 

genomgår förändringar. Detta innebär att de anställda blir negativa och cyniska i sin mottagning 

av den nya förändringen. OCC kan bero på tidigare dåliga erfarenheter av en 

organisationsförändring, både att det påverkat ens eget arbete negativt men också att 

förändringarna implementerades på ett dåligt sätt. För att undvika detta kan organisationen dela 

informationen om en kommande organisationsförändring tidigt i organisationen. Personalen får 
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mer tid på sig att fundera över den kommande förändringen innan den faktiskt genomförs. På så 

sätt överraskas inte de anställda och har lättare att acceptera förändringen. Att de anställda får vara 

med i beslutsfattandet påverkar förändringsbenägenhet positivt då personalen upplever att de varit 

en del av arbetet bakom förändringen och har varit med och lagt grunden för framtiden (Brown & 

Cregan, 2008). Att inte veta vad som sker i den egna organisationen påverkar individers 

engagemang, professionalism och även prestation i sitt yrke. Om personalen har kunskap om 

kommande händelser finns möjlighet att påverka dessa och därmed känna mer delaktighet i den 

förändring som ska komma. Detta gäller då såväl medarbetare som mellanchefer (Hobman, et al., 

2004) 

Det finns organisationer där ledningen ansett att medarbetarna bara ska acceptera förändringar och 

ta dem till sig. I dessa fall upplever medarbetare inte alltid att förändringen är fel men att det byggts 

upp ett motstånd för att personalen har känt sig marginaliserad av ledningen (Raelin & Cataldo, 

2011). Medarbetare kan då visa olika former av motstånd som påverkar hur lyckade 

organisationsförändringarna blir. Organisationsförändringarna kan dock påverkas positivt genom 

olika ageranden från ledningen. Att ledningen i ett företag kan tänka sig att utveckla sin 

organisationsförändring med tiden är en viktig del i att lyckas (Gustafson, et al., 1994). 

Mellanchefen är också en viktig del i organisationsförändringen och kan genom sin inblandning 

bidra till att medarbetare ändrar sin syn på en förändring och ser mer positivt på förändringen. Om 

mellanchefen inte själv känner sig delaktig eller nog informerad så uteblir denna positiva effekt 

(Raelin & Cataldo, 2011). 

 

4.4 Forskningsöversikt: en kort summering 

Den forskning som presenterats har på olika sätt beskrivit vad roller och rollförändringar är och 

även visat på betydelsen av mellanchefens roll i en organisation. Organisationsförändringar och 

förändringströtthet är också forskningsområden som presenterats.  

En social roll är något komplex att beskriva men forskning visar att en persons agerande i olika 

situationer uppfattas av omgivningen som en enhet och denna enhet är en persons sociala roll 

(Turner, 1990). Turner (1990) beskriver fyra olika typer av sociala roller och en person kan vara 

flera olika på samma gång, exempelvis kvinna, mamma, chef och socialdemokrat. En 
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rollförändring kan alltså göras från många olika roller och inte bara från strukturella som beskrivs 

i denna studie. Att beskriva mellanchefens roll är viktigt för att förstå varför ett byte av tjänst 

innebär en rollförändring. Att beskriva mellanchefens roll är även viktigt för att förstå varför en 

rollförändring kan vara svår utifrån de förväntningar som finns på mellanchefen. Medarbetarna 

har många olika förväntningar på rollen mellanchef även ledningen har förväntningar då 

mellanchefens tidigare agerande har fått ledningen att se på denna roll på ett visst sätt. Rollen som 

uppfattas av omgivningen har därmed skapats av mellanchefens agerande (Turner, 1990). Under 

en organisationsförändring som kräver en rollförändring för mellanchefen ska synen på 

mellanchefen förändras, inte bara för mellanchefen själv, utan också för omgivningen. Att 

mellanchefen ses på olika sätt (Harding, Lee, & Ford, 2014; Rouleau & Balogun, 2007) kan 

påverka hur mellanchefen själv upplever sin roll i företaget och på så sätt hur hen agerar i sin tjänst 

(Thomas-Gregory, 2014). Är ledningen otydlig i syfte och vision samt vad tjänsten och rollen 

innebär tycks mellanchefen uppleva ännu mer osäkerhet vilket kan vara direkt skadligt för 

organisationen. Om det är mellanchefens mening eller ej har mindre betydelse. Utgången tycks 

framförallt bli att organisationsförändringar försenas eller saboteras (Macmillan & Guth, 1986; 

Wooldridge, et al., 2008; Hope, 2010).  

Mellanchefen beskrivs i litteraturen på flera olika sätt, både som förmedlare och översättare av 

ledningens ord men även som den person som ska ha ansvar för och kontroll över personalen 

(Harding, et al., 2014). Mellanchefen har en viktig roll under en organisationsförändring men 

denna roll  marginaliseras ofta. I vissa fall anser ledningen att mellanchefen också ska vara en 

person som inte ifrågasätter utan bara för ledningens ord vidare till personalen (Raelin & Cataldo, 

2011). Dock visar forskning att så är inte fallet i många organisationer, oavsett om det är 

ledningens förhoppning eller ej (Macmillan & Guth, 1986). I vissa studier menar forskningen att 

mellanchefen själv är ansvarig för att översätta och förtydliga ledningens ord men det finns också 

fall där mellanchefen av olika orsaker väljer att inte förmedla vissa beslut och då avsiktligt eller 

oavsiktligt saboterar en organisationsförändring (Wooldridge, Schmid, & Floyd, 2008, Macmillan 

& Guth, 1986). Hur ledning och högre chefer agerar påverkar både välmående och engagemang 

hos mellanchefen. En ledning som inte är tydlig och visar vilken väg företaget ska gå kan skapa 

en osäkerhet för mellanchefen. Mellancheferna blir osäkra över hur de ska agera och på vad de 

skall agera (Thomas-Gregory, 2014). Mellancheferna blir också osäkra kring vilket mandat hen 

har och hur framtiden kommer att vara i företaget (Newell & Dopson, 1996). Det går  också att se 
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att tidigare organisationsförändringar påverkar hur den aktuella förändringen mottas, beroende på 

om ledningen kommunicerar på rätt sätt och om personalen känner sig delaktig (Hobman, et al., 

2004). Känner sig mellanchefen delaktig innebär detta ofta större engagemang och förändringen 

ses positivt av mellanchefen men om det motsatta inträffar kan förändringsprocessen upplevas 

negativ genom hela organisationen (Raelin & Cataldo, 2011). Mellanchefens välmående är starkt 

beroende av att veta sin roll i ett företag och vad som förväntas av denna roll. Forskningen visar 

dock på olika sätt att det ofta inte är fallet utan att det ofta finns en stor roll-osäkerhet framförallt 

under en organisationsförändring vilket inte hjälper till att göra rollförändringen smidig för 

mellanchefen (Newell & Dopson, 1996). 

Denna studie väljer att se på en organisationsförändring på ett nytt sätt. Själva organisationens 

förändring sätts inte i centrum utan mellanchefens rollförändring och hur hen upplever densamma. 

I nästa avsnitt beskrivs en teoretisk ingång som grundar sig i Ebaughs (1988) forskning om 

rollförändringar. Här har vi delvis en ny teoretisk ingång, och delvis ett nytt fall i forskning om 

rollförändringar i relation till forskning om organisationsförändringar. Mellanchefen har inte 

renderats särskilt mycket forskning i detta sammanband tidigare vilket ger ett intressant nytt 

perspektiv.   
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5. Teoretiskt ramverk 
 

Ett välbekant sätt att använda begreppet roll inom sociologin kommer från Erving Goffman (2009). 

Goffmans teori gällande hur en person agerar inför publik och bakom scenen handlar om att spela 

en roll. Han menar att människor ”agerar” inför publiken som är vår omgivning. 

Turner (1990) använder begreppet sociala roller och menar att det finns fyra olika typer av roller: 

basroller, strukturella roller, värderoller och strukturella grupproller. Studien utgår från sociala 

roller och då en strukturell roll, nämligen rollen som mellanchef. Detta är inte samma typ av roll 

som Goffman (2009) beskriver då de sociala rollerna innebär det sätt en person visar att hen 

reagerar på olika sorters situationer (Turner, 1990). Goffman (2009) menar att begreppet roll 

snarare innebär att spela en roll, då blir betydelsen av roll ett medvetet eller omedvetet agerande 

och inte, som i Turners (1990) fall, synen som omgivningen har på dina ageranden som en enhet. 

Kortfattat så är den stora skillnaden att Goffman (2009) beskriver roller funktionellt, att alla ska 

göra sin roll. Sociala roller handlar snarare om att identifiera sig med och definieras med en roll. 

Turner (1990) menar att en rollförändring kan vara både ett inträde i en ny roll och en exit ur en 

gammal. Det huvudsakliga som gäller för en rollförändring är att en person identifierar sin nya roll 

på ett nytt sätt än hen gjorde med sin tidigare roll, samt att även dennes omgivning gör detsamma. 

Personen behandlas därmed annorlunda och förväntas och förväntar sig själv att agera på ett nytt 

sätt o olika situationer. Deltagarna i studien har genomgått en rollförändring då alla chefs-tjänster 

i företaget ändrades och mellancheferna började arbeta på ett helt nytt sätt. Sättet mellancheferna 

agerade och reagerade på ändrades och på så sätt ändrades även förväntningarna på chefs-rollen 

vilket skapade en helt ny roll för mellancheferna att träda in i.  

I studien arbetades resultat och analys fram med hjälp av en studie av Helen Rose Fuchs Ebaugh 

(1988). Författaren beskriver olika rollförändringar som görs i vårt samhälle och hur dessa 

påverkar de individer som är en del av förändringarna. Dessa rollförändringar kan vara allt från 

skilsmässor till nunnor som lämnat ett kloster. Ebaugh skriver om frivilliga rollförändringar och 

ser då fyra viktiga steg: 

1. Tvekan inför befintlig roll. Man börjar tveka på rollen man har nu och börjar väga för och 

nackdelar. 
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De deltagare som i Ebaughs (1988) studie genomgått en rollförändring beskrev att det var i detta 

stadie deltagarna först började tveka på sitt engagemang för sin nuvarande roll. Denna tvekan 

kunde komma som ett resultat av organisationsförändringar, utbrändhet i arbetet, besvikelse, flera 

olika händelser eller några få förändringar i organisationen. Denna första tvekan ledde sedan till 

ett missnöje med nuvarande situation och rollförändraren började då också leta efter andra personer 

som stärkte denna tvekan istället för att lyssna på de personer som gav motsatt svar.   

När den första tvekan inföll kunde variera i tid beroende på om personen var ensam om 

rollförändringen eller om flera gjorde rollförändringen samtidigt samt hur mycket kontroll och 

kunskap personen hade över förändringen. 

Det första steget handlar om att tänka och fundera över situationen som är nu och över om rollen 

personen besitter är den roll personen vill vara i.  

2. Börjar söka alternativ. Personen börjar kanske leta efter andra vägar i karriären och 

undersöka vilken väg som är möjlig att ta.  

I andra steget börjar personen också leta sätt att bekräfta sin initiala tvekan. Motstånd från 

omgivningen kan göra att hela processen stannar upp. Ebaughs (1988) studie visar dock att många 

känner sig lättade då de upptäcker att det finns andra alternativ att välja. Alternativsökandet kan 

göras både rationellt eller med hjälp av känslosamma krafter. Här förbereder de flesta personer sig 

också för nästa steg genom rollspel med sig själv och genom att fundera över hur den egna 

personen kommer passa in i den nya rollen. Ebaugh (1988) beskriver också hur fem steg ofta gås 

igenom: avvägningar av alternativen som finns, undersökning av vilket socialt stöd som finns och 

upptäckten att det finns möjlighet att välja, vägningar av för och nackdelar, rollspel och byte av 

nätverk referenser samlas från.  

Steg två handlar om att se vad som finns runtomkring, om det finns bättre alternativ och om dessa 

alternativ skulle kunna vara en möjlighet för framtiden.     

3. Vändpunkten. Vändpunkten kan vara vid en stor händelse eller bara inträffa. Personen kan 

känna att den har ett ben i dåtiden och ett i framtiden och börjar tveka lite.  

I det tredje steget känner rollförändraren att den tidigare rollen inte längre är önskvärd. Ebaugh 

(1988) beskriver tre olika funktioner i rollförändringen: minskning av kognitiv dissonans, 
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möjlighet att presentera sitt beslut för andra och hopsamling av resurser som behövs för att klara 

rollförändringen. I detta steg kan personen också hamna i ett vacuum där hen hamnar mitt emellan 

de olika rollerna och kan känna sig rotlös och orolig. Under vändpunkten upplever rollförändraren 

många olika känslor och kan, förutom rotlösheten och oroligheten, även uppleva bland annat 

lättnad och rädsla. Rollförändraren kan också känna att hen inte hör hemma någonstans. 

Tredje steget handlar om att ta beslutet att välja något nytt eller att stanna kvar.  

4. Skapa en Ex-roll. I detta steg ska personen meddela sin omgivning att det som förr gällde 

nu inte gäller längre. Personen ska lära sig att leva i det ”nya” livet. Exempelvis då en 

person väljer att lämna en tjänst på grund av förändrade villkor eller tvingas byta tjänst. 

Ebaugh (1988) beskriver sex stora problem som många står inför i detta fjärde stadie: (1) 

Personerna som genomgår rollförändringen signalerar till andra att förändringen ägt rum, 

personerna förväntar sig då att behandlas på ett annat sätt. (2) När personer som genomgår 

rollförändringen meddelar att de inte längre är en del av sin gamla roll börjar omgivningen att 

reagera mot dem både som de personer de var i den gamla rollen och i den nya rollen. Den person 

som genomgått en rollförändring kan också behöva hantera stereotyper som omgivningen skapat 

gällande den pågående rollförändringen. (3) Personer som genomgår en rollförändring kan ha 

problem att hantera nya intima relationer i den nya outforskade verkligheten. (4) Personer under 

en rollförändringsprocess upplever en stor förändring i sitt nätverk av vänner. (5) Personer har 

fortfarande kontakt med personer från den tidigare rollen och även personer som genomgått samma 

rollförändring. Svårigheter kommer när rollförändrarna ska interagera med båda dessa grupper. (6) 

Rollförändrare behåller identifiering med sin tidigare roll fast de lämnat den. Ebaugh (1988) 

beskriver att en lyckad rollexit kräver lyckade lösningar på ovanstående fem stereotyper.  

För den person som påbörjar en förändring i sin roll eller tjänst, väntar en svår och i bland utdragen 

process, som innebär att rollförändraren ska skilja sig från de normer och sociala förväntningar 

som hen tidigare haft. Personens omgivning drar sig ofta undan och kontakt tappas med många 

människor som personen tidigare haft nära. Samtidigt ska personen ta till sig en ny roll med nya 

förväntningar. Utifrån detta undersöks det i studien hur mellancheferna i en större 

organisationsförändring har förändrat sin roll och om det går att se att Ebaughs fyra steg i 

rollförändringsprocessen infunnit sig även om förändringen tvingats på dem. Detta är intressant 

för studiens syfte då själva separationen kan avgöra hur personen agerar och mottar förändringen 
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och förmedlar den vidare. Författaren kommer också undersöka hur agerandet från företaget 

påverkat denna exit. 

Ebaugh (1988) är framförallt känd som religionssociolog och de flesta av hennes verk är religiösa 

studier. Rollförändringsteorin som beskrivs i boken Becoming an Ex (Ebaugh, 1988) var från 

början en studie av nunnor som lämnat kloster men utvecklades sen till en större studie om 

rollförändringar. Ebaughs (1988) teorier om rollförändringar är relevanta för studien då det kan 

hjälpa till att ge en fördjupad förståelse för hur mellanchefer upplever en påtvingad rollförändring. 

Studien får då aspekter som välmående och psykiska processer med i upplevelsen vilket kan vara 

svårt att få med utan en relevant teori och just rollförändringsprocesser. Ebaughs (1988) teori är 

lämplig då den innehåller många delar som även övrig forskning talar om såsom välmående och 

rollosäkerhet. Teorin är dock till största del testad på frivilliga rollförändringar och då med djup i 

religiösa studier. Detta kan bli ett intressant sätt att se på en mellanchefs påtvingade rollförändring 

i samband med en organisationsförändring.  

 

5.1 Ebaughs teori som analysredskap  

Inledningsvis beskrivs Turners (1990) tankar om vad roller är. Turners (1990) forskning finns även 

beskrivet mer kortfattat i forskningsöversikten för att få en ingång i övrig forskning. Det Turner 

menar är att en rollförändring är en rollförändring då man förändrat sin syn på sin egen sociala roll 

samt att omgivningen förändrat denna syn. Därmed kan ett byte av tjänst vara en rollförändring 

även om detta inte innebär en ny arbetsplats eller att man inte längre är mellanchef. Mellancheferna 

i denna studie har gått från sina tidigare roller som expert-chefer där man hade kunskap om 

produkterna och även fanns med som säljare i organisationen. Istället har en ny roll tagit form som 

snarare kan beskrivas som sälj-chef eller sälj-coach där man motiverar sina medarbetare och skall 

finnas där som stöd och motivator men ej som produktkunnig eller säljare. Den nya rollen innebär 

också att mellancheferna mer sällan träffar sin personal vilket gör att rollen som närvarande chef 

fått en ny innebörd och både mellancheferna och personalen har fått förändra sitt arbetssätt och 

hur de ser på ordet ”närvarande”. Mellancheferna har fått fler orter och måste därmed använda sig 

av nya kanaler för att kommunicera med personalen. Personalen måste ta till sig dessa nya kanaler 

och acceptera att mellanchefens roll inte är vad den tidigare varit. Företaget har också valt att byta 

namn på dessa tjänster från innesälj- och butikschef till Kompetenscenter chef (KC-chef) och 
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Drive-in chef (DI-chef). Detta gör det än mer tydligt att det handlar om helt nya roller då dessa 

nya namn ger nya förväntningar och innebörder. 

Studien har likheter med Ebaughs (1988) studie som berör nunnors roll-exit men har även stora 

skillnader från de rollförändringar som beskrivs i Ebaughs (1988) studie. Största skillnaden är att 

Ebaughs (1988) studie berör frivilliga rollförändringar och då med tyngdpunkt i utträden ur 

klosterverksamheten. Här analyseras därmed besläktade men inte identiska fenomen vilket är 

intressant då det ger en helt annan infallsvinkel i de påtvingade rollförändringarna. För att hitta de 

delar som är av intresse för organisationsforskningen samt även praktiker i arbetslivet så ger detta 

sätt att se på påtvingade rollförändringar ett annorlunda tänk som bidrar till nya tankar och ny 

kunskap. Därmed är Ebaughs (1988) studie en bra teoretisk utgångspunkt för att finna den 

sociologiska infallsvinkeln i rollförändringar i arbetslivet.  

Ebaughs (1988) studie kommer användas analytiskt genom att de fenomen hon beskriver vid 

frivilliga rollförändringar appliceras och analyseras i förhållande till resultatet från intervjuerna 

med de påtvingade rollförändrarna. 
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6. Metod och material 
 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod, semi-strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer innebär att det finns utrymme för ett öppet vardagssamtal även om 

intervjun utgår från ett färdigt frågeformulär. Intervjuerna är inte helt slutna intervjuer med svar 

på frågor utan fria diskussioner där kommentarer uppmuntras. Intervjuerna håller sig till givna 

teman men frågorna kan omformuleras för att passa intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Valet 

av metod föll på semi-strukturerade intervjuer då informationen som eftersöktes inte var beslutad 

på förhand. En strukturerad intervju hade gett mer begränsad information från deltagarna. Genom 

att använda semi-strukturerade intervjuer fanns ett ramverk men också en stor frihet i deltagarnas 

berättande. Detta för att få så mycket information som möjligt med informanternas egna ord. En 

kvalitativ metod användes och ej en kvantitativ metod på grund av att det var kvalitativa fakta som 

skulle hittas och ej kvantitativa. Då en människas påverkan av förändringar i den egna 

organisationen samt kommunikationen i organisationen ska undersökas handlar mycket om 

mellanmänskliga relationer, då lämpar sig en kvalitativ undersökning. En kvantitativ undersökning 

skulle troligen ge mindre utförliga svar, troligen skulle en sådan studie inte heller ge någon 

information om hur en rollförändring upplevdes av deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

studien används Ebaughs (1988) teori och för att analysera resultatet av denna studie lämpar sig 

intervjuer som metod då Ebaughs teori handlar om hur deltagaren reagerat, agerat och känt sig 

under processen. En annan kvalitativ metod som varit möjlig att använda var observationer men 

denna metod kräver betydligt mer tid för att vara relevant och en möjlighet att observera alla 

deltagare under en längre tid i samband med deras rollbyte. Då tiden för att göra studien var 

begränsad och genomfördes av en person fanns inte möjlighet att göra en observationsstudie. Att 

få reda på hur rollförändringen upplevdes av varje chef skulle heller inte varit möjligt med en 

observationsstudie då man ej får reda på om det som pågår uppfattas likadant av informanten som 

av observatören. Det som talar emot intervjuer är att personerna som intervjuas kanske inte alltid 

minns vad som hänt eller utelämnar fakta då intervjuerna gjordes efter att 

organisationsförändringen genomförts. Detta är en risk som behöver tas då intervjuer tycks vara 

bästa metoden för ämnet i fråga. 
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Intervjuguiden utformades med tidigare forskning samt teoretisk utgångspunkt i åtanke. 

Inledningsvis behövdes vissa basfrågor (ålder, kön, nuvarande tjänst, tidigare tjänst samt vad dessa 

tjänster innebär) för att få ett möjligt analysredskap i studien. Senare lades fokus på hur inblandad 

deltagaren var i sin egen förändring samt hur detta upplevdes av deltagaren. För att få en grund i 

om detta faktiskt kunde benämnas som rollförändring så användes intervjufrågor där personen 

själv fick beskriva förändringarna som gjorts och hur detta upplevdes och förändrade rollen för 

dem själva samt hur personalen agerade på detta. Med utgångspunkt i tidigare forskning 

undersöktes även kommunikationen, om man upplevde att man behövde agera annorlunda och hur 

deltagaren själv upplevde förändringen, var deltagaren positiv eller negativ till förändringen och 

varför upplevdes förändringen på det sätt? Tanken med intervjuguiden var att inte använda ordet 

rollförändring för att inte få ledande frågor samt att ha en så pass öppen intervju att flera olika 

infallsvinklar var möjliga beroende på vad som framkom. 

Under intervjuerna har Kvale och Brinkmanns teori (2014) om den intervjuades livsvärld varit 

viktig. Kvale och Brinkmann (2014) förespråkar -var- och –hur- frågor under intervjuerna och 

detta har varit i fokus då studien inte eftersökte spekulativa förklaringar utan snarare detaljerade 

beskrivningar. Exempelvis ställdes hellre frågan ”hur förändrades din tjänst?” framför ”varför tror 

du att tjänsten skulle förändras?” 

Intervjuerna används för att förstå en persons livsvärld genom att vara öppen, medvetet naiv, och 

låta deltagaren formulera sina svar och tolkningar i det specifika ämnet, detta trots att författaren i 

många fall hade en viss förförståelse i ämnet. Under intervjun går det också att uppleva att en 

person förändrar sin syn på ett perspektiv efter att frågor ställs då personen funderar i nya banor 

på grund av frågornas form. Behovet av en uppföljande intervju när materialet analyserats har 

också avvägts och i vissa fall var det något som behövdes och genomfördes för att få fler svar. 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Under bilaga tre och fyra finns intervjuguiderna från både 

intervjuerna med mellancheferna och expertintervjun med VD. 

 

6.1 Urval och begränsningar intervjuer 

Genom kontakt med HR-avdelning och VD på Grossisterna AB har tillgång beviljats till de 

mellanchefer som finns och fanns i organisationen och som varit med före, under eller efter 
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organisationsförändringarna. Tio mellanchefer deltog i intervjuerna som gjordes enskilt. 

Mellancheferna hade en bra spridning i hela Sverige från Norrland till Skåne. Samtliga deltagare 

är eller har varit mellanchefer före, under eller efter att organisationsförändringen genomfördes. 

Bland deltagarna har två slutat som chefer, tre är helt nya chefer och fem har varit chefer både före 

och efter förändringen, dock i nya roller. Gruppen innehåller både chefer som valt att stanna kvar 

i företaget och chefer som valt att lämna företaget. 

Urvalet begränsades av antalet mellanchefer som fanns att tillgå i Grossisterna AB. Sammanlagt 

finns i nuläget cirka 20 mellanchefer i sälj-organisationen, dock har även tidigare mellanchefer 

deltagit. Samtliga mellanchefer har ej intervjuats utan urval har begränsats till de chefer som har 

varit, eller är nuvarande chef för KC och DI. Urvalet i de två grupperna är i dagens organisation 

14 mellanchefer. Alla intervju-deltagare är inte chefer för grupperna idag men har någon gång 

under förändringsprocessen varit det. Mellancheferna för butikssäljarna och KC-medarbetarna 

ansågs vara intressanta då rollförändringarna och organisationsförändringen var mest påtagligt i 

denna del av företaget. 

Av de deltagare som tillfrågades att delta i studien tackade samtliga ja. Möjligheten att intervjua 

en grupp till fanns men av praktiska skäl gjordes inte detta då det inte ansågs nödvändigt för 

studiens resultat då deltagarantalet redan var stort. Sedan tidigare hade författaren en ytligare 

relation med vissa av deltagarna och en djupare relation med några av deltagarna. Detta kan vara 

ett problem för att få objektivitet och ärlighet i svaren. Detta dels för att intervjupersonen kan 

komma att svara det som deltagarna tror att intervjuaren vill höra samt för att intervjuaren har en 

förutfattad mening om utfallet. Deltagarna kan också tro att vissa saker ej behöver nämnas då 

intervjupersonen redan vet svaren. Detta kan dock vara ett problem i alla studier då det ofta finns 

en inledande teori om vad studien kommer att ge för resultat men även att alla intervjupersoner 

kan ge de svar som deltagaren tror att intervjuaren vill ha (Kvale & Brinkmann, 2014). Författaren 

tror dock inte att detta påverkat resultatet. 

Då deltagarantalet var stort i förhållande till hur många möjliga deltagare det fanns att tillgå anses 

denna studies resultat ge en bra insyn i hur rollförändringen var för mellancheferna i den aktuella 

organisationen. 

Rekrytering till studien gjordes genom att författaren kontaktade deltagarna via telefon eller i 

samband med sedan tidigare inplanerade möten för att fråga om intresse fanns att delta i studien. 
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Kontakt togs sedan via mail, telefon eller i sociala medier för att boka en tid för intervju. I vissa 

fall fanns inga möjligheter att genomföra intervjun ansikte mot ansikte och i andra fall fanns ett 

önskemål från deltagaren att göra intervjun via telefon. Två av intervjuerna har gjorts ansikte mot 

ansikte och de resterande åtta gjordes via telefon. 

En expertintervju har även genomförts med VD på företaget för att få en bra bakgrund i själva 

förändringen.  

 

6.2 Etik och genomförande 

Vetenskapliga rådet beskriver fyra huvudkrav för en vetenskaplig undersökning: 

 Informationskravet: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt 

att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

(Vetenskapsrådet, 2002, p. 7) 

 

Intervjupersonerna fick inför intervjun information om att studien är en C-uppsats som skrivs på 

ett universitet. Sedan beskrevs hur intervjun skulle genomföras och deltagarna tillfrågades om 

intervjun fick spelas in. Intervjupersonens roll beskrevs samt att deltagaren deltog i en av flera 

intervjuer där varje intervju var viktig för att få ett resultat.  

 

 Samtyckeskravet. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare. 

Deltagaren skall också närsomhelst ha rätt att avbryta intervjun eller själv bestämma hur 

mycket man vill delta. I det fall de vill avbryta eller ej delta skall deltagaren ej utsättas för 

påtryckningar (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Deltagarna fick information om utformningen av uppsatsen och att de var helt anonyma i den 

färdiga uppsatsen. Ingen av deltagarna önskade avsluta eller valde att inte svara på frågor även om 

vissa ibland inte hade svar på alla frågor.  

 

 Konfidalitetskravet. All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt 

känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. Alla uppgifter skall även lagras på sådant sätt 

att ingen utomstående kan identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Inför intervjutillfället meddelades att deltagarna var helt anonyma i uppsatsen och endast den som 

intervjuade skulle kunna veta vem som svarat. Lagring i dator gjordes under -Intervju 1, Intervju 

2- osv och inga namn angavs bara ålder och kön. Inspelningen raderades efter transkribering. 

Personerna var inte anonyma för alla, författaren träffade och talade med intervjupersonen och 

visste vem den svarande ifråga var. Ingen utomstående kunde se några namn. 

 

 Nyttjandekravet. Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller 

åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt 

medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Innan intervjun meddelades deltagarna att informationen som framkommit endast skulle användas 

till denna studie och ej lämnas vidare eller användas på annat sätt.  

Då författaren och deltagarna kom från samma organisation fanns en risk att svaren kunde påverkas. 

Deltagarna kunde exempelvis välja att inte ge de negativa svaren för att detta inte skulle komma 

ut i organisationen. En viktig del i intervjuarbetet blev därför att få tillit från deltagarna och få 

deltagarna att inse att deras svar inte skulle delges organisationen med hänvisning till personen 

som uttryckte åsikten. Då antalet deltagare var relativt stort är det svårt att spåra svaren genom att 
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läsa det färdiga resultatet. Deltagarna tycktes trygga med detta och flera uttryckte sig inte ha några 

problem att även delge sina svar till företaget. 

Repstad (2012) beskriver positiva sidor med att känna intervjupersonerna och vara mer involverad 

då författaren har ett stort intresse samt förkunskap som kan vara svår att få på annat sätt. 

Intervjuerna genomfördes på två olika sätt: genom träff ansikte mot ansikte och via telefon. 

Anledningen till valet av intervjumetoderna var de praktiska möjligheterna. Då deltagarna var 

utspridda i hela Sverige fanns ingen möjlighet att intervjua alla deltagare på plats utan 

telefonintervju blev nödvändigt. Då intervjun rörde personens upplevelser och egna känslor var 

det viktigt att vara lyhörd för kroppsliga tecken och ovilja att svara på vissa frågor, att uppfatta 

detta och förstå varför detta kunde vara en jobbig fråga att ta ställning till (Kvale & Brinkmann, 

2014). Detta var omöjligt i de fall där intervjuerna genomfördes via telefon, då fick pauser och 

osäkerhet i deltagarens röst uppfattas på ett helt annat sätt. Inspelningar gjordes vid varje intervju 

för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.  

För att få så likvärdiga intervjuer som möjligt har alla deltagare fått samma grundfrågor, för att 

följa samma tema, men även fått följdfrågor för att -bekräfta- att svaret de gett verkligen stämmer. 

Ett exempel är att svaret upprepades och en följdfråga ställdes i anslutning till detta. Har deltagaren 

då gett olika svar tyder detta på att svaret deltagaren angett från början kanske bara var det man 

trodde var -rätt svar-. Kvale & Brinkmann (2014) menar att objektivitet kan stå för att 

intervjupersonen tillåts att opponera sig, genom att upprepa svaren ger intervjuaren deltagaren 

möjlighet att opponera sig.  

I vissa fall fick fler frågor ställas än i andra då svaren varierade stort i omfång. Några av de 

intervjuade hade stora och livliga beskrivningar om sin del i organisationsförändringen och hur 

rollförändringen var för dem medan andra mest svarade ja, nej och med något enstaka ord. Detta 

syns också i intervjuernas tidslängd då den kortaste intervjun tog ca 20 minuter och den längsta 

tog drygt en timme. 

Efter att alla intervjuer genomförts transkriberades samtliga intervjuer. Den längsta intervjun 

bestod av cirka 3500 ord medan den kortaste bestod av knappa 1600 ord. Sammanlagt fanns 

ungefär 40 sidor intervju samt cirka 3 sidor expertintervju. Nästa steg var att tematisera resultaten 

för att finna vad som var intressant och hitta en röd tråd. Detta också för att enklare få en överblick 
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på vilka likheter och skillnader det fanns mellan de olika deltagarnas del i och uppfattning av 

rollförändringen. Utifrån denna tematisering utmärktes sedan hur rollförändringen var för dessa 

mellanchefer vilket sammanställts i resultatredovisningen. Utifrån Ebaughs (1988) teori om 

rollförändringar analyserades sedan resultatet. Efter att intervjuerna transkriberats raderades 

inspelningarna för att bevara anonymiteten hos deltagarna. Transkriberingarna var aldrig gjorda så 

att det gick att se vem som svarat vad (Vetenskapsrådet, 2002). Personerna som deltog vid 

intervjuer för denna studie är anonyma vilket innebär att de har andra namn i resultatredovisningen 

än vad som är fallet i verkligheten. Citaten i den skrivna texten är omgjorda från talspråk till 

skriftspråk för att lättare förstå innebörden. 
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7. Resultat och analys 
 

Resultatet är uppdelat i en rad huvud-avsnitt, dessa avsnitt är desamma som Ebaughs (1988) fyra 

steg i separation från en tidigare roll. Detta kan vara ett relevant sätt att angripa problemet då 

jämförelse kan göras mellan ett påtvingat rollbyte och frivilliga rollbyten. På så sätt går det att 

utifrån tidigare teori om rollförändringar förstå vad en mellanchef som är före, mitt i eller just 

genomfört ett påtvingat rollbyte har upplevt, och upplever för känslor samt hur och varför de agerar 

och reagerar på detta. Det går också att se hur de punkter som mellancheferna själva beskriver har 

ett sammanhang med andra förändringar människor genomgår som exempelvis skilsmässor, att 

sluta med droger eller att förlora vårdnaden om sina barn. 

 

7.1 Tvekan inför befintlig roll.  

Steg 1: Man börjar tveka på rollen man har nu och börjar väga för och nackdelar. (Ebaugh, 

1988) 

De som i Ebaughs (1988) studie genomgått en rollförändring beskriver att det är i detta stadie 

man först började tveka på sitt engagemang för sin nuvarande roll. Denna tvekan kunde 

komma både som ett resultat av organisationsförändringar, utbrändhet i arbetet, besvikelse 

eller många olika händelser eller några få förändringar i organisationen. 

I och med organisationsförändringen förändrades också alla mellanchefers tjänster. De som var 

chefer sedan tidigare beskriver hur de inte visste vad som skulle hända eller vart hen skulle hamna 

då det tog lång tid att få reda på detta. Företaget hade meddelat personalen i januari 2017 att alla 

tjänster skulle göras om och mellancheferna fick sedan söka de nya tjänsterna. Därefter följde en 

lång väntan på svar, vilket Hanna och Felicia beskriver nedan: 

Vi visste bara att en förändring var på gång, vi visste inte ens om vi skulle få behålla jobben. Ingen visste 

vart någon av oss skulle jobba och det tog ju en och en halv till två månader innan något svar kom, det var 

tungt att göra något då. Man undrade vem som fick tjänsterna [… ]det var lite turbulent där. 

-Hanna 
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Vi fick reda på förändringen i Januari 2017 sen var det helt tyst tills det beslutades vilka som skulle få de nya 

tjänsterna. 

-Felicia 

 

Hanna beskriver hur situationen kändes -turbulent- och detta tycks ha påverkat nästan alla 

deltagare relativt negativt. Mellancheferna upplevde en stor osäkerhet i sin egen roll, vilket 

skapade ett försämrat arbetsklimat. I ett samtal med HR fick mellancheferna presenterat för sig 

vilka tjänster som gick att söka och sedan meddelade mellancheferna själva vilka tjänster de tyckte 

var intressanta och vilka tjänster de ville söka. Alla tjänster internrekryterades. Efter samtal med 

HR, som Hanna och Felicia säger ovan, kom ingen information på en och en halv till två månader 

och personalen visste ingenting. En stor oro uppstod bland tidigare mellanchefer och många 

upplevde det tungt att arbeta då de inte visste vad som skulle ske. Flera mellanchefer blev 

meddelade om vilken tjänst de sedan skulle få bara en timme innan informationen kom ut till 

personalen via företagets intranät, vilket upplevdes som för sent av mellancheferna.  

Det går inte att ge samma info till mellancheferna som till personalen och tro att det räcker. Mellancheferna 

har ju minst lika många frågor och det är dom som tar värsta smällen  

-Gunilla 

 

De nya cheferna kom ut på intra så jag läste det samtidigt som de anställda. Jag tror att jag fick en förhandsinfo 

men samma dag.  

-Håkan 

 

Gunilla beskriver hur mellancheferna kände sig utelämnade och att de inte fick någon information 

och kunskap om sin egen situation. De flesta av mellancheferna fick heller ingen tid att smälta 

informationen om sin nya tjänst innan hela organisationen visste om det, vilket Håkan också 

beskriver. Några mellanchefer fick dock reda på sina nya tjänster tidigare.  

I ett distrikt var det turbulent efter att vissa mellanchefer fått reda på några av tjänsterna. En av de 

tidigare mellancheferna skulle inte få vara kvar som chef och denna tidigare chef visste själv inte 

om det trots att några av de andra mellancheferna fått information om detta.  
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Vi hade ju en kollega som var innesäljchef i samma område tidigare. Det fanns inget chefsjobb kvar till hen 

så där hamnade hen med personal till mig och innan det var klart så sa jag att jag inte visste något och att jag 

inte hade något med det att göra. Jag valde inte att han skulle hamna under mig och jag hade inget med 

beslutet att göra. Det blir så personligt med när det handlar om en person. 

-Håkan 

 

Denna person som Håkan beskriver, skulle sedan bli personal under Håkan. Håkan fick ofta frågor 

från personalen om vem som skulle ha vilken tjänst och hur organisationen skulle se ut. Personalen 

frågade också Håkan om hur organisationen skulle se ut och vem som skulle bli deras chef,  men 

han och de andra som skulle bli chefer var tvungna att låtsas att de inget visste. Mellancheferna 

fick alltså agera annorlunda än de brukade när de kom till arbetet.  

På något sätt så försökte vi lugna det så mycket som möjligt med samtidigt så vill man ju inte trampa någon 

på tårna. Sen skulle vi börja planera semestrar med mera: Vem skulle skicka ut, nuvarande eller kommande 

chef? Vem som skulle göra vad var struligt. Jag försökte vara tydlig med de anställda att jag inte hade någon 

dold agenda utan jag berättade vad jag visste och när jag vet mer så kommer alla att få reda på det.  

-Håkan 

 

Håkan beskriver här ett stort problem i styrningen på sitt distrikt, mellancheferna visste inte vem 

som skulle sköta informationen; var det nuvarande chef, kommande chef eller någon på plats? 

Mellancheferna på detta distrikt försökte att inte smitta av sig med denna oro på personalen men 

upplevde en stor splittring i sin egen roll. De var både oroliga för att trampa andra på tårna och att 

inte göra det som det var tänkt att de skulle göra. 

I och med förändringen sa företaget upp de –kontrakt- som funnits mellan företag och chefer. Det 

som tidigare varit regel och sanning blev dåtid och ingen visste vad framtiden skulle innebära. 

Detta skapade en osäkerhet och mellancheferna visste inte vilket mandat de hade i sin roll. Newel 

& Dopson (1996) beskriver just detta och att det då är viktigt att mellanchefen får stöd i sitt arbete 

för att inte uppleva ohälsa eller osäkerhet. I detta fall var det helt tyst mellan ledning och 

mellanchefer i nästan två månader vilket inte gav mellancheferna något stöd. Att den chef som var 

närmast den nuvarande chefen inte heller visste något hjälpte inte situationen. En av cheferna fick 

dock informationen via telefon något tidigare av den person som skulle bli den kommande chefen 

för vissa av mellancheferna. 

 



Michaela Johansson  
 

30 
 

Jag fick ett samtal av X, min nuvarande chef, som ringde upp mig och sa att jag fått den tjänst jag hade sökt 

och att han väldigt gärna ville att jag skulle ta den tjänsten. Men sen var det inte mycket mer information 

utan det var i stort sett det. 

-Ingrid 

 

Ingrid upplevde att det var bra att få information genom ett tidigt samtal och därmed hinna ta till 

sig det nya, men upplevde att det var svårt då hon inte hade mycket information om vad som skulle 

komma. Mellancheferna upplevde sig inte riktigt veta vad tjänsten de skulle få innebar eller vad 

som förväntades i detta läge vilket, precis som Newell & Dopson (1996) beskriver, skapade en 

stor osäkerhet och i vissa fall även ohälsa. Thomas-Gregory ( 2014) beskriver också att denna 

okunskap i vad som förväntades av mellancheferna många gånger leder till att mellancheferna 

utför uppgifter som egentligen inte ligger i den tjänst personen besitter. Detta går också att se i den 

del av organisationen som arbetade i det distrikt där mellancheferna inte riktigt visste vem som 

skulle delge vad, och på vilket sätt. Flera deltagare beskrev också att de ofta fick agera chef för all 

personal på orten fast de kanske bara hade en anställd, på grund av att personalen inte heller visste 

vart de skulle vända sig. 

I intervju med VD sades det att Grossisterna AB hade mellan mitten av januari till sista mars på 

sig att tillsätta alla tjänster. Det blev ett hektiskt jobb och ledningen upplevde att cheferna fick 

informationen sent i vissa fall. Personalens osäkerhet och upplevelse att beslutsfattandet kring 

vilken tjänst cheferna skulle få tog lång tid bekräftas av VD, som upplevde att informationen tog 

för lång tid i vissa fall. 

På flera håll började mellancheferna under denna tid tveka inför hur de ville göra med sin framtid. 

Mellancheferna började tveka kring de tjänster som erbjöds och om den tjänst de nu hade 

egentligen var vad de själva ville ha. Flera deltagare undrade vilka tjänster som skulle passa, var 

den tjänsten något för den sökande eller skulle de söka andra vägar? Flera deltagare hade inga 

chefs-roller innan och hade nu genomgått denna process i tvekan för den roll personen tidigare 

haft. Någon hade suttit i många år på samma plats och kände att det var dags att utvecklas i 

karriären och prova på något nytt. 

Jag var nog lite färdig, hade det inte blivit detta så hade det nog blivit något annat men jag hade ingen brådska 

egentligen.  

-Ludde 
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Ludde beskriver hur tvekan för hans tidigare roll i företaget hade smugit sig in och att han hade 

gjort en förändring på annat sätt även om han inte fått den tjänst han sökte. Ludde hade ingen 

chefstjänst sedan innan utan sökte de tjänster som utlystes under internrekryteringen. De personer 

som tidigare varit chefer tvingades in i denna tvekan i samband med den kick-off som var i januari 

2017 då alla mellanchefer fick information om de förändringar som skulle göras. En av de tidigare 

cheferna, Mathilda, blev mycket tveksam till om den nya rollen i den nya organisationen var vad 

hon ville. Den nya organisationen skulle innebära fler och längre resor. Mathilda började därför 

tveka kring om hon verkligen ville vara kvar i Grossisterna AB, vara chef eller hur hon skulle välja. 

Det var tillräckligt med den personal jag hade och skulle de utöka med två till tre orter så tror jag inte att jag 

skulle kunna göra ett bra jobb  

-Mathilda 

 

Mathilda beskriver hur tvekan gjorde sig påmind och i hennes fall var det inte utformningen 

av den nya tjänsten som skapade denna tvekan utan det faktum att området hon skulle arbeta i 

geografiskt blev större. Tvekan utvecklades i olika takt bland mellancheferna, Ludde hade 

länge tvekat kring om han ville vara kvar i sin tidigare tjänst medan exempelvis Mathilda och 

Hanna började tveka när informationen kring organisationsförändringen kom. Nästan alla 

mellanchefer upplevde dock att osäkerheten kring vilken tjänst de skulle få, skapade en stark 

tvekan till om detta var vad de ville och några började ifrågasätta och fundera på om de ville 

fortsätta sitt arbete i Grossisterna AB. 

Ebaughs (1988) beskrivning av sitt första stadie i en rollförändring är ganska träffande för hur 

mellancheferna uttrycker att de upplevde denna första tid. Ebaugh (1988) menar att personer i 

detta stadie börjar tveka på sitt engagemang och börjar utveckla ett missnöje mot sin nuvarande 

roll. Mellancheferna upplevde ett stort missnöje över den nuvarande situationen för att de 

tvingats in i något som personen själv inte riktigt visste vad de betydde. Mellancheferna hade 

inte självmant fått välja att göra en rollförändring. Mellancheferna som tidigare varit chefer 

hade ganska liknande åsikter i gruppen. Detta tyder på att mellancheferna talat med varandra 

om vad som händer och sker och letat andra personer som bekräftar missnöjet. Vissa deltagare 

har sedan stannat längre i detta missnöje än andra och här beskriver Ebaugh (1988) att det kan 

bero på att personen inte själv har kontroll över sin rollförändring och detta kan mycket väl 

vara individuellt. De deltagare som upplevde att de inte hade mått lika dåligt under 
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förändringarna var också samma personer som tyckte att förändringar var nödvändigt och 

litade på att allt skulle lösa sig till det bästa. De deltagarna hade då inte samma behov av 

kontroll som de deltagare som upplevde ett större missnöje. 

 

7.2 Börjar söka alternativ.  

Steg 2: Personen börjar kanske leta efter andra vägar i karriären och undersöka vilken väg 

som är möjlig och rätt att ta. Ebaugh beskriver också hur man här ofta går genom fem steg: 

avvägningar av alternativen som finns, undersökning om vilket stöd man har socialt och 

upptäckten att man har möjligheten att välja (vilket kan ge en lättnad), vägningar av för och 

nackdelar, rollspel och byte av nätverk som man samlar sina referenser från (Ebaugh, 1988). 

Här börjar man också leta sätt att bekräfta sin initiala tvekan. Motstånd från omgivningen kan 

här göra att hela processen stannar upp. 

Tvekan grundar sig hos Mathilda, i exemplet där hon påpekar hur många fler orter hon skulle få 

efter förändringarna, i en känsla av att inte räcka till i det nya upplägg som den nya rollen innebar. 

Mathilda började därför söka andra alternativ. Mathilda valde att leta efter andra vägar inom 

Grossisterna AB och hamnade tillslut i tankarna på att söka en annan tjänst istället för de 

chefstjänster som erbjöds. Att söka tjänst utanför organisationen var inte intressant för henne då 

hon trivdes bra i företaget. Mathilda trodde också mycket på förändringen som skulle komma även 

om hon såg sig själv i en annan roll. Hos Mathilda låg själva rollförändringen bakom tvivlet och 

inte förändringen företaget skulle göra i stort. 

Jag blir frustrerad när vissa personer, som jag tycker inte förstår detta, väljer att kliva av. Att de inte kan se 

det positiva och ge det chansen fast det kommer att ta tid. 

-Mathilda 

 

Mathilda stödde den förändring som företaget gjort men såg inte sig i den roll som erbjöds för 

mellancheferna. Vid vägning av för och nackdelar märkte Mathilda att fördelarna i företaget var 

större än nackdelarna men att fördelarna i att stanna kvar som mellanchef inte övervägde 

nackdelarna. Denna vägning av för och nackdelar kan vi också se i steg två i Ebaughs (1988) studie. 

Hon menar att det är en del i det rollspel som antingen för fram deltagaren mot en vändpunkt eller 

tillbaka till den ursprungliga rollen. Flera av de andra mellancheferna beskriver att de undrade vad 
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de skulle göra. Av de deltagare som var chefer innan denna förändring började flera att undersöka 

vad det fanns för karriärmöjligheter utanför företaget. Vissa sökte tjänster eller erbjöds tjänster 

från andra företag.  

Jag sökte utanför företaget i första skedet i februari-mars och la ut krokarna […] Jag valde dock att stanna 

kvar, dels för att det som kom in inte var intressant samtidigt som jag trivdes fruktansvärt bra i företaget. 

-Hanna 

 

Jag blev samtidigt headhuntad till ett annat jobb och var på intervju dagen efter. Den tjänsten var också 

intressant men då tyckte jag att jag ville vänta på svar innan. Så hade jag inte fått denna tjänst så vet jag inte 

om jag tagit den andra tjänsten men jag hade inte jobbat kvar på företaget. 

-Claes 

 

Hanna beskrev, precis som Mathilda, hur hon trivdes bra i företaget och att det gjorde att hon valde 

att anta den roll som rollförändringen innebar. Hannas vägningar av för och nackdelar för att  

stanna kvar blev också till fördel för Grossisterna AB. Till skillnad från Mathilda vägde fördelarna 

med den nya rollen över nackdelarna. Claes beskriver å sin sida att han redan var i kontakt med 

andra företag, även om denna kontakt inte tagits av honom själv. Claes kände sig lite klar med den 

tjänst han då hade. 

Något som påverkade många av cheferna under steg två av sin rollförändring (Ebaugh, 1988) var 

att flera deltagare inte kände att de såg något syfte med förändringarna och inte visste vad som var 

tanken med förändringen. Deltagarna visste inte om vägen företaget valde att gå var den som de 

själva stod bakom och i vissa fall var deltagarna osäkra kring vad detta var för väg. Det var flera 

av mellancheferna som uttryckte att de saknade svaren på personalens frågor och trodde att detta 

kunde bero på att inte heller ledningen hade svar att ge. Vissa saker tycktes från mellanchefernas 

håll vara dåligt uttänkt och att ledningen inte riktigt studerat hur personalen arbetar och därmed 

missat många funktioner i de nya systemen och de nya rollerna. Största påpekandet var dock att 

deltagarna inte tyckte att ledningen hade uttryckt ett klart syfte med förändringen. Ingen visste 

riktigt vad som var meningen med organisationsförändringen på förhand och vissa deltagare 

uttryckte att de inte hade kunskap alls om hur det var tänkt att de skulle arbeta i framtiden och hur 

deras roll skulle se ut. Macmillian & Guth (1986) menar att under en förändring så är 

kommunikation mycket viktigt. Att få mellancheferna att förstå varför förändringen görs kan vara 

avgörande för en lyckad eller misslyckad förändring. 
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Jag hade nog mer ingående förklarat syftet, varför vi gjorde det och vad det inneburit om vi inte hade gjort 

det… genom att vara närvarande och ta diskussionen direkt. Man kan inte bara skicka ut ett PowerPoint och 

tro att folk tar det till sig utan man måste finnas där ute och förklara vad det innebär.  

–Gunilla  

 

Gunilla beskriver hur hon ansåg att ledningen i Grossisterna AB var dåliga på att informera 

personalen. Något som föll tillbaka på mellancheferna, som i osäkerheten  till sin roll och den 

upplevda dåliga information deltagarna fick från Grossisterna AB också fick handskas med 

personalens osäkerhet i sin nya roll. Mellancheferna fick många frågor från personalen som de ej 

kunde svara på.  

Samtliga deltagare upplevde att de var helt lämnade utanför i alla beslut, förutom då det gällde att 

söka sina egna tjänster. Felicia uttryckte missnöje i den processen då hon upplevde att företaget 

tog för givet att alla mellanchefer skulle stanna kvar och att ledningen redan bestämt hur de ville 

placera ut mellancheferna. 

Man tog för givet på många sätt att vi skulle vara på vissa ställen. Jag tog det som negativt att man inte hade 

några som helst tvivel från företagets sida att jag skulle göra något annat. Jag skulle vara på ett visst ställe. 

Visserligen ångrar jag inte att jag hoppade på det men jag tror att man hade förutfattade meningar när man 

tillsatte tjänsterna om vart folket skulle vara placerade. Därför kändes tjänsten påtvingad. 

-Felicia 

 

Felicia uttrycker att hon inte är besviken på den roll hon hamnade i utan på hur omorganisationen 

sköttes. Felicia kände sig åsidosatt och att hon inte hade kontroll över sin arbetssituation. Håkan 

menade att ”man fick det planterat i knät” och syftar till både förändringarna i chefsrollen och 

övriga förändringar som gjordes i Grossisterna AB. Flertalet deltagare trodde inte att det faktum 

att mellancheferna inte var delaktig i beslutsfattandet påverkade hur de såg på förändringen. Flera 

deltagare var dock negativa till att vara utelämnade från beslutsfattandet då de trodde att 

delaktighet skulle ha kunnat förhindra vissa negativa effekter med förändringen. Svaren var 

tvetydiga då deltagarna hade velat vara mer involverade för att undvika fallgropar genom aktivt 

deltagande, men trodde ändå inte att det hade påverkat hur förändringen upplevdes.  

Jag tror att om man hade kunnat vara inblandad så hade man kunnat förutse vissa negativa effekter av 

förändringen och kunnat förekomma dom. Exempelvis hur man väljer att informera personalen, förklara vad 

syftet är och vilken tidsplan man hade. 

-Gunilla 
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Gunilla beskriver här hur hon tror att inblandningen hade kunnat hjälpa hela företagets 

förändringsresa då mellancheferna kunde hjälpa ledningen att förutse de negativa effekterna som 

uppstod och därmed förekomma dem. Några deltagare trodde att det påverkade dem negativt 

inledningsvis att inte vara delaktig i omorganisationen och upplevde det jobbigt att bli informerade 

samtidigt som övrig personal. Deltagarna upplevde att de kastades in i förändringen utan att 

tidigare varit delaktig vilket gjorde att mellancheferna till en början var lika negativ som 

personalen. Mellancheferna var negativa dels för att omorganisationerna och rollförändringen inte 

hunnit bearbetas och dels för att deltagarna inte hade fått förklarat vilket som var förändringens 

syfte. 

Hade jag varit med från början så hade jag ju varit längre fram när vi väl drog igång det… Visst jag var ju 

negativ till en början till förändringen men lyckligtvis så har jag insett hur bra det är. Så det påverkade lite 

att man tappade modet. Man tyckte att det var jobbigt. 

-Hanna 

 

Vi fick inte veta något förrän det slängdes i ansiktet på oss att det skulle bli förändringar. Vi fick reda på det 

en månad innan det skulle sjösättas.  

-Julia 

 

Hanna beskriver hur det var att kastas in i rollförändringen och att inte ha kontroll, Julia menar att 

tiden att bearbeta var nästan obefintlig i hennes sätt att se det. Hanna menar att det var jobbigt 

inledningsvis med allt nytt då hon inte riktigt hade förståelse för förändringen ännu. Det gjorde att 

hon tappade modet och kände sig nedstämd. Mellancheferna visste inte vad som hände och kände 

sig negativa till det hela på grund av detta. Enligt Raelin & Cataldo (2011) har mellanchefen en 

viktig roll i att påverka personalen i rätt riktning för att negativa tankar skall bli till positivt 

agerande. Om mellanchefen inte känner sig nog informerad eller delaktig kan man få motsatt effekt. 

Detta kan påverka hur förändringen mottas genom hela organisationen. Hanna menar att hon var 

längre fram när förändringen drog igång i resterande delar av organisationen och det hjälpte henne 

att inse hur bra det var. Hanna hade mycket väl kunnat ha en ännu mer positiv syn som förmedlades 

till personalen om hon helt kände till syftet med förändringen och hur framtiden skulle se ut. 

 Mellanchefen kan, på både medvetna och omedvetna sätt, påverka hur personalen reagerar och en 

oinformerad chef som inte känner sig som en del i förändringen kan både motarbeta  (Wooldridge, 

et al., 2008) förändringen medvetet och omedvetet (Macmillan & Guth, 1986, Harding, Lee, & 
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Ford, 2014) göra detsamma. Det kan vara så att mellanchefen tror att den förmedlar det ledningen 

vill och styr personalen i rätt riktning när det i själva verket är raka motsatsen. Detta på grund av 

att mellanchefen inte är nog informerad om syfte och vad ledningen vill att förändringen ska leda 

till (Macmillan & Guth, 1986). Gunilla, Felicia och Hanna beskriver alla att de inte riktigt visste 

syftet med förändringen och hur Grossisterna AB ville att organisationen skulle se ut i framtiden. 

Hanna uttrycker att personalen var mycket negativ och mellanchefernas egen osäkerhet och 

motstånd kan ha gjort att personalen blev negativ då mellancheferna ej hade svar på de frågor som 

kom vilket gjorde att hela förändringen framstod som oklar. 

Jag saknade en hel del svar på hur det skulle bli och vem som blev nästa chef eftersom inget var klart eller 

kom ut på ganska lång tid. Vi hade inte bara hål i vår region utan också i resten av Sverige. Jag visste ju inte 

vad personalen gjorde många gånger, så man kunde inte säga mycket till dom innan allt var klart. 

-Felicia 

 

Felicia ansåg att hon hade så pass lite information att hon inte kunde svara på personalens frågor. 

Hon visste inte heller vad personalen gjorde på dagarna då ingenting var klart eller informerat. 

Resultatet visar att mellancheferna letade efter saker i förändringen som kunde stärka deras tvekan 

till rollförändringen. Cheferna valde att gå olika vägar men flertalet uttryckte inledningsvis en stor 

tvekan till förändringen. Mathilda roll spelade och såg inte sig själv i den nya rollen men ville ändå 

stanna kvar i företaget. Håkan och Claes ”tog det som det kom”  och var positiva till själva 

rollförändringen då de litade på att företaget gjorde det bättre.  

Jag är i allmänhet rätt obrydd av organisationsförändringar. Jag tycker att det är värre om man inte gör någon 

förändring. Det är en naturlig del i en organisation. Gillar man det inte så får man ju bara byta, det är ju inte 

så konstigt. Det är mer skrämmande med företag som inte gör organisationsförändringar än de som gör dem, 

det är en naturlig del. 

-Claes 

 

 

Jag tyckte att jag behandlades okej medan personen som jag hade mest kontakt med som hade en liknande 

roll tyckte att hen inte fick någon information alls. Hen tyckte att HR skötte det katastrofalt och jag tänkte 

bara jaja jag får nog reda på det snart. Jag tar det ganska lätt men klart att jag funderar, men jag går inte o 

mår dåligt. 

-Håkan 

 

Håkan och Claes hade inte någon kontroll över situationen och visste inte vad rollförändringen 

innebar men var ändå positiva då de var positivt inställda till förändringar i stort. Här faller 
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Ebaughs (1988) teori något då Håkan och Claes inte tvekade över den nya rollen. Dock kan både 

Håkan och Claes mycket väl ha roll spelat mentalt för att få klarhet i hur förändringen skulle bli. 

Håkan uttryckte en osäkerhet under rollförändringen men tvekade aldrig inför själva 

organisationsförändringen. Håkan gjorde en alternativsökning då tjänsterna utlystes och han sökte 

två olika tjänster. Detta kan tyda på att mellanchefen ifråga genomgick stegen men att vissa steg 

inte var så tydliga för just denna chef som det var för de andra cheferna. Tvekan kanske aldrig dök 

upp på ett tydligt sätt men fanns där omedvetet då hen ändå började söka kontakt med de personer 

som skulle ingå i den nya organisation och såg sig själv i sin nya roll tidigt. 

 

7.3 Vändpunkten.  

Steg 3: Vändpunkten kan vara vid en stor händelse eller bara ske. Personen kan känna att den 

har ett ben i dåtiden och ett i framtiden och börjar tveka lite. (Ebaugh, 1988) 

I detta steg känner rollförändraren att den tidigare rollen inte längre är önskvärd. Här 

beskriver Ebaugh (1988) tre olika funktioner i rollförändringen: Minskningen av kognitiv 

dissonans, möjligheten att presentera sitt beslut för andra och hopsamlingen av resurser som 

behövs för att klara rollförändringen. Här kan man också hamna i ett vacuum där man, som 

beskrivet ovan, hamnar mitt emellan rollerna och kan känna sig rotlös och orolig. 

 

Tredje steget som Ebaugh (1988) beskriver är vändpunkten. Flera deltagare beskriver att de var i 

detta stadie under den period på en och en halv till två månader när de inget visste om 

omorganisationen. Claes hade en organisation som på olika sätt jobbade i motsatt riktning mot de 

andra organisationerna i Grossisterna AB och tvingade honom att stanna kvar i den tidigare 

tjänsten trots att den nya tjänsten krävde att vissa saker skulle göras. Claes upplevde stress i att 

besöka medarbetarna och finnas på plats. Claes ville samla på sig resurser för att klara av den nya 

rollen men hade svårt att få möjligheten till det. Claes tidigare tjänst var inom samma organisation 

men vid en annan avdelning. 
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Min gamla chef lät mig inte göra något i nya jobbet utan jättemycket protester så jag var väldigt låst i mitt 

gamla jobb. Tillslut fick högre chefer i ledningen prata för att låta mig komma loss, jag fick bara nej på allting. 

Jag började egentligen i september men hela förändringen var i april-maj. Det tog väldigt många månader 

innan folk började släppa att jag inte kom ut till personalen på en gång.  

-Claes 

 

Claes beskriver en person som sitter fast i vändpunkten, i detta fall ofrivilligt. Claes var kvar i sitt 

gamla arbete vilket gjorde det svårt att gå vidare till den nya tjänsten. Orolighet och rotlöshet fanns 

då Claes hela tiden hamnade i kläm och sedan fick lida för beslut han inte kunde påverka. Claes 

upplevde sig tvingad att stanna kvar i sin tidigare roll. Ebaugh (1988) beskriver oroligheten och 

rotlösheten som typiska effekter av att befinna sig i det vacuum som tredje steget kan innebära. 

Claes ville samla resurser och börja ta klivet mot att helt skapa sin ex-roll men tvingas kvar av sin 

omgivning. Claes var själv redo för att gå vidare i sin rollförändring men hans omgivning hade 

ännu inte accepterat detta och lät honom inte släppa sin tidigare roll. 

De andra mellancheferna beskrev hur de med tiden gick mer och mer från den tjänst som de 

tidigare innehavt och vad den rollen innebar, till nya tjänsten. Alla nya chefer hade fått nya 

medarbetare och de som varit chefer före omorganisationen hade fått släppa vissa medarbetare. 

Några mellanchefer tyckte att det var jobbigt att få stora distrikt och upplevde till en början att de 

var fast i vändpunkten och tänkte på hur det var förr med färre anställda och en annan närvaro hos 

de anställda.  

Jag har varit runt på alla orter och presenterat mig sen har jag försökt att jobba upp en dialog på andra sätt 

eftersom jag inte kan vara närvarande, jag har så långa avstånd så jag använder bland annat vår interna chatt 

och facetime. 

-Ludde 

  

Ludde beskriver hur han inte kunde finnas på plats för medarbetarna och istället fick börja ta till 

andra arbetssätt. Ludde satt tidigare som säljare och hölls kvar i vändpunkten av sina tidigare 

kunder då dessa kunder fortfarande ringde med order och kom in med order när Ludde var på plats 

på den ort han tidigare arbetat. Därför var det också svårt för Ludde att arbeta i den orten då 

kunderna inte accepterade hans nya roll. 
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En av deltagarna, Julia, valde att lämna företaget helt då tvekan var för stor och upplevelsen var 

att företaget inte valde att gå den väg som stärkte just denna persons mål och visioner för den 

dåvarande gruppen.  

Jag kände att jag inte trodde på det som skulle ske i bolaget, jag trodde inte på den framtid de förutspådde.  

-Julia 

 

Både Julia och Hanna, i tidigare exempel, uppvisade initialt en tydlig tvekan inför den förändring 

som skulle komma och började båda väga för och nackdelar mot varandra. Julia och Hanna valde 

i slutändan att gå olika vägar, vilket de även beskriver att många av säljarna i företaget gjorde. De 

mellanchefer som efter tvekan och alternativ-sökning inte såg framtiden som företaget gjorde 

valde att lämna Grossisterna AB. I de fall där mellanchefer valde att lämna företaget ser vi en 

tydlig koppling till Ebaughs (1988) teori då andra stegets rollspel och alternativsökning i slutändan 

ledde till en vändpunkt där personen helt slog sig loss från tidigare roll och Grossisterna AB. Denna 

koppling går även att se i de övriga mellanchefernas val att inta de roller som erbjöds av samma 

företag men den är tydligare bland de mellanchefer som valde att lämna Grossisterna AB. 

Nästan ett år senare hade nästintill alla deltagare accepterat att de inte längre kunde arbeta på 

samma sätt som tidigare och började istället hitta nya arbetssätt och nya verktyg då det inte gick 

att vara närvarande fysiskt på samma sätt som tidigare. 

Jag skulle nog säga att förändringen gjorde att jag har en bättre överblick på mina medarbetares belastning. 

Jag har egentligen mer koll på dem nu än jag hade tidigare som gör att mitt arbete med att fördela deras arbete 

blivit mycket lättare 

-Felicia 

 

Jag har 20 stycken medarbetare och ibland vill alla nå mig samma dag. Tidigare hade jag nio medarbetare 

men nu har jag släppt vissa. Jag får jobba mycket med andra verktyg för att inte köra slut på mig själv. Jag 

måste släppa datorn och fokusera på personalen när jag är på plats. 

-Hanna 

 

Jag har fått lära mig att det inte alltid krävs att man sitter vid en dator för att arbeta. Ibland är det en viktigare 

del att stå och snacka skit. 

-Claes 
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I resultatet framkommer att tre olika mellanchefer uttrycker hur de på olika sätt tvingats att ändra 

sina arbetssätt och fick lära sig detta med tiden. Länge satt mellancheferna fast i att arbeta som de 

alltid gjort. Den nya rollen krävde att mellancheferna förändrade sig och tvingades in i att skapa 

sin ex-roll av ledning och personal på grund av andra förväntningar och förutsättningar. Ebaugh 

(1988) beskriver att en person i vändpunkten upplever en minskning av kognitiv dissonans vilket 

alla tre chefer beskriver i sina citat då de mer och mer började ta till sig sin nya roll och arbeta på 

det sätt ledningen tänkt. Mellancheferna upplevde då en lättnad i sitt arbete och i sina känslor då 

de fick ett annat sätt att se på sin egen roll. Även personalen accepterade med tiden att 

mellancheferna hade en ny roll och behandlade mellancheferna mer och mer som den nya rollen 

krävde.  

 

7.4 Skapa en Ex-roll.  

Steg 4: I detta steg ska personen meddela sin omgivning att det som förr gällde nu inte gäller 

längre. Personen ska lära sig att leva i ”nya” livet. Exempelvis då en person väljer att lämna 

en tjänst på grund av förändrade villkor eller tvingas byta tjänst. (Ebaugh, 1988) 

Ebaugh (1988) beskriver sex stora problem som många står inför i detta stadie: (1) Personerna 

som genomgår rollförändringen signalerar till andra att förändringen ägt rum, de förväntar 

sig då att behandlas på ett annat sätt. (2) När personer som genomgår rollförändringen 

meddelar att de inte längre är en del av sin gamla roll börjar omgivningen att reagera mot 

dem både som de personer de var i gamla rollen och i nya rollen. Man kan också behöva 

hantera stereotyper som omgivningen skapat angående den pågående rollförändringen. (3) 

Många som genomgår en rollförändring kan ha problem att hantera nya intima relationer i 

den nya outforskade verkligheten. (4) Många under en rollförändringsprocess upplever en stor 

förändring i sitt nätverk av vänner. (5) Många har fortfarande kontakt kvar med personer från 

den tidigare rollen och även personer som genomgått samma rollförändring. Svårigheter 

kommer när rollförändrarna skall interagera med båda dessa grupper. (6) Rollförändrare 

behåller identifiering med sin tidigare roll fast de lämnat den. En lyckad rollexit kräver lyckade 

lösningar på dessa problem.  
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Resultatet visar att många av mellancheferna valde att ta steget till nya tjänster eller valde en annan 

tjänst än den tjänst hen tidigare hade haft. I de fall där personerna var chefer innan 

omorganisationen fick deltagarna genomgå alla fyra steg i rollförändringen på grund av att den 

tjänst personen redan hade skulle upphöra. Rollförändringen startade med en tvekan över om 

mellanchefen stöttade den förändringen hen tvingades genomföra. Under intervjutillfället var 

Ingrid fortfarande kvar i ett tidigare stadie och hade inte riktigt accepterat den nya roll hon fått. 

Ingrid beskriver hur hon upplever sin nuvarande roll kontra den tidigare och att hon fortfarande 

hellre stannat kvar i den roll som hon tidigare hade haft. 

Jag vet inte men jag tyckte nog att det var en roll som passade mig perfekt. Jag hade två orter och få mil 

mellan dessa så jag hade mer tid över till att kunna vara lite säljare och kunde även ha lite mer framförhållning. 

-Ingrid 

 

Ingrid identifierad sig fortfarande med sin tidigare roll och hade därmed svårt att helt ta sig an den 

nya rollen. Detta beskriver Ebaugh (1988) i ett av de problem en person bör finna lösningar på för 

en lyckad roll-exit. Ingrids identifiering i sin gamla roll höll henne kvar i rollförändringen och lät 

henne inte helt träda in i den nya rollen. De andra deltagarna hade accepterat sin nya tjänst och 

tagit den nya rollen till sig. Hanna uttrycker skillnaden i hur det var förut och hur hon nu har skapat 

sig en roll där hon helhjärtat stödjer den väg organisationen valt. Hanna kunde se vad det var som 

var bra med omorganisationen vilket hon inte kunde under de tidigare stadier som beskrivits. 

När jag fick reda på förändringen så reagerade jag ungefär på samma sätt som mina medarbetare. Nu när jag gått 

igenom det och det är dags för dem att gå igenom detsamma så tänker jag att: herregud det är ju så längesedan. 

Men för dem (medarbetarna) så är det helt nytt. Då får man börja om den resan igen och sen se när en medarbetare 

säger att de förstår varför vi gjort detta nu. För till slut erkänner de mer eller mindre att det är bra och på samma 

sätt var det för mig. Hade du ställt frågan i maj-juni så hade jag sagt att allt var negativt rätt av men nu ser jag att 

det varit jättepositivt. 

-Hanna 

 

Hanna beskriver hur hon med distans till sin egen rollförändring kunde se hur medarbetarnas 

rollförändring påverkade medarbetarna. Detta hjälpte Hanna att själv träda in helt i sin nya roll och 

lämna sin gamla roll bakom sig då fick hon förståelse för vad hon egentligen gått igenom. Hannas 

personal fick själva förståelse för att Hanna inte längre hade samma roll som tidigare. VD upplevde 

att förändringen kunde gått fortare men har fått reda på att personalen tyckt att det gått för fort. 
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VD är medveten om att hen själv varit en del av omorganisationen länge medan personalen nyss 

blivit en del av omorganisationen. Hanna beskriver en svårighet då alla var i olika stadier av samma 

förändring, en del personer i organisationen accepterade förändringarna snabbare än andra.  

Julia, som valde att lämna organisationen upplevde det som Ebaugh (1988) beskriver med att en 

person tappar sin tidigare sociala del. Ett exempel var hur nunnors tidigare församling/kloster tog 

avstånd från de personer som lämnar församlingen/kloster medan Julia snarare beskriver det som 

att hon tappat den kontakt och närhet hon tidigare hade med människor och inte just de personer 

som var hennes medarbetare då Julia inte längre hade en chefs-tjänst. 

Jag var jätteledsen när beslutet togs för vissa enheter knöt man an till mer än andra […] Det positiva nu är att 

jag får jobba med försäljningen vilket jag saknat men det negativa är att det är roligt att jobba med människor 

och jag har nu ingen ledande roll. 

-Julia 

 

Även Julia har nu accepterat sin nya roll men kunde ändå se tillbaka på sin rollförändring med viss 

melankoli då den tvingades på henne av andra. De flesta av mellancheferna har nu accepterat sin 

rollförändring och lärt sig leva i sin nya roll. Mellancheferna ser tillbaka på både rollförändringen 

och den stora organisationsförändringen som något mycket tufft men lärorikt. Mellancheferna kan 

nu se förändringen på avstånd, även om de ännu har mycket förändringsarbete kvar. Vissa chefer 

är helt klara med sin roll-exit medan någon enstaka delvis är kvar i de roller som var före 

omorganisationen. Detta kan mycket väl bero på att dessa mellanchefer har människor 

runtomkring sig som gör att de hålls kvar i sin gamla roll. Personalens tvekan är ännu påtaglig och 

därmed håller de kvar chefen i vad Ebaugh (1988) kallar vacuum.  

Vissa har avslutat steg tio medan andra är på steg två, vi låter alla utvecklas i sin egen takt. Det kan vara en 

jätteduktig medarbetare som bidrar till vår framgång men det är ju egentligen tekniska grejer som personalen 

skall sätta sig in i. Det är nya system och ny data och det är inte lika lätt för alla… det är lättare för en 

nyanställd som är 26 än om man är 58 och har varit anställd i 20 år. 

-Hanna 

 

Hanna beskriver här återigen hur personalen själv var på väldigt olika stadie vilket gjorde att 

mellanchefen, Hanna i detta fall, hölls tillbaka av de som inte kommit så långt. Hon fick hjälpa 

personalen med att själva släppa sin gamla roll vilket gjorde att hon själv inte kunde träda in i sin 

nya roll. En majoritet av cheferna uttryckte ett önskemål i efterhand om att ha fått en annan 
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förberedelse på hur förändringen skulle påverka dem som chefer. Mellanchefernas uttryckliga 

önskan var att de inte hade velat förberedas på själva tjänstebytet utan i vad det innebar att vara 

chef under en förändring och hur tufft det skulle bli med en rollförändring samt hur krävande det 

var för dem som individer. 

Jag tycker att jag har slitit väldigt hårt för att övertyga folk att det här är den vägen företaget väljer att gå. 

Och väldigt många har ju varit väldigt negativa till förändringen som gjorts. Många har tittat på att det var 

bättre förr osv. Jag har ju åkt väldigt mycket och varit ute hos medarbetarna och jag känner väl att det tagit 

hårt på mig måste jag säga. 

-Ingrid 

 

Ingrid beskriver vad Thomas- Gregory (2014) beskriver i sin tidigare studie. Mellancheferna var 

osäkra på sin uppgift och tog på sig mycket extra arbete. Omorganisationen och rollförändringen 

var mycket slitsamt för mellancheferna, både arbetsmässigt och privat. Rollförändringen för 

mellancheferna var tuff då de var tvungna att tänka på ett helt nytt sätt. Personalen tvingade 

mellancheferna kvar i sin tidigare roll och lät inte mellancheferna skapa sin exit vilket gjorde 

förändringen svårare. 

När vi var inne i förändringen så tog det mycket mer på mig än jag trodde att det skulle göra för vi var inte 

riktigt beredda på vad som skulle komma. De nya arbetssätten påverkade mig säkert som chef och som 

människa, man blev mer stressad och pressad. Såhär i efterhand har man funderat på vad det beror på. Jag 

tror att det var en del vi missade i och med förändringen. Jag tror att vi skulle ha tagit ett större tag i de 

ledande platserna, både DI-chefer och KC-chefer. 

-Felicia  

 

Precis som Felicia säger, skulle ledningen tagit ett större tag i de ledande positionerna för att 

underlätta rollförändringen för mellancheferna. Något som också flera deltagare beskriver är att 

de blivit som en chef för alla medarbetare på orterna fast de i själva verket inte är det. Detta har 

gjort att det är svårt att helt anta sin nya roll, framförallt för de mellanchefer som har andras 

medarbetare på en ort som de själva var chefer för tidigare.  

I många fall upplevde mellancheferna också att de fick spela en roll (ej social roll) när besluten 

förmedlades. Flera chefer menade att de ibland fick träda in i rollen som Grossisterna AB 

företrädare och vara jättepositiva medan de egentligen var mycket negativa till förändringarna. 

Goffman (2009) beskriver att människan ofta får vara en person utåt men när personen är i sitt 
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säkra privata område så kan hen ha ett helt annat beteende då personen inte längre behöver spela 

en roll. 

Kan vi inte ställa upp på det här så får man ju faktiskt göra något annat. Man måste acceptera förändringen 

sen behöver man kanske inte älska allt för det. Man måste ändå förmedla det budskap som företaget har 

bestämt.  

-Ingrid 

 

I samband med CRM-utbildningen var man tvungen att förmedla ett budskap som man inte stod bakom till 

100 %. Man fick då spela en viss roll och säga ”nu kör vi”. 

Felicia 

 

Ingrid och Felicia beskriver hur de blev tvingade att spela en roll (ej social roll) inför personalen 

för att få personalen att bli positiva till organisationsförändringen. Detta var viktigt för att kunna 

ta sista steget in i sin nya roll, för att personalen skulle se mellancheferna på det nya sättet och inte 

hålla kvar dem i vad Ebaugh (1988) kallar vacuum. Claes och Ludde menar dock att de alltid får 

spela en viss roll som chef då flertalet av medarbetarna inte ser på företaget i stort utan bara de 

personer som sitter innanför de fyra väggar personen arbetar. 

Ja spela en roll som Grossisterna AB chef fick man nog göra men så är det kanske lite alltid. 

-Ludde 

 

Spela en roll som Grossisterna AB chef får jag fortfarande göra. Inte för att jag inte står bakom besluten utan 

för att jag måste prata om Grossisterna AB med de jag träffar då de ofta inte är så noga med företaget. De 

viktigaste är de människor som är runtomkring dom inom de 4 väggarna de arbetar, det är inte så noga med 

företaget i stort. 

-Claes 

 

Dock kan inte de som var mellanchefer även före förändringen märka att de skulle spela mer -

Företags-chefs-rollen- nu än tidigare utan detta är något som pågår hela tiden beroende på vilka 

beslut som tas och vilken personal mellanchefen har med att göra. 

I jämförelse med Ebaughs (1988) frivilliga rollförändringar och mellanchefernas påtvingade så är 

den frivilliga rollförändringen mer tydlig. Det finns en mer självklar tvekan, alternativsökande och 

vändpunkt än det gör i den påtvingade rollförändringen. Då majoriteten av alla deltagare valde att 

stanna kvar i samma organisation och egentligen inte hade något val i att lämna sin roll så kan det 
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tyckas långsökt att se samma resultat som Ebaugh (1988) hittade i sina exit från exempelvis kloster 

eller droger. Dock finns i de flesta fall samma tecken och samma stadier i den påtvingade 

rollförändringen som i den frivilliga, om personen gräver djupare och ser de små tecknen istället 

för de tydligaste. På ett sätt kan också de frivilliga rollförändringarna kännas påtvingade som 

exempelvis i Ebaughs (1988) exempel där omorganisationer i kyrkan gjorde att många nunnor 

lämnade klostren.  

Alla cheferna i denna studie började på ett eller annat sätt tveka gällande sin roll i företaget men 

majoriteten valde i att stanna kvar och acceptera den rollförändringen personen skulle tvingas gå 

igenom. Detta gjorde dock inte att mellancheferna var mer förskonade från den psykiska 

påfrestningen än de som i Ebaughs (1988) studie frivilligt lämnade sin tidigare roll som exempelvis 

nunna. Detta kan ses i empirin där flera av cheferna uttryckte att det var en mycket tuff tid och att 

de var osäkra på sin roll och vart de hörde hemma.  
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8. Diskussion 
 

I detta avsnitt har författaren skrivit med egna ord de slutsatser som funnits i redovisningen av 

empirin och hur detta kan bidra till vidare forskning. 

 

8.1 Summering av resultat 

I resultatet kan vi se följande: 

Avsnitt 7.1, vilket Ebaugh sammanfattar som tvekan, visade att företaget tvingade på 

mellancheferna en rollförändringsprocess då man gick ut med beskedet att göra stora förändringar 

i företaget och då även förändra alla mellanchefers tjänster. Något som de flesta av de tidigare 

mellancheferna upplevde som att de blev uppsagda och att de sedan fick söka nya jobb. Efter att 

mellancheferna sedan meddelat vilken tjänst de önskade söka så valde företaget att vara relativt 

tysta i nästan 2 månader. Under denna tid hann många fundera mycket, flera av mellancheferna 

blev då osäkra på sin roll och sin egen position i företaget. När sedan ledningens beslut kom så 

delgavs informationen nästan samtidigt till mellanchefer som övrig personal. Detta upplevdes 

negativt av mellancheferna då man ej hann förbereda sig på sin egen tjänst och inte visste riktigt 

vad den nya rollen innebar. Rollen som mellanchef var så osäker att vissa mellanchefer började 

jobba mer än de egentligen borde och tog på sig arbete som inte egentligen tillhörde deras roll. 

Detta upplevdes av mellancheferna själva som mycket belastande.  

Avsnitt 7.2, som Ebaugh beskriver som söka alternativ, visar att det fanns de som valde att söka 

andra tjänster utanför och i företaget på grund av den osäkerhet som uppstod. Mellancheferna 

beskriver här hur man inte upplevde att ett syfte med organisationsförändringen hade presenterats 

av ledningen. Detta gjorde att mellancheferna själva inte kände att de hade förståelse för vad som 

skulle ske och därmed inte heller kunde förklara detta för personalen. Flera av mellancheferna 

beskriver också hur de upplevde att de inte hade kontroll över sin egen situation och detta gjorde 

att många påverkade förändringen för personalen negativt, både medvetet och omedvetet.  

Avsnitt 7.3 visar att mellancheferna här hamnat i vad Ebaugh (1988) beskriver som vändpunkten. 

Här var majoriteten av mellancheferna under den period som företaget inte delgav mellancheferna 

någon information om deras framtid i företaget. Tiden i detta stadie var lång hos vissa mellanchefer 
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och passerade snabbare för andra. Flera av mellancheferna tvingades kvar i detta stadie då kunder 

eller tidigare chefer inte tillät dem att träda in i sin nya roll. Mellancheferna hamnade här i ett 

vacuum då de kände att de tillhörde två olika roller. Med tiden började dock mellancheferna mer 

och mer ta till sig och förstå vad den nya rollen innebar och blev då mer positiva till densamma. 

Därmed började de arbeta på nya sätt och personalen började också agera på ett nytt sätt i sina 

förväntningar av mellanchefens roll. 

Avsnitt 7.4 visar hur mellancheferna skapar sig en ex-roll (Ebaugh, 1988). Avsnittet ger något av 

en sammanfattning där mellancheferna själva beskriver hur de nu ser tillbaka på hela 

rollförändringen och att de är helt inne i sin nya roll. Mellancheferna har därmed lämnat sin tidigare 

roll bakom sig och skapat en ex-roll. I avsnittet kan vi dock se att alla chefer ännu inte är där utan 

att någon enstaka ännu sitter kvar i det vacuum som beskrevs i steg 3 (avsnitt 7.3). Vissa 

mellanchefer upplevde att de tappade en stor social del i och med rollförändringen då 

mellancheferna fick nya medarbetare, fick lämna vissa gamla medarbetare och någon som helt 

lämnade tjänsten tappade all kontakt. Flera av mellancheferna anser i efterhand att de borde ha 

förberetts bättre på denna rollförändring då det var något mycket tufft, men lärorikt, att genomgå.  

  

8.2 Svar på frågeställningar  

Hur upplever en mellanchef en rollförändringsprocess i samband med en organisationsförändring 

i ett medelstort företag i byggbranschen? 

En rollförändringsprocess är tungt att genomgå för en mellanchef framförallt då hela företaget 

genomgår en omorganisation. Mellancheferna upplever det både tungt arbetsmässigt och psykiskt 

då de inte riktigt vet vad den nya rollen kräver eller innebär. Detta gör att mellanchefen ofta agerar 

på arbetsuppgifter som de egentligen inte behöver. Att vara osäker i sin roll skapar ett dåligt 

arbetsklimat vilket påverkar individens välmående negativt, vilket mellancheferna upplevde då de 

uttryckte att det hade varit mycket mer psykiskt påfrestande än de kunnat ana. 

 På vilket sätt upplever mellanchefen en potentiell förändring i sitt välmående i samband 

med en rollförändring? 

Mellancheferna upplevde en stor förändring i sitt välmående men de märkte inte detta förrän de 

nästan helt hade genomfört sin rollförändring. I efterhand kunde flera se tillbaka på förändringen 
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som något mycket psykiskt tufft. Mellancheferna upplevde att det var något lärorikt att ta sig 

igenom som chef och människa. 

 Vad kan omgivningen i företaget göra för att skynda på eller sakta ner processen i en 

rollförändring? 

Då personalen i företaget är negativt inställda till en organisationsförändring som är en del av den 

rollförändring mellancheferna genomgår kan detta påverka mellanchefen genom att denne hålls 

kvar i den tidigare rollen. Mellanchefen hålls kvar då hen inte tillåts att helt skapa en ex-roll. 

 

8.3 Slutsatser 

Syftet med studien var att få förståelse för hur en mellanchefs rollförändring under en 

organisationsförändring påverkar en mellanchefs agerande och välmående. 

Genom att analysera tio mellanchefers upplevelser av och agerande under en förändring i sin tjänst 

i samband med en större organisationsförändring går det att följa hur en rollförändring påverkar 

en mellanchef. Med hjälp av framförallt Ebaughs (1988) teorier om rollförändringar har resultatet 

visat följande: 

Genom denna studie har det påvisats att Ebaughs (1988) studie går att använda för den typen av 

ofrivilliga förändringar som studerats. Enligt Ebaughs (1988) studie infinner sig stegen på ett annat 

sätt där tvivel oftast sker innan personen egentligen vet att de ska genomgå en rollförändring. I 

denna studie tvingades det första steget, tvivel, på mellancheferna av Grossisterna AB:s ledning. 

Deltagarna kände inledningsvis en stor tvekan på grund av hur hela informationen om kommande 

förändring upplevdes. Informationen om hur deras kommande tjänster skulle se ut, vilka tjänster 

de skulle få och vad som förväntades av dem dröjde ganska länge att få. Framförallt så gjorde 

osäkerheten och det faktum att deltagarna länge inte visste vilken roll de skulle ha, samt hur 

framtiden skulle se ut, att många arbetsuppgifter genomfördes av mellanchefen som egentligen 

inte borde ha gjorts. Flera av mellancheferna agerade genom att ta på sig för många arbetsuppgifter 

vilket ökade den psykiska påfrestningen då de inte visste om det var en del av rollen eller ej. Detta 

påverkade deras välmående negativt. Något vi också kan se i tidigare studier där författarna 

beskriver hur osäkerhet för roll och mandat gör att individen påverkas negativt (Newell & Dopson, 

1996; Thomas-Gregory, 2014) 
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Flera av mellancheferna anser att förändringen kunde ha gått smidigare om ledningen hade 

rådfrågat mellancheferna från början. VD uttryckte att ledningen gärna hade velat detta men att de 

inte kunde blanda in alla mellanchefer. Jag tror som mellancheferna att ledningen kunde ha 

förhindrat många protester från mellancheferna, och sedan i sin tur protester från personalen, om 

de hade involverat in några mellanchefer som satt på de positioner där de största förändringarna 

gjordes i omorganisationen. Vi kan också se i tidigare studier att personalens agerande under en 

organisationsförändring påverkas av mellanchefens agerande och mellanchefens agerande i sin tur 

påverkas av hur inblandad denna är i beslut (Hope, 2010; Wooldridge, et al., 2008). Det hade också 

varit en fördel för ledningen att beskriva hur de förutsåg att framtiden skulle se ut för företaget om 

förändringen inte genomfördes. Avsaknaden av syfte med förändringen skapade lika mycket 

osäkerhet som avsaknaden av information kring vilket mandat mellanchefen hade samt vilka 

egentliga uppgifter som låg i de nya rollerna. Jag tror också att företaget hade förkortat 

mellanchefernas tvekan och osäkerhet genom snabbare information om tillsättandet av tjänster 

samt tätare kontakt med mellancheferna. Då hade den nya rollen som mellancheferna skulle träda 

in i blivit tydligare och osäkerheten hos deltagarna hade blivit mindre. Kanske hade man då också 

fått färre som valde andra vägar i karriären. Därmed skulle personalens osäkerhet för den större 

organisationsförändringen inte påverkat mellanchefernas rollförändring lika mycket. 

Rollförändringen skulle kanske gått snabbare om ingen höll kvar mellanchefen i den tidigare rollen 

så som några ur personalen gjorde. Under det år som gått sedan förändringen genomfördes har 

nästan alla mellanchefer accepterat rollförändringen. Mellancheferna känner inte längre den 

osäkerheten (Thomas-Gregory, 2014) de upplevde i inledningen av organisationsförändringen och 

att det psykologiska kontraktet (Newell & Dopson, 1996) mellan mellancheferna och Grossisterna 

AB brutits. Nya psykologiska kontrakt tycks ha byggts upp och de flesta av mellancheferna i 

studien är idag positiva till att företaget genomgått denna förändring. 

Samtliga deltagare i studien, förutom den tidigare chef som lämnade företaget, anser att 

omorganisationen av Grossisterna AB varit positiv för den tjänst de själva nu har. Den nya rollen 

är klart tydligare nu än den tidigare rollen och mellancheferna har mer kontroll. I både denna studie 

och i Ebaughs (1988) studie går det att se att en rollförändring är jobbig. Dock hade företaget i 

detta fall kunnat genomföra organisationsförändringen snabbare och smidigare om mellancheferna 

hade känt sig delaktiga och fått informationen tidigare om syfte och deras roll i 

organisationsförändringarna.  
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Genom att se att Ebaughs (1988) olika steg i en rollförändring även passar in i en påtvingad 

rollförändring så stärks därmed den befintliga teorin då den inte kräver en frivillig exit. Dock är 

inte alla effekter lika tydliga under den påtvingade rollförändringen som den frivilliga 

rollförändringen. Ebaughs (1988) teori har hjälpt oss att se på en organisationsförändring med nya 

ögon då mellanchefens situation sätts i fokus och då hur hen upplever en organisationsförändring 

som innebär att mellanchefens roll förändrats. Vi kan i denna studie också se hur mellancheferna 

förhandlar med de nya villkoren för att skapa sig en fungerande yrkestillvaro och därmed skapar 

en ny roll. Genom att få en tydlighet i vad den nya rollen innebär samt kunskap om vad som 

förväntas har alltså mellancheferna format sin nya roll och på så sätt skapat en roll som får dem att 

kunna agera på rätt sätt i den nya organisationen. Tidigare kan vi se mycket forskning där 

tyngdpunkten ligger i organisationens förändring eller i personalens upplevelser. Det finns dock 

inte många studier som beskriver en rollförändring utan att mellanchefen egentligen har bytt tjänst 

och hur denna påverkar personen som genomför denna rollförändring i sin arbetssituation.  

Denna studie har därmed visat att Ebaughs (1988) teori håller även vid en påtvingad rollförändring 

i ett grossistföretag i byggbranschen men studien i sig är för liten och saknar resultat från flera 

områden och kan därmed inte ses som en generell sanning.  

Denna kunskap kan vara ett bra bidrag till ledarskaps- och organisationsforskningen då det går att 

se på mellanchefens roll i en organisationsförändring på ett nytt sätt och hur denne upplever denna 

förändring beroende på hur företaget agerar. En intressant tanke som kräver mer forskning för att 

vara en allmän sanning då denna studie i sig är för liten för att avgöra om detta är upplevelser som 

kommer med alla påtvingade rollförändringar. 

För praktiker i arbetslivet innebär detta en kunskap om hur mellancheferna påverkas av en sådan 

förändring och kunskapen kan användas till att underlätta rollförändringar för kommande 

organisationsförändringar genom att förbereda mellancheferna på att detta kommer att ske. Tätare 

kontakt mellan HR/Ledning och mellanchefer kan vara ett sätt att underlätta för mellanchefen och 

då undvika mycket ohälsa. Besluten om deras tjänster och vad den nya rollen innebar kan möjligen 

varit svåra att delge tidigare men kontakten kunde ändå ha upprätthållits för att inte skapa utrymme 

för osäkerhet och tvivel. Syfte med hela förändringen och även en bra beskrivning om vad det 

skulle innebära för företaget om man inte gör denna förändring hade med största sannolikhet 
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underlättat mellanchefernas rollförändring. På så sätt kan både mellanchefens situation underlättas 

och företagets förändringar få snabbare och bättre genomslagskraft.   

 

8.4 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har jag kommit fram till att det hade varit intressant med vidare forskning i 

ämnet för att undersöka om samma resultat skulle komma fram i andra organisationer där 

personalen upplevt att rollförändringar tvingats igenom.  

Det hade också varit intressant att göra en studie där man under rollförändringens gång följt 

mellancheferna för att få deras aktuella sinnesstämning och inte bara det de minns i efterhand.  

Under studien har det framkommit att även personalen genomgick rollförändringar och uttryckte 

mycket missnöje inför detta. Det hade varit intressant att forska vidare i personalens del i det hela 

och hur deras förändring var.  
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Bilaga 1 
Tidigare organisationsdiagram 
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Bilaga 2  
Nuvarande organisationsdiagram 
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DI Sales 

 

KC Sales 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor mellanchefer 

Ålder 

Kön 

Tidigare tjänst 

Nuvarande tjänst 

Arbetsuppgifter på tidigare tjänst 

Arbetsuppgifter vid nuvarande tjänst 

Hur har du personligen upplevt förändringen i ditt arbete? 

 Har det varit en positiv eller negativ erfarenhet? 

 

Vilken är den största förändringen för dig i bytet av tjänst 

Var tjänsten påtvingad eller valde du frivilligt? 

Hade du hellre stannat kvar i din tidigare tjänst om det varit möjligt? 

Valde du att stanna kvar vid samma företag? 

Hur resonerade du kring den här förändringen? 

Vad grundade du ditt beslut i? 

Sökte du andra alternativ? 

Vad gjorde att du slutligen gjorde det vad du gjorde? 

Var du inblandad i besluten som togs kring organisationsförändringarna? 

På vilket sätt var du inblandad? 

Påverkade denna inblandning hur förändringen var för dig personligen? 

Hur var kommunikationen från ledning till dig? 

Hur var kommunikationen mellan dig och personalen? 

Kunde du förmedla allt eller saknade du mycket svar? 

Kunde du stå bakom alla beslut? 

Behöver du spela en roll som ”Organisations-chef” när vissa beslut förmedlades? 

Valde du att inte berätta vissa beslut  för att du ej stod bakom dem? 



Michaela Johansson  
 

59 
 

Framförde du något beslut samtidigt som du själv uttryckte att du ej stod bakom dessa? 

Kunde du agera som du brukade socialt under förändringsprocessen? 

Var personalen positiv till förändringen? 

Hur uttryckte detta sig? 

Var det något du själv hade velat göra annorlunda i förändringsprocessen? 

På vilket sätt?  

Hur har tidigare förändringar i företaget påverkat personalens inställning till denna förändring? 

Har du några fler kommentarer om din del i denna organisationsförändring? 
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Bilaga 4  
Intervjufrågor expertintervju 

När påbörjades arbetet med förändringen? Sommaren 2014 sommaren 2016 

Vilka analyser gjordes inför detta? 

Vilka gjorde detta jobb? 

Var det något som redan gjorts i andra länder? 

Berätta fritt om denna organisationsförändring, vad är gjort? 

När delgavs mellancheferna informationen? 

Hur gick tankarna i tidsaspekten kring informationen om mellanchefernas nya tjänster? 

Hur förbereddes mellancheferna på denna förändring? 

Hur trodde ni på förhand att informationen skulle mottas? 

Var detta fallet? 

Hur förbereddes personalen med utbildning och information? 

På vilket sätt kommunicerade ni? 

Fanns känslan där att ni nådde fram till personalen? 

Hur är tongångarna nu när man är i slutskedet? 

Var ni beredda på att reaktionen blev som den blev i organisationen? 

Är det något ni hade velat göra annorlunda? 

 


