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There is an ongoing reorganization within media industries today as they adapt to new and 

changing demands - the environment is changing fast and the organizations with it. The 

development of new technology is contributing to new forms of media distribution in the 

present media industry. The structure of media organizations is getting flatter and the co-

workers are getting a new and bigger role. All this is bringing new challenges for the leaders 

of the organization. Caught in the middle of these new structures is the middle manager who 

now is facing different demands from all sides. This thesis investigates how the middle manager 

in media organizations is handling these new and changing demands. Questions have been 

raised on how the role of middle manager will develop when the co-worker is getting a bigger 

role and the structures are getting flatter and this thesis investigates the future roll of middle 

managers. The method that has been used is qualitative interviews with middle managers at 

different positions and in different organizations. The focus of the interviews has been on the 

changing surrounding environments for the organizations, the new technology, the new role 

of co-workers, and their experiences of middle management in media organizations. My 

conclusions are that the middle manager will be continuously required in the future. They face 

many new demands, but these can be handled by good communication but also thru 

experience as well as adaptableness and distinctness. When co-workers are assigned a new 

role, where they will be either multi-journalists or specialists, it is of most importance for the 

middle manager to recruit the right people to the organization. It is also of importance that the 

middle manager adapts the management to the specific requirements of the individual co-

worker, and hence that the co-worker is allowed to be more involved in the leadership 

process. Furthermore I think that the middle management in media organizations will develop 

into a different and new role in the future, and as such be more operative. The middle 

manager will operate more like a team-leader or a coach and this can only happen if the 

administrative work assigned elsewhere.   
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1. INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel ges en överblick över studieproblematiken. Det inleds med en kort 

bakgrund till problemet och förs sedan vidare in på problemdiskussionen som avslutas med 

presentation av studiens syfte och frågeställningar.  

 

 

 

 

Runt omkring oss händer mycke’, 

Som pressar ledare enligt mitt tycke. 

Då organisationer förändra sig bör, 

På samma sätt som omgivningen gör. 

 

 

Företag kämpar för att finnas kvar, 

Och medieföretag en svår sits har. 

Då tekniken utvecklas i rask fart, 

Hur detta kommer att sluta är ännu ej klart. 

 

 

Organisationsstrukturer ändras och plattas till, 

Vilket många organisationer vill. 

Organisationer med hierarkier bygger en mur, 

Som inte gynnar förändring av dess struktur. 

 

 

Medarbetaren ej längre kontrolleras kan, 

Vilket gäller för både kvinna som man. 

Då medarbetaren får en helt annan roll, 

Är det denne på avdelningen som har mest koll. 

 

 

Många chefer sitter mitt emellan, 

Är det dessa som är kraften till källan? 

Och kommer mellanchefen att finnas kvar? 

Läs nedan noggrant, så finner du mitt svar. 

                (Egen framställd dikt) 
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1.1 Bakgrund till problemdiskussion 

Flertalet forskare menar att organisationer kan ses som en spegling av sin omgivning, vilket 

innebär att dessa bör förändras med sin omgivning för att överleva. Palmer och Hardy (2000, 

s. 17) framhåller att det finns många teorier som behandlar hur omgivningen påverkar 

organisationsstrukturen. Därför är det viktigt att dessa förändras och utvecklas i samma takt 

som sin omvärld. Palmer och Hardy menar vidare att organisationer som agerar i ostabila och 

snabbföränderliga omgivningar bör ha en platt företagsstruktur, för att underlätta snabba 

förändringar. Då detta är fallet för många företag idag har dessa gått från mer hierarkiska till 

plattare strukturer. ”Riv pyramiderna” är ett välkänt uttryck som SAS-chefen Jan Carlzon 

formulerade, och som fortfarande tycks äga giltighet.  

 

I samband med att organisationsstrukturer ändras uppstår nya utmaningar för ledare. Enligt 

Ekstedt och Jönsson (1997, s.11ff) medför den plattare organisationsstrukturen färre 

beslutsnivåer och färre chefer, vilket bidrar till större ansvarsområden för ledarna. De menar 

att en hierarkisk organisation har tydligt definierade ansvarsområden vilket försvinner med 

denna struktur. Ytterligare en trend som många organisationer möter idag är det faktum att 

fler personer är högutbildade än tidigare. Ekstedt och Jönsson (1997, s.11ff) betonar att dessa 

personer kräver mer av sin chef, på grund av sin kunskap. Detta bidrar till att medarbetaren 

har fått en helt annan roll i organisationer idag som innebär mer ansvar, då strukturer blir 

plattare. Detta är ännu en utmaning för ledare och litteratur uppmärksammar medarbetaren 

som en viktig faktor i ledarskapsprocessen. Likaså Hughes, Ginnett och Curphy (1999, s. 

17ff) menar att relationen mellan ledare och medarbetare har förändrats i samband med att 

beslutsnivåer har minskat. Då de chefer som finns kvar har mer att göra, får medarbetarna 

själva ta en del av ansvaret som ledaren tidigare hade.  Medarbetaren ses idag som mer aktiv 

vilket kan bero på att den besitter större kunskap än tidigare, troligtvis ofta mer än chefen 

själv, vilket är ytterligare en utmaning för ledaren. Dessutom försvinner lojaliteten gentemot 

företag allt mer och fler byter jobb oftare för att vidareutvecklas och ta sig an nya utmaningar.  

 

Omgivningen har också förändrats genom teknologins utveckling och genomslagskraft. 

Lievrouw och Livingstone (2006, s.206) framhåller att teknologin träder in i organisationer 

allt mer då vi träder in i ett nytt sekel. McQuail (2000, s. 121) påpekar att vi lever i ett 

informationssamhälle, där nya tekniker ger medborgaren stor valfrihet. Teknikens framsteg 

har bidragit till mycket, däribland vägen till det digitaliserade samhället. Hadenuis och 

Weibull (2003, s.254ff) framhåller att den digitala tekniken har förändrat förutsättningarna för 

de traditionella medierna och menar att det numera är svårt att skilja på medier som följd av 

mediekonvergensen. Enligt författarna är detta inte bara en teknisk fråga utan även en 

organisatorisk fråga, där tekniken möjliggör sammansmältningar av olika funktioner inom 

organisationer.  

 

Kellner menar att tekniken medför stora förändringar. 

 

“As we now enter a new millennium, most people are by now aware that we are 

in the midst of one of the most dramatic technological revolutions in history, 
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which is changing everything about the ways that we work, communicate and 

spend our leisure time.” (Kellner, 2002, s. 90) 

 

Han menar vidare att denna tekniska revolution fokuserar på datorer, information, 

kommunikation och multimedia. I samband med denna revolution och att funktioner smälter 

samman uppstår nya utmaningar för organisationers ledare. Wicks et al (2004, s. 99) 

framhåller att då teknologin går framåt hela tiden är det ledarens roll att använda teknologin 

till organisationens fördel.  Tillsammans med att nya medier och nya tjänster utvecklas, 

förändras även mediepubliken. Det kan urskiljas en fragmentisering av publiken där den själv 

kan välja vad den vill ta del av och när. Detta ställer till problem för både medieföretag och 

dess ledare. Medieföretagen måste då utveckla nya affärsstrategier för att inte förlora 

marknadsandelar, något vi sett exempel på nyligen i USA. Albarran, Chan-Olmstedt och 

Wirth (2006, s. 9) framhåller att det har identifierats fem faktorer som skiljer mediebranschen 

från andra branscher. Dessa faktorer är medieproduktens färskvara, den kreativa 

medarbetaren, mediets influerade roll, organisationsstrukturen samt den suddiga gränsen som 

separerar de traditionella medierna. Dessa faktorer bidrar till olika utmaningar för ledare i 

medieföretag. 

 

Albarran, Chan-Olmstedt och Wirth (2006, s. 16) menar att det finns begränsat med litteratur 

om ledarskap i medieföretag och framhåller att de flesta studier fokuserar på toppcheferna. De 

menar att forskare har ignorerat de lägre nivåerna i organisationen, såsom 

mellanchefspositionerna. Hughes, Ginnett och Curphy (1999, s. 328) påpekar att den som har 

rollen som ledare ofta är underordnad någon annan och att fler ledare intar sin medarbetarroll 

oftare än sin ledarroll. Lindgren (2007, s. 26) framhåller att styrningssättet i organisationer 

förändrats då många gått från centraliserade till decentraliserade organisationer, vilket även 

har påverkat mellanchefens position.  

 

”Det är nämligen denna nivå i våra organisationer som skapar balans mellan 

styrning och mellanberoendets självständighet.” (Lindgren, 2007, s. 26) 

 

Lindgren (2007, s. 27) framhåller att mellannivåer kommer att få mer kontroll och större 

ansvar, vilket innebär en större roll för mellanchefen. Samtidigt har forskare förutspått att 

mellanchefspositionen skulle försvinna när organisationsstrukturer plattas till. Drucker (1988, 

s. 45) menar att organisationer skulle fungera bättre utan mellanchefspositionen, speciellt för 

informationsbaserade organisationer som Drucker kallar framtidens organisationer för. 

 

Frohman och Johnson (1992, s.11ff) belyser att mellanchefspositionen växte mycket på 60- 

och 70-talen och framhåller att mängden mellanchefer femdubblades mellan 1950 och 1975 i 

USA. 1980 var 10 % av de amerikanska arbetarna mellanchefer. Mellanchefernas uppgift var 

då främst att förmedla högste chefens önskan samt kontrollera och övervaka arbetarna. 

Lindgren (2007, s. 27) menar att mellanchefens roll har förändrats från att vara en lojal 

anställd på 50-talet, till att vara en god tekniker på 60-talet, abdikerad på 70-talet, till att 

avveckla mänskliga resurser på 80-talet. På 90-talet var det mellanchefens roll att rehabilitera 

sin personal och idag omfattar mellanchefspositionen nästan allting. Frohman och Johnson 
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(1992, s. 17) framhåller att det finns många faktorer som bidrar till att mellanchefens situation 

ändras. Dels är det de externa förändringarna såsom global konkurrens och pressen på 

kortsiktiga resultat, dels de interna förändringarna såsom nerskärningar och förändringar inom 

företaget. 

1.2 Problemdiskussion 
Utifrån den bakgrund jag presenterat kan jag identifiera ett antal utmaningar och förändrade 

krav för organisationer och ledare i såväl medieföretag som i andra organisationer. Dels bör 

företag anpassa sig efter en föränderlig omgivning, vilket enligt forskare görs med hjälp av 

platta organisationsstrukturer. Dels behöver situationen där medarbetaren får mer ansvar och 

besitter större kunskap än tidigare hanteras. Även den tekniska utvecklingen har bidragit till 

förändring inom åtskilliga organisationer och den digitala utvecklingen rusar iväg och bidrar 

till förnyelse och innovativa lösningar. 

 

Jag intresserar mig mycket för de förändringar som sker inom många organisationer idag och 

vilka utmaningar dessa orsakar för dess ledare. Medieföretag intresserar mig extra mycket då 

detta går i linje med min utbildning, samt att dessa ständigt står inför utmaningen att arbeta på 

nya sätt och med nya medier. Därför har jag valt att fokusera min studie på ledare i 

medieföretag. Albarran, Chan-Olmstedt och Wirth (2006, s.124) framhåller att medieföretag 

skiljer sig från många andra organisationer, då människorna som arbetar där är mer kreativa 

vilket medför ytterligare utmaningar för ledaren.  

 

Som jag presenterade i min bakgrund anser bland annat Albarran att många studier endast 

fokuserar på toppchefspositionen, viket har bidragit till att jag valt att fokusera min studie på 

mellanchefspositionen. Denna position ses ofta som en utsatt position som har krav på sig 

från två olika håll, dels ledningen och dels medarbetarna, vilka troligtvis inte alltid är av 

samma karaktär. Att vara lojal mot båda dessa viktiga grupper kan vara en stor utmaning för 

mellanchefen. Att dessutom behöva hantera de föränderliga krav som jag tidigare presenterat 

utgör ytterligare en utmaning för mellancheferna i medieföretag. Utöver detta diskuterar 

forskare om mellanchefspositionen ens kommer att finnas kvar i framtidens organisationer, då 

organisationsstrukturer blir plattare och mellannivåer tas bort. Flera forskare menar att 

positionen kommer att försvinna helt.  

 

För att tydliggöra mitt forskningsproblem har jag valt att utforma en egen modell. Denna 

modell förklarar hur jag ser mellanchefsproblematiken i medieföretag idag, och syftar till att 

underlätta för läsaren att förstå problemet. 
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Figur 1.2: Mellanchefers föränderliga krav. Egen modell framställd för att tydliggöra forskningsproblemet. 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera hur mellanchefer i medieföretag hanterar 

de nya och föränderliga krav som presenterats, samt reflektera över mellanchefspositionens 

framtida utveckling. 

Detta kommer jag att besvara utifrån följande frågeställningar: 

 Hur påverkas mellanchefer i medieföretag av den tekniska utvecklingen?  

 Hur hanterar mellanchefer relationen till sina medarbetare i medieföretag? 

 Hur hanterar mellanchefer i medieföretag eventuella motstridiga krav? 

 Hur kommer mellanchefspositionen i medieföretag att utvecklas i framtiden? 

 

1.3 Avgränsningar 
För att min studie inte ska bli för stor har jag fått göra vissa avgränsningar. Dels har jag valt 

att fokusera på mellanchefspositionen, då dessa studerats lite i förhållande till topp chefer. 

Mellanchefer definierar jag som samtliga chefer som befinner sig emellan en överordnad samt 

en underordnad. De mellanchefer jag har valt att intervjua har inte varit de högsta 

mellancheferna, men heller inte de lägsta. Jag har vidare valt att avgränsa mig till 

mediebranschen då det ligger i linje med min utbildning och då jag finner denna intressant, 

där jag räknar in samtliga organisationer som arbetar med medierad kommunikation.  
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2. METOD 
 

I detta metodavsnitt presenterar jag hur jag gått tillväga under denna forskningsprocess, då 

jag utifrån mitt forskningsproblem gjort olika metodiska val. Förutom tillvägagångssätt 

presenteras här även val av metod och samt metodkritik följt av intervjupersoner. 

 

2.1 Undersökningsmetod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod i denna forskningsstudie. 

Detta motiverar jag genom att min forskning fokuserar på att få en djupare förståelse för 

mellanchefers situation i medieföretag. För att få denna förståelse krävs en fördjupad analys i 

ord snarare än i siffror där jag som forskare hittar mönster i mina insamlade data. Kvalitativ 

metod är enligt Bryman och Bell (2005, s. 297) en forskningsstrategi där tonvikten av 

insamling och analys fördjupas i ord snarare än i siffror, vilket skiljer sig från den kvantitativa 

metoden.  Alvesson och Sköldberg (1994, s. 10) framhåller att kvalitativa metoder utgår från 

studieobjektens perspektiv, medan forskarens idéer om vilka dimensioner och kategorier som 

är viktiga i studien i högre grad framkommer i kvantitativa metoder. Författarna menar vidare 

att kvalitativa metoder numera är etablerade inom samhällsvetenskapen, medan Trost (1997, 

s. 9) betonar att den kvantitativa metoden länge sågs som den vetenskapligt riktiga.  

 

Bryman och Bell (2005, s. 297ff) framhåller att kvalitativ undersökningsmetod skiljer sig från 

kvantitativ metod då den förstnämnde är induktiv och tolkande samt har ett induktivt synsätt 

på relationen mellan teori och forskning, där synsättet fokuserar på generering av teorier. 

Patel och Davidson (2003, s. 23) framhäver att en forskare som istället arbetar deduktivt följer 

”bevisandets väg” och alltid utgår från befintliga teorier. En forskare som arbetar induktivt 

arbetar istället utifrån ett forskningsproblem och kan genom det insamlade materialet 

formulera en ny teori. Jag har använt mig av en abduktiv arbetsgång då jag växlar mellan att 

utgå från empiri och teori. Då det inte finns etablerade teorier om mitt område har jag fått 

samla ihop användbara teorier om ämnet i stort som har hjälpt mig i undersökningen. Dock är 

det svårt att helt bortse från sin egen förförståelse då jag läst både organisation och ledarskap 

innan denna studie, därav är jag inte helt induktiv. 

 

Då min studie syftar till att få en förståelse för hur mellanchefer upplever förändringen i 

medieföretag anser jag att kvalitativa intervjuer är den bästa metoden för min undersökning. 

Bryman och Bell (2005, s. 297ff) framhåller att kvalitativ metod fokuserar på hur individer 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet i stället för att gå efter den naturvetenskapliga mo-

dellens tillvägagångssätt och insamling av kvantitativ data. Denna metod ser den sociala 

verkligheten som föränderlig.  
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2.2 Kvalitativa intervjuer 
Av de kvalitativa metoder som finns valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer då jag 

söker detaljerade och djupa svar för att kunna besvara mitt syfte. Bryman och Bell (2005, s. 

360) framhåller att kvalitativ intervju är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning.  

Trost (1997, s. 19) påpekar att det finns olika slags intervjuer där det förekommer olika grader 

av standardisering och strukturering, där han menar att hög standardisering kännetecknar 

kvantitativa metoder. Bryman och Bell (2005, s. 360) framhåller att exempelvis survey-

intervjuer är en strukturerad typ av intervju, och menar att kvalitativa intervjuer istället bör 

vara ostrukturerade eller semi-strukturerade. Patel och Davidson (2003, s. 78) belyser att 

kvalitativa intervjuer karaktäriseras av låg standardisering med öppna svarsmöjligheter. 

Bryman och Bell (2005, s. 360ff) menar att det är viktigt att låta intervjun röra sig i 

oplanerade riktningar och låta respondenten berätta vad den anser är viktigt i frågan. I 

kvalitativa intervjuer önskar forskaren utförliga och djupa svar och i kvantitativa intervjuer 

önskar forskaren istället korta svar som lätt kan kodas för att sedan kunna jämföras med 

varandra. Utifrån detta var det naturligt för mig att välja en kvalitativ intervjumetod.  

Jag genomförde semistrukturerade intervjuer där jag har använt mig av en intervjuguide som 

jag omarbetat under processens gång. Efter första intervjutillfället sattes min intervjuguide på 

prov och efter denna intervju visste jag vad som behövde ändras till det bättre. Intervjuguiden 

utgår från min teoretiska referensram där jag behandlar bland annat medieföretag och ny 

teknik, medarbetarna och mellanchefsproblematiken (se bilaga 1). Dock hände det ofta att 

ordningen av ämnena ändrades under intervjun, då jag ställde följdfrågor utifrån det vi pratade 

om och inte utifrån intervjuguiden. Dessutom anpassade jag frågorna efter intervjupersonen 

då jag talade med personen som endast var medarbetare samt en som var högre chef. Bryman 

och Bell (2005, s. 363) framhåller att kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre flexibla. 

Vid ostrukturerade intervjuer använder forskaren sig av nerskrivna frågor som kommer i en 

viss följd. Detta uppmuntrar inte respondenten att svara och associera fritt kring ämnet enligt 

författarna. De belyser att forskaren använder sig av en intervjuguide vid semistrukturerade 

intervjuer, där intervjuguiden behandlar teman för intervjun men utan exakta frågor eller 

ordningsföljd. Bryman och Bell (2005, s. 177) menar att det är bra att använda sig av öppna 

frågor då respondenten använder sina egna ord istället för forskarens formuleringar eller 

ordval. Jag använde mig av öppna frågor för att få djupare svar från respondenten. 

2.3 Tolkning och hermeneutik 
Jag anser att det är viktigt att ha förståelse för att det är jag som forskare som tolkar resultaten 

jag får från mina intervjuer. Detta för att försöka bortse från egna värderingar och vara öppen 

för nya infallsvinklar. Dock är det mina sociala konstruktioner som avgör vilka följdfrågor jag 

ställer vid intervjutillfället, vilket kan påverka resultatet av forskningen. Alvessons och 

Sköldberg (2008, s. 12ff) belyser att den vetenskapliga forskaren tolkar resultat och empiri 

efter sina egna sociala konstruktioner och värderingar. De framhåller att tolkning innebär att 

all empiri är tolkningsresultat och menar att den data som forskaren hanterar är konstruktioner 

från denne, vilket kan ses som en kritik mot en objektiv vetenskapssyn. Kritiker anser att 

många faktorer genomsyrar vetenskaplig verksamhet, såsom sociala konventioner, kultur, 

språk, politik och makt. Därav hamnar tolkningen i centrum av forskningsarbetet. Alvessons 
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och Sköldberg framhåller vidare att reflekterande forskning innebär att forskaren är i fokus, 

där språket och berättandet har en central betydelse i forskningssammanhang. Reflektion kan 

definieras som tolkning av tolkning vilket innebär att forskaren bör reflektera över sin egen 

tolkning och starta en kritisk självprövning av sina tolkningar. Detta kan dock vara svårt då 

forskaren tolkar saker och ting efter sin verklighet. Gripsrud (2002, s. 178) menar att det är en 

hermeneutisk insikt att ingen kan befria sig från sina värderingar och sociala förutsättningar. 

Författare menar att i en medveten tolkningsprocess reflekterar forskaren över sin egen 

tolkning, något han kallar för hermeneutisk självreflektion.   

Alvessons och Sköldberg (2008, s. 193) belyser att hermeneutikens huvudtema lyder: 

”…att meningen av en del endast kan förstås om den sätts i samband med 

helheten.” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193) 

Gripsrud (2002, s. 176) framhåller att på samma sätt som delarna endast förstås i samband 

med helheten, förstås helheten endast i samband med delarna. Detta kallar han för den 

hermeneutiska cirkeln. I min studie har jag valt att titta på specifika delar i empirin som jag 

tycker är mest väsentliga och där jag kan se ett slags mönster. Alltså använder jag mig av 

speciella delar för att förstå en helhet eller för att förstå svaret på ett problem. 

Gripsrud (2002, s. 173ff) belyser att hermeneutik behandlar innebörden av förståelse och hur 

förståelsen skapas. Han förklarar vidare att förutsättningarna för att förstå en text kallas 

förståelsehorisont, något som senare ändrades till förväntningshorisont. Detta på grund av att 

människor alltid har förväntningar på vad en text ska innehålla, vilket är avgörande för hur vi 

uppfattar den. Det kallas även förväntningshorisont för att förklara forskarens förkunskaper 

till ett problem. Samhällsforskare måste veta vad de letar efter och var de ska leta.  Gripsrud 

(2002, s. 175) framhåller att Jürgen Habermas menade att det var forskarens kunskapsintresse 

som avgör vad denne kommer fram till och på vilket sätt. Dock ska forskare vara öppna för 

överraskningar, då observationerna kan komma i konflikt med förväntningshorisonten. Detta 

känner jag igen då min förväntningshorisont till viss del ej stämde överens med observationer 

jag gjorde, vilket jag anser gör studien mer intressant och spännande. Det medför att jag som 

forskare ser problemet från en annan vinkel och kan ta fler olika vägar för att nå målet. Därför 

menar jag att det är viktigt att forskare har en hermeneutisk självreflektion. 

2.4 Trovärdighet 
Bryman och Bell (2005, s. 304ff) beskriver begreppen validitet och reliabilitet som viktiga i 

framför allt kvantitativa metoder, för att få en bild av kvalitet och trovärdighet i studien. Dock 

är forskare oeniga om hur viktiga dessa begrepp är i kvalitativa studier, framför allt 

reliabiliteten. Detta begrepp kan bytas ut till begreppet pålitlighet inom kvalitativ forskning 

enligt författarna. Genom att tydligt redogöra för forskningsprocessen med allt från 

problemformulering till intervjuutskrifter underlättar detta för granskare som ska bedöma 

kvaliteten och trovärdigheten i proceduren.  

Bryman och Bell (2005, s. 306) skiljer på extern och intern reliabilitet, där de definierar 

extern reliabilitet som i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas av någon annan 
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forskare, vilket är svårt i kvalitativa undersökningar. De belyser intern reliabilitet som en 

överenskommelse mellan olika forskare hur det insamlade materialet ska tolkas. Bryman och 

Bell fortsätter att beskriva extern och intern validitet, där de anser att det ska finnas en 

överensstämmelse mellan det som forskaren observerat och de teorier denne utvecklat i intern 

validitet. Extern validitet innebär i vilken utsträckning resultatet kan appliceras på andra 

situationer och sociala miljöer. Det är svårt att få en hög reliabilitet då jag är ensam forskare 

och tolkar allt material själv. Dock har jag min teoretiska referensram som jag utgår från med 

väl etablerade teorier. Hade en annan forskare utgått från samma teorier och intervjuat samma 

person på samma tidspunkt hade våra tolkningar stämt överens. Jag anser också att jag har 

hög validitet då jag valt ut intervjupersoner noga samt utformat min intervjuguide utifrån 

litteraturen.   

2.5 Forskningsansats 
Patel och Davidson (2003, s. 12ff) framhåller att det finns olika typer av forskningsansatser. 

Dessa forskningsansatser är sammankopplade med hur mycket förkunskap forskarna har om 

ämnet. De menar att en utforskande undersökning kännetecknas av att det saknas kunskap hos 

forskaren, vilket kallas för en explorativ undersökning. Patel och Davidson belyser att syftet 

med en explorativ undersökning är att inhämta så mycket information som möjligt inom det 

specifika problemområdet. De menar även att de undersökningar där forskaren har stor 

kunskap och systematiserar denna i form av modeller kallas deskriptiv undersökning. Som jag 

tidigare belyst har jag lite förkunskap om ämnet då jag tidigare studerat ledarskap, 

organisation och mediebranschen. Dock har jag inte mycket information om just mitt valda 

problemområde, vilket medförde att jag tyckte att det var intressant att studera.  

2.6 Urval 
Att ha ett bra urval är viktigt för alla forskningsstudier. I kvantitativa studier ligger mycket 

fokus på bortfall eller brist på pengar. I mitt fall handlade det snarare om huruvida 

respondenterna hade tid att bli intervjuade, då de flesta jag talat med varit chefer som haft ont 

om tid. Bryman och Bell (2005, s. 122) menar att tidsaspekten är viktigt för att få bra 

precision och belyser att det kostar både tid och pengar att öka precisionen väsentligt. Holme 

och Solvang (1996, s. 54) framhåller att syftet med kvalitativa intervjuer är att öka 

informationsvärdet, och därför är urvalet varken slumpmässigt eller tillfälligt. De menar att 

det finns två olika urval till intervjuer, ett där vi får ett informationsinnehåll genom en stor 

variationsbredd på respondenterna, och ytterligare ett där vi använder intervjupersonernas 

kunskap för att få information. Jag har använt mig av båda dessa. Jag noga valt ut personer 

som jag tror kan ge bra och ärlig information samtidigt har jag riktat mig till företag med 

inriktning på olika medier inom mediebranschen för att få större variationsbredd. Vidare har 

jag valt att intervjua en person som både har arbetat som mellanchef men även högsta chef, 

samt en medarbetare för att få större variationsbredd och fler synvinklar. Jag har även använt 

mig av ett snöbollsurval. Bryman och Bell (2005, s. 126) beskriver snöbollsurval som ett 

slags bekvämlighetsurval. 

 



 

10 

”Med denna syn på urvalsprocessen ser forskaren till att initialt få kontakt med 

ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningens tema och 

använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter.” 

(Bryman och Bell, 2005, s.126) 

 

Bryman och Bell (2005, s. 127) menar att denna urvalsstrategi oftare används i kvalitativa 

metoder än kvantitativa. Jag använde mig av kontakter och mina intervjupersoner för att få 

tips på ytterligare personer att intervjua. Detta motiverar jag genom att det är det svårt att få 

kontakt med personer som har chefsbefattning endast genom att ringa till en telefonväxel. Jag 

menar att det är större chans att få människor att ställa upp på intervju om du ringer direkt till 

dem efter ett tips från någon.  

2.6.1 Val av intervjupersoner 

De personer jag har valt att intervjua kommer alla från olika företag och positioner, detta för 

att få en större förståelse och mer allmän uppfattning om vad som händer med samtliga 

medieföretag och olika nivåer på mellanchefspositionen. Dessutom liknar inga medieföretag 

varandra, vilket försvårar möjligheten att hitta personer på liknande positioner. Nedan följer 

en kort presentation om respektive intervjuperson, en längre presentation av personerna 

presenteras i kapitel 4. 

Kalle Blohm, MediaAnalys Trisodium, intervjuad 081219 

MediaAnalys Trisodium är ett sökmotorsoptimeringsföretag där Kalle Blohm arbetar som 

chef för utveckling- och uppföljningsenheten. 

 

Mikael Sundgren, Norrköpings Tidning, intervjuad 090129  

Mikael Sundgren arbetar som webbchef på Norrköpings Tidning där han har arbetat i 30 år. 

Han har arbetat som webbchef sedan år 2006.  

 

Johan Dalén, Skånska Dagbladet, intervjuad 090131 

Johan Dalén arbetar som förstasidesredaktör på Skånska dagbladets unga webbtidning 

skånskan.se.  

 

Malin Pettersson, journalist, intervjuad 090216 

Malin Pettersson är nyexaminerad journalist som arbetat på Gävle Dagblad, SVT och som 

numera arbetar på Aftonbladet. 

 

Lars Hellströmer, fd chef Datarutin, intervjuad 090217 

Lars Hellströmer var både ägare, satt i styrelsen, var exekutiv chef och mellanchef på 

Datarutin innan företaget såldes till EDB.  

 

Per Stahre, Radio Stockholm, intervjuad 090218 

Per Stahre arbetar som nyhetschef på Radio Stockholm sedan 3 år tillbaka.   
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Kristina Halling, SVT Interaktiv, intervjuad 090227  

Kristina Halling arbetar som chef över projektledarna på Sveriges televisions avdelning SVT 

Interaktiv.  

2.7 Förberedelser 
Patel och Davidson (2003, s. 79) belyser att det är en fördel om en förstudie har gjorts vid 

kvalitativa intervjuer. Genom tidigare forskning får forskaren en grundläggande kunskap och 

förförståelse som är positiv för forskningen. Dock menar författarna att det inte är nödvändigt 

med en teoretisk utgångspunkt för en induktiv forskare. Min första intervju genomfördes i ett 

tidigt skede av studien, vilket bidrog till att jag fick en djupare förståelse för 

forskningsproblemet. Tillsammans med denna intervju och med ytterligare litteratur kunde 

jag sedan formulera om intervjuguiden. Detta för att få ut mer information från 

respondenterna. Det är en styrka att vara påläst innan intervjuerna, då det är lättare följa med i 

samtalet samt underlättar möjligheten att ställa relevanta följdfrågor. 

 

När jag bokade in mina andra intervjuer ringde jag först till en medarbetare på en webbtidning 

för att höra om jag uppfattat problemet riktigt. Medarbetaren bekräftade att problemet fanns 

och upplyste mig om ett namn på en mellanchef som arbetade på tidningen. Därefter 

kontaktade jag en man med liknande position på en lite större tidning, för att få fler 

synvinklar. När jag intervjuat dessa personer ville jag få in andra tankar från personer som 

inte arbetade på en tidning, vilket medförde att jag kontaktade chefer inom television och 

radio. Jag presenterade mig själv och min uppsats utförligt innan jag bad om ett möte, och 

samtliga personer jag kontaktade var intresserade och tillmötesgående. 

2.8 Genomförande 
Hur intervjuerna genomförs kan vara avgörande för forskningsresultatet. Patel och Davidson 

(2003, s. 78) menar att det är viktigt att intervjun känns som ett samtal om det givna området. 

Detta eftersträvade jag under mina intervjuer vilket lyckades då jag använde mig av öppna 

och stora frågor som respondenten fick svara fritt på. Dessutom genomförde jag mina 

intervjuer på sådana platser som skulle möjliggjorde ett avslappnat förhållande för samtalet. 

Några intervjuer genomfördes visserligen på deras arbetsplats men i en separat möteslokal. En 

intervju genomfördes på ett hotell i Stockholm efter arbetstid, en annan på ett café och 

ytterligare en i personens hem. En intervju genomfördes på telefon, vilket försvårar känslan 

av att föra ett samtal. Denna respondent var dock väldigt lättsam och ärlig, så denna intervju 

blev mycket bra trots att vi samtalade över telefon. Jag inledde varje möte med att åter 

presentera uppsatsen samt berättade vilka delar samtalet skulle behandla. 

 

Bryman och Bell (2005, s. 374) framhåller att det är vanligt att kvalitativa forskare spelar in 

sina intervjuer och transkriberar dem. Detta på grund av att forskare ofta är intresserade av 

både vad intervjupersonen säger och hur de säger det, då detta kan göra mycket för 

tolkningen.  Då forskaren engagerar sig under intervjun, kan det vara svårt att anteckna 

samtidigt, därav fördelen med att spela in intervjun. Bryman och Bell belyser att forskaren 

lättare kan göra en noggrann analys av vad respondenter sagt om forskaren spelat in samtalet. 

Genom transkribering blir informationen offentlig, vilket medför att andra forskare kan 
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använda materialet som sekundärdata. De framhåller vidare att det är ett sätt att bemöta 

anklagelser för att tolkningen påverkats av forskarens grundläggande värderingar, vilket 

annars är en fara i kvalitativa metoder.  Då jag som forskare intervjuade själv valde jag att 

spela in samtliga intervjuer, för att kunna delta i samtalet samt stå emot eventuella anklagelser 

för misstolkningar. 

 

Bryman och Bell (2005, s. 375) framhåller dock att det finns nackdelar med att spela in och 

transkribera intervjuer. Det krävs en bra utrustning och utskrifterna från intervjuerna 

innefattar en stor mängd material. Den första intervjun genomförde jag i Kalmar, där jag hade 

möjlighet att låna utrustning från skolan. De andra intervjuerna i Stockholm spelade jag in i 

med egen utrustning, men jag stötte på stora svårigheter att spela in telefonintervjun.  

2.9 Metodkritik 
Det som jag behandlat ovan kan jag se som kritik till min metod. Trots att ingen av mina 

respondenter hade någonting emot att jag spelade in intervjun, kan det hindra dem från att 

vara helt naturliga, då det inte är en naturlig situation att prata i en mikrofon. Egentligen 

rekommenderar jag inte att ha telefonintervju, men det fanns ingen möjlighet att åka till 

Malmö för en intervju. Jag fick ut mycket av denna intervju trots att vi inte hade personlig 

kontakt med ansiktsuttryck och kroppsspråk. Flera intervjupersoner frågade mig om 

anonymitet, något jag självklart accepterade men inte rekommenderade. Till slut var det ingen 

som ville vara anonym, men jag kan inte bortse från att jag eventuellt skulle fått mer ingående 

information om problematik kring ledarskap om respondenterna var anonyma.  

Trost (2005, s. 13) framhåller att vissa forskare ser kvalitativa studier som förstudier till 

”riktiga” studier, vilka bör vara kvantitativa. Han menar vidare att kvantitativa metoder är mer 

tillförlitliga och mindre spekulativa, då dessa går att mäta. Jag hävdar att jag inte skulle kunna 

uppfylla studiens syfte med en kvantitativ metod då jag vill få djupare förståelse kring 

problemet och en analys av ord istället för siffror. Dock anser jag inte att min studie är 

spekulativ för att den är kvalitativ, då jag utgått från väl etablerade teorier och noga valt ut 

intervjupersoner.  

Bryman och Bell (2005, s. 177) framhåller att det kan vara tidsödande att använda öppna 

frågor i intervjuerna. Detta råkade även jag ut för, då de öppna frågorna medför att 

respondenten svävar ut lite utanför området. Då försökte jag leda in dem till rätt område igen 

utan att avbryta, för att säkerställa att vi skulle hinna prata om samtliga planerade punkter. 

Detta medför även att transkriberingen tar längre tid än nödvändigt. Dock har jag hellre stora 

och öppna frågor vilket medför extra tid istället för korta och slutna frågor som styr 

intervjupersonen.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram jag har valt att använda i studien. 

Referensramen syftar till att ge läsaren bättre förståelse för studien, och fungerar som 

underlag för analys och resultat. Referensramen fokuserar främst på områden inom 

organisation, ledarskap, medarbetare samt mellanchefsproblematik. 

 

3.1 Organisationer i förändring  
Ur litteratur kan skildras att organisationer har förändrats mycket under åren. Detta beror på 

olika faktorer såsom organisationers omgivning, organisationsstrukturer och den tekniska 

utvecklingen. Nedan följer olika teoretiska synsätt angående omgivningens påverkan på 

organisationer, organisationsstruktur samt den tekniska utvecklingen. Dessa har jag valt att 

innefatta i referensramen då det ger en djupare förståelse för mitt forskningsproblem. 

3.1.1 Omgivningens påverkan 

Organisationers omgivning är i ständig förändring vilket bidrar till att organisationerna också 

bör förändras. Forskare uppmärksammade tidigt omgivningens påverkan på organisationer. 

Burns (1963/1997, s. 101ff) beskrev de äldre och byråkratiska organisationerna som 

mekaniska organisationer, som endast överlever i en stabil omgivning enligt honom. Han 

menar att dessa organisationer kännetecknas av standardiserade uppgifter och tydliga 

hierarkier, vilka inte kan stå emot ett föränderligt samhälle som drabbas av en teknisk 

revolution. Istället ser Burns sin idealorganisation som en organisk organisation vilken 

kännetecknas av nätverksstruktur, delat ansvar och lateral kommunikation. Detta bidrar till att 

en organisk organisation är föränderlig med sin omgivning. Lawrence och Lorsch 

(1967/1997, s. 128) undersökte tre organisationer i olika omgivningar och kom fram till att 

olika delar av en och samma organisation måste möta sin omgivning med andra krav än andra 

delar av samma organisation. De menar att en organisation som verkar i en komplex 

omgivning bör vara differentierad för att möjliggöra att olika avdelningar samverkar med sin 

omgivning snarare än med varandra. Författarna kallar teorin för contingency-teorin som kan 

översättas till situationsteorin på svenska. Pfeffer och Salancik (1978/1997, s. 130ff) menar 

att forskare måste förstå hur organisationer relaterar till andra faktorer i omgivningen för att 

förstå organisationen. Författarna framhåller att organisationer är resursberoende och har 

därför en relation med sin omgivning. De kallar denna teori för resursteorin och hävdar att 

både omgivningen och organisationen är beroende av detta resursutbyte. Även forskare som 

Miles och Snow (1984/1997, s. 162ff) fokuserar på omgivningen i sin forskning om 

organisationers passform. De framhäver att organisationer skapar en passform för att 

överleva, både genom interna och externa faktorer. Hannan och Freeman (1977/1997, s. 184) 

påpekar istället att omgivningen bestämmer vilka organisationer som överlever eller slås ut ur 

systemet. Detta liknar ett ekologisystem och därför kallas Hannan och Freemans teori för 

populationsekologin.  
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Genom dessa tidiga teorier betonar forskarna att omgivningen spelar en avgörande roll för 

organisationer både då och nu, trots att dessa varit oense om vad som styr vad. Detta innebär 

att organisationer bör utvecklas tillsammans med sin omgivning för att kunna överleva. 

3.1.2 Organisationsstruktur 

 Palmer och Hardy (2000, s. 13ff) menar att omgivningen påverkar vilken struktur 

organisationer väljer att ha, då organisationsstrukturen bör se annorlunda ut i organisationer 

som verkar i en stabil omgivning jämfört med en organisation som verkar i en ostabil och 

föränderlig omgivning. De framhåller att ju mer hierarkisk en organisation är, desto svårare är 

den att förändra, som Burns tidigare pekat på. Palmer och Hardy framhåller vidare att 

omvärlden är i ständig förändring vilket bidragit till att organisationer blivit mer platta och 

mindre hierarkiska, för att kunna förändras i samma takt som omgivningen.  

 

Organisationers struktur har, precis som organisationers anpassning till sin omgivning, 

studerats flitigt av forskare långt tillbaka i tiden. Weber (1947/1997, s. 3ff) betraktade sin 

idealorganisation som en byråkratisk organisation med legitimerad auktoritet. Denna 

organisation präglas av hierarkier, kontroll och främst auktoriteter kopplat till en position. 

Alla medarbetare skulle alltså ha möjlighet att få auktoritet om den hade rätt kompetens för 

positionen enligt Webers synsätt. Detta möjliggör en karriär för rätt kompetens. Byråkratin 

kännetecknas av en tydlig hierarki som ska tydliggöra vilka ansvarsområden som hör till vem, 

och utförandet ska vara kontrollerat av chefer. Weber menade att organisationen måste ha 

tydliga skriftliga regler så att alla i organisationen ska vara medvetna om vad de ska göra i en 

viss situation. Denna organisationsform har fått mycket kritik då en stark byråkratisk 

organisation betraktas som en maskin bestående av människor. Handy (1995/1997, s. 83ff) 

poängterar istället att strukturer numera löses upp mer och mer. Detta för att organisationer 

fungerar som virtuella fenomen på grund av den tekniska utvecklingen, vilken möjliggör att 

medarbetare kan arbeta på andra ställen än på kontoret. Handy påpekar att detta medför 

problem för organisationen då förtroende är en grundfaktor för att detta ska fungera.  

 

Organisationers strukturer är flitigt studerade även idag. Palmer och Hardy (2000, s.20ff) 

uttrycker att det ökade intresset för hur olika organisationsstrukturer fungerar bidrar till att 

chefer idag har många aspekter att ta hänsyn till. De menar att de nya organisationsformerna 

fokuserar mer på platta organisationer, och organisationer som fungerar mer som nätverk. 

Men även bakom dessa strukturer ligger problem såsom minskad kontroll över vad 

organisationen presterar och minskning av karriärmöjligheter. Hierarkier kan vara bra ibland, 

vilket Palmer och Hardy (2000, s. 23) kallar ”healthy hierarchys” till skillnad från 

ohälsosamma hierarkier. Wicks et al (2004, s. 75ff) behandlar problematiken att strukturera 

medieorganisationer och menar att en stor utmaning är att bestämma hur mycket ansvar och 

auktoritet som ska fördelas på toppnivåledarna och vad som ska ligga exempelvis på 

mellancheferna. Wicks et al ställer sig frågan om beslut ska tas lokalt eller korporativt när 

företaget är multinationellt med kulturella skillnader. Wicks et al framhåller vidare att i en 

centraliserad och byråkratisk organisation sitter en eller ett fåtal personer på besluten. Detta 

kan leda till problem då personen inte har information om samtliga problem för att ta det bästa 

beslutet, eller förmågan att överföra beslutet till lägre nivåer i företaget. Författarna menar 
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vidare att centralisering ofta leder till missnöje och hindrar innovation vilket medför att 

organisationer decentraliserar och ger ansvar och beslutfattande längre ner i organisationerna. 

Detta leder i sin tur till att många medieföretag får en bättre kommunikation med varandra i 

organisationen.  

Ekstedt och Jönsson (1997, s.11ff) beskriver att organisationerna förändras i flera olika 

avseenden då strukturerna förändras. Den plattare organisationsstrukturen medför att det 

förekommer färre beslutsnivåer och färre chefer. Då den hierarkiska organisationen försvinner 

mer och mer blir också organisationen mer otydlig med otydliga ansvarsområden. Författarna 

framhåller att detta medför att de organisatoriska enheternas gränser blir otydliga och personal 

arbetar till viss del för olika avdelningar, vilket i sin tur medför att dessa personer känner 

tillhörighet i flera avdelningar och har olika chefer samtidigt. 

3.1.3 Ny kommunikationsteknologi 

Lievrouw och Livingstone (2006, s.206) menar att teknologin träder in allt mer i 

organisationer då vi går in i ett nytt sekel.  Thompson (2001, s.100ff) skissar upp 

medieindustrins utveckling och pekar på tendenser som medieindustrins förvandling till 

affärsföretag. Detta började redan under 1800-talet och fortsatte med koncentration av 

resurser på 1900-talet. Han menar vidare att det genom fusioner och företagsuppköp har 

bildats kommunikationskonglomerat med medieorganisationer, vilka har intressen i olika 

branscher inom kommunikation. Detta menar han möjliggör expansion. Wicks et al (2004, s. 

74) framhåller att mediekonglomerat blivit större under 2000-talet och strukturerna på 

medieföretag har ändrats drastiskt. Små familjeägda medieföretag blir ovanligare och köps 

upp av de stora företagen. Andra tendenser som Thompson (2001, s. 202) pekar på är 

utvecklingen av elektronisk medierad kommunikation och nya teknologier som bidragit till 

kommunikationens globalisering. Ferrell och Bardoel (2007, s. 9ff) påpekar att 

envägskommunikationskanaler har skapat en kultur som lägger fokus på överföring av 

information . De menar istället att medier bör gå från transmission till tvåvägskommunikation. 

 

Lievrouw och Livingstone (2002, s.5ff) menar att termen nya medier studerades redan på 60 

och 70-talet. Hadenius och Weibull (2003, s.255) framhäver att begreppet har använts till 

många olika medieformer som skiljer sig mot de mer traditionella medierna som dagspress, 

radio och TV. Hadenius och Weibull menar vidare att nya medier inte behöver innebära nya 

tekniker, utan endast nya sätt att distribuera information. Författarna anser att 

mediekonvergensen resulterar i att medierna numera är svåra att skilja på. Även Lievrouw och 

Livingstone (2002, s.5ff) uttrycker att det finns många definitioner på termen nya medier, 

men att de flesta forskare förknippar den med teknologi. Författarna beskriver nya medier 

som informations- och kommunikationsteknologi samt definierar dess sociala kontext som 

artefakter som möjliggör kommunikation, kommunikationsaktiviteter och de sociala 

arrangemang som formas runt dessa.  

 

Lievrouw och Livingstone (2006, s.203) hävdar att organisationer har haft olika metaforer 

under åren. Från maskinmetaforen har det ändrats till att bland annat se organisationer som 

kultur på 80-talet, organisationer som datorer på 90-talet och som nätverk under 2000-talet. 
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McQuail (2000, s. 121) påpekar att vi lever i ett informationssamhälle. Lievrouw och 

Livingstone (2002, s.22) anser att termen informationssamhälle är inkorrekt. Detta grundar de 

i att kriterierna för vad som utmärker ett informationssamhälle är inkonsekventa, att det är en 

otydlig definition på termen information samt att en större kvantitet i information inte kan ge 

kvalitativa sociala förändringar.  

 

Lievrouw och Livingstone (2002, s.5ff) framhåller att forskningen kring medier och samhälle 

har två skilda perspektiv på teknologin. De tidigare studierna av nya medier har ett teknisk 

deterministiskt synsätt, vilket innebär att forskarna menar att det är tekniken som skapar och 

styr samhället. De senare studierna på medier och samhälle fokuserar istället på att tekniken är 

socialt skapad efter människornas behov. Lievrouw och Livingstone (2006, s. 202) uttrycker 

att forskare som ser teknologi som en social konstruktion dementerar teknologisk 

determinism då det finns en teknisk rationalitet bakom detta synsätt. Även 

socialkonstruktivister anser att teknologier aldrig är fullständiga. Författarna framhåller att det 

förekommer en debatt mellan organisatorisk och teknisk determinism. 

 

”Research from a technological imperative seeks to find changes in 

organizations resulting from changes in the technology. Scholarship from 

organizational imperative seeks to explain changes in the use of technology 

based on organizational constraints.” (Lievrouw och Livingstone, 2006, s. 202) 

 

Jankowski  i Lievrouw och Livingstone (2002, s.35ff) menar att medier och samhälle har 

studerats länge och beskriver att det finns tre perioder inom forskningen om medier och 

samhälle, där den första perioden var redan i början av 1900-talet med fokus på tidningar. 

Den andra perioden var runt 60- och 70-talet och fokuserade då på elektroniska medier och 

samhället. Den tredje och sista perioden fokuserar på Internet.  Hadenius och Weibull (2003, 

s.16) hävdar att Internet är ett medium som givit samhället ett nytt sätt att sprida information, 

vilken möjliggör direkt respons för mottagaren. Lievrouw och Livingstone (2002, s.38) menar 

att begreppet virtuella samhällen har skapats efter att Internet etablerats. Lievrouw och 

Livingstone (2006, s.232) framhåller vidare att det finns virtuella team i dagens organisationer 

som arbetar mot en global marknad. Organisationer använder sig av såkallade e-lancers som 

fungerar som elektroniska frilansare där organisationer kan anställa dem för mindre projekt. 

Detta innebär att de kan hitta de mest kvalificerade medarbetarna på Internet. Lievrouw och 

Livingstone (2006, s.257) menar vidare att elektroniska hierarkier är en effekt av digital 

nätverksteknologi, vilket innebär att digitala nätverk medför bättre koordination i 

organisationer, vilket leder till bättre vertikal integration. Denna integration är visserligen 

virtuell, men detta möjliggör att alla arbetar med alla.  

 

Lievrouw & Livingstone (2006, s. 202) menar att teknologin medför nya organisationsformer. 

 

“In this post-industrial era there is general consensus that new forms of 

organizing, which are likely to be knowledge intensive and agile, will supplant 

the vertical hierarchies of their bureaucratic predecessors. “ (Lievrouw & 

Livingstone, 2006, s. 202) 



 

17 

 

Författarna framhåller vidare att det är oklart hur dessa nya organisationsformer kommer att 

se ut, då resultatet är olika för olika forskare. De flesta av dessa studier har utgått från ett 

tekniskt deterministiskt perspektiv där forskarna har undersökt om teknologin kan påverka 

centraliseringen i organisationer. Samtliga forskare har dock kommit fram till ofullständigt 

resultat om detta. O´Mahoney och Barley menar att:  

 

”…the empirical research is inconclusive on whether information technologies 

further centralization or decentralization, which appears to depend on 

management contingencies. “ (O´Mahoney & Barley i Lievrouw & Livingstone, 

2006, s. 202) 

 

Wicks et al (2004, s. 32) menar att medieföretag måste anpassa sin organisationsstruktur så att 

den ger konkurrensfördelar och menar att organisationer ska satsa på att sammansmälta nya 

tekniker. Albarran, Chan-Olmstedt och Wirth (2006 ,s. 115) påpekar att medieorganisationer 

har mött extrema förändringar i omgivningen på grund av den nya teknologin, då det bidragit 

till fragmentering av publiken. De menar dock att dessa organisationer är beroende av 

mänsklig kreativitet trots den tekniska revolutionen. De framhåller att maskiner trots allt är en 

maskin som inte kan tänka själv, utan den gör det någon annan bygger den till att göra. 

Författarna menar därför att ledaren måste hjälpa sina medarbetare att bli så kreativa och 

produktiva som möjligt. 

3.2 Ledarskap 
I föregående avsnitt beskrevs olika faktorer som tillsammans bidrar till den utmaning det 

innebär att vara ledare i dagens organisationer. Många grupper med olika synsätt vill bli 

tillgodosedda, såsom omgivningen, kunderna, ledningen och medarbetarna. Att samtliga av 

dessa faktorer ständigt är i förändring underlättar inte för ledaren. Det finns otroligt många 

teorier om vad ledarskap är för något och hur ledarskap bäst utförs för att få en framgångsrik 

och effektiv organisation. I följande avsnitt presenterar jag olika ledarskapsteorier, för att ge 

läsaren en djupare förståelse för innebörden av ledarskap och dess utmaningar i såväl 

medieföretag som i andra företag idag. Jag anser att det viktigt att få en förståelse för olika 

synsätt på ledarskap, såväl äldre som nya, för att själv kunna studera fenomenet.  

3.2.1 Vad är ledarskap? 

Enligt Hughes, Ginnett och Curphy (1999, s. 8) förekommer det en oenighet hos forskare vad 

ledarskap är, då det är ett komplext fenomen som kan definieras på många olika sätt. De 

definierar ledarskap som; 

 

”a process of influencing others toward achieving group goals. “ 

(Hughes, Ginnett & Curphy, 1999, s.17) 

 

Yukl (2002, s. 2) framhåller att det kan finnas lika många olika definitioner på ledarskap som 

antal forskare som försökt definiera begreppet, då samtliga formulerar definitionen utifrån 

dennes perspektiv. Detta styrker Drakenberg (1997, s. 27) som hävdar att det år 1996 fanns 
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omkring 400 olika definitioner på vad ledarskap är för något. Yukl (2002, s. 7) har dock 

definierat ledarskap på följande sätt: 

 

”Leadership is the process of influencing others to understand and agree about 

what needs to be done and how it can be done effectively, and the process of 

facilitating individual and collective efforts to accomplish the shared 

objectives.” (Yukl, 2002, s. 7) 

 

Drakenberg (1997, s. 27ff) framhåller att litteratur om ledarskap antingen fokuserar på 

ledarens egenskaper, ledarens beteende eller situationsfaktorer i situationsanpassat ledarskap.  

Forskare som fokuserar på ledarens egenskaper ser dessa som de faktorer som bidrar till ett 

lyckat ledarskap. Andra forskare fokuserar snarare på relationen mellan ledare, medarbetarna 

och situationen. Även Yukl (2002, s. 4) skildrar att ledarskap kan ses på olika sätt där en del 

av forskarna ser ledarskap som en specificerad roll och en annan del som en delad process. De 

forskare som studerar ledarskap som en roll fokuserar på typiska beteenden och attribut hos 

ledaren, medan de forskare som studerar ledarskap som en process istället anser att det är 

viktigt att studera ledarskapsprocessen där vilken medlem som helst i det sociala systemet kan 

föra ledarskap. Utifrån detta kan vi konstatera att samtliga av dessa författare ser ledarskap 

som en process som sker i samförstånd med andra. 

3.2.2 Ledarens roll och egenskaper 

Utöver att studera ledarskap som en process är även ledarens egenskaper ett utstuderat 

fenomen som bidragit till många olika teorier som resultat.  Yukl (2002, s. 175) presenterar 

”the trait approach” som är ett synsätt som fokuserar på personers egenskaper vilka i sin tur 

bidrar till att denne är en bra ledare. Dessa egenskaper kan exempelvis vara personlighet, 

temperament, behov, motiv och värderingar. Yukl (2002, s. 203) framhåller att forskningar 

har resulterat i att egenskaper såsom energinivå, stresstolerans, självförtroende och integritet 

är viktiga för att skapa ett effektivt ledarskap. Hughes, Ginnett och Curphy (1999, s. 487ff) 

för en diskussion om ledarens kompetenser, där de delar in dessa i grundläggande kunskaper 

och avancerade kunskaper.  De grundläggande kunskaperna som en ledare bör ha enligt 

författarna, är bland annat förmågan att lära sig av sina erfarenheter, att kunna kommunicera 

och lyssna, förmågan att kunna hävda sig och kunna ge konstruktiv feedback. De mer 

avancerade ledarkunskaperna är bland annat att få medarbetarna att känna ansvar 

(empowerment), förmågan att delegera, vidareutveckla personalen och agera coach. 

Mintzberg (1973, s. 92) har studerat chefers arbete och har kommit fram till olika roller som 

chefer har. Dessa roller är indelade i interpersonella roller, där chefen agerar ledare och 

samspråkare. Enligt Mintzberg kan chefen ha olika informationsroller, där denne agerar 

övervakare och informationsspridare samt beslutsroller där chefen agerar förhandlare och 

resursfördelare.  

 

Drakenberg (1997, s. 29ff) beskriver fler teorier om ledarens beteende och ledarstil, bland 

annat teori X och teori Y som är skapat av Douglas McGregor år 1966. MGregor (1966, s. 

5ff) framhåller att det är ledningens ansvar att organisera och hantera pengar, material och 

personalen, vilket han kallar teori X. Här ses medarbetaren som en lat människa som arbetar 
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så lite som möjligt, denna person tycker inte om förändringar och saknar ambition och 

ansvarskännande. Genom kontroll och tydliga direktiv tror McGregor att denna medarbetare 

blir motiverad. Utan kontroll, bestraffning och belöning blir personalen passiv enligt detta 

synsätt, därför kan det ses som att ledningen får saker gjorda genom andra personer i 

organisationen. McGregor fortsätter dock med att undersöka det faktum att människan 

faktiskt själv tar initiativ och menar att ledare inte kan motivera sina anställda, utan att de 

motiverar sig själva. Detta synsätt kallar McGregor för teori Y. Drakenberg hänvisar även till 

William Reddins som fokuserar på situationsorienterat ledarskap. Reddins (1973, s. 19) teori 

är tredimensionell, där dimensionerna är uppdelade i uppgifter som ska utföras, förhållandet 

till sina medarbetare och situationen. Enligt Reddin (1973, s. 73ff) finns det fem 

situationsfaktorer som kan påverka ledarskapet vilka är organisationen, teknologin, 

överordnade, medarbetaren och underordnad. Han menar att samtliga av dessa faktorer är 

grundvalen för olika ledarstilsskolor. Teknologin hör samman med Taylorism medan fokus på 

underordnade ligger hos human relationsperspektivet. Enligt Reddin bör ledaren blicka efter 

samtliga av dessa fem faktorer för att veta vad denne letar efter i situationen. Fayol 

(1916/1997, s. 257) publicerade tidigt ledarskapsdiscipliner och han menade bland annat att 

medarbetare endast skulle ha en chef över sig för att inte bli förvirrade och få olika direktiv. 

Hatch (2002, s. 50) framhåller att Fayol även behandlade frågor om hur stort kontrollspann 

chefer borde ha, det vill säga hur många personer en chef borde ha under sig.  

3.2.3 Effektivt ledarskap 

Yukl (2002, s. 11ff) menar att det ständigt funnits en strävan hos ledarskapsforskare att hitta 

en teori för effektivt ledarskap och presenterar fem teorier i ledarskapsforskning om hur 

effektivt ledarskap ska uppnås. Dels har vi ”The trait-approach” som jag tidigare presenterat. 

Detta synsätt lägger fokus på egenskaper hos ledaren och är en av de tidigaste teorierna kring 

ledarskap enligt Yukl. Detta synsätt har en underliggande syn att vissa personer är födda 

ledare med egenskaper som ingen annan person har. Yukl framhåller att ”The Behavior- 

approach” skapades i början av 1950-talet efter att forskare börjat uppmärksamma vad chefer 

verkligen gör på sina jobb. En del av fältet studerade hur ledare spenderade sin tid och hur de 

hanterade sina aktiviteter och ansvarsområden. Den andra delen studerade hur ledare 

handskas med olika krav och restriktioner. Dessa forskare kom lite närmare vad effektivt 

ledarskap är och visade att detta hör samman med hur bra ledaren ser möjligheter, löser 

konflikter och hanterar krav. Yukl förklarar nästa perspektiv som kallas ”The Power- 

Influence approach” vilken undersöker processen mellan ledare och andra personer. Även 

detta synsätt liksom de två tidigare har en ledarcentrerad utgångspunkt. Dessa forskare ville 

studera effektivt ledarskap i förhållande till vilken typ av makt ledaren har och hur denna 

makt används. Denna studie resulterade i att makt ses som något viktigt, inte endast för 

medarbetarna utan även för sina sidoordnade, leverantörer och personer utanför 

organisationen.  Det fjärde perspektivet Yukl sammanfattar är ”The Situational approach”. 

Detta synsätt betonar att kontextuella faktorer påverkar ledarskapsprocessen. Det finns två 

olika kategorier inom detta synsätt, där vissa forskarna fokuserar mer på om 

ledarskapsprocessen är samma eller unika på olika typer av organisationer, nivå på cheferna 

och i olika kulturer.  Andra forskare fokuserar på ledarskap i samband med ledarens attribut 

såsom egenskaper och uppförande. Detta perspektiv framhåller att olika attribut är effektiva i 
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olika situationer och att samma attribut inte är optimala i alla situationer. Det sista synsättet 

Yukl presenterar är ”The Integrative approach” som innebär att det numera förekommer att 

forskare inkluderar lite av alla dessa synsätt när de studerar ledarskap. Dock används sällan 

alla perspektiv tillsammans.   

3.2.4 Utmaningar för ledare 

Wicks et al (2004, s. 29) framhåller att det finns stora utmaningar för ledare i medieföretag. 

Dessa möter ständigt interna spänningar mellan avdelningar som har olika mål, exempelvis 

reklam – eller nyhetsinnehåll, den tryckta tidningen och tidningen på webben etc. Ekstedt och 

Jönsson (1997, s.16) framhåller att de strukturförändringar som tidigare diskuterats medför att 

cheferna får fyra eller fem gånger så mycket personal att leda, vilket bidrar till ytterligare en 

utmaning för ledare i dagens organisationer. Yukl (2002, s. 33) menar att det finns extrema 

förväntningar och krav på ledaren från samtliga underordnade, andra chefer och sin egen chef, 

likaså leverantörer och personer utanför organisationen. Att ha en god relation till samtliga 

grupper trots att ledaren sällan har den tid som behövs för att tillfredställa dem är svårt, men 

det hör samman med ledarskapsrollen.  Hughes, Ginnett och Curphy (1999, s. 10ff) menar att 

ledarskap både är rationellt och emotionellt där ledare involveras både av logiskt tänkande 

men också av inspiration och av passion för någonting. Alla medarbetare är olika och ledaren 

kan använda sig av båda dessa egenskaper för att influera dem. Bra ledarskap innebär inte 

endast att kalkylera eller planera utan också att nå människor och deras känslor. Författarna 

hävdar att ordet manager hör ihop med begrepp som planering, pappersarbete och kontroll, 

medan ordet ledarskap sammankopplas med kreativitet, risktagande och förändringar.  

 

Ekstedt och Jönsson (1997, s.12ff) menar att en förändring som sker i organisationer idag är 

att personalen har bättre utbildning och mer kunskap än tidigare. Detta medför större ruljans 

på personal då fler vill vidareutvecklas och gå vidare till andra positioner.  Detta ger stora 

utmaningar för ledaren då medarbetarna kräver mer av sin chef idag än tidigare. Frohman och 

Johnson (1992, s. 81) menar att vi måste genomföra stora förändringar på hur vi leder, då den 

nya ledaren fungerar som coach istället för inspektör.  

3.3 Medarbetarens roll 
Då det klargjorts att det finns många olika sätt att se ledarskap på och konstaterat att dagens 

organisationer och ledare möter stora utmaningar, har litteraturen börjat fokusera mer på 

organisationers medarbetare. Istället för att enbart studera hur en bra ledare bör vara, ligger 

medarbetaren i fokus med liknande utmaningar som ledarpositionen. I detta avsnitt 

presenteras tidigare forskning om organisationers medarbetare, om såväl deras egenskaper 

som deras förändrade roll eftersom jag anser att det är relevant för forskningsproblemet. 

3.3.1 Fokus på medarbetaren 

Hughes, Ginnett och Curphy (1999, s. 17ff) betonar att relationen mellan ledare och 

medarbetare har förändrats, då organisationer effektiviserar och resurserna minskar. Detta 

medför att antalet chefer i företagen minskar och de chefer som finns kvar får större kontroll, 

vilket innebär att de underordnade får mer ansvar för det som ledaren tidigare kontrollerade.  
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Även Ekstedt och Jönsson (1997, s.16) menar att de platta organisationsstrukturerna medför 

att medarbetarna får en helt annan roll. Enligt dem får medarbetaren ta mycket större ansvar 

nu än tidigare och blir en gruppmedlem i större utsträckning, där grupper självständigt arbetar 

för verksamhetens mål.  

 

”Medarbetaren kommer att överta chefens fackmannaroll. Det är medarbetaren 

som ska vara mest kompetent inom sitt specialområde. Detta ökar kraven på 

medarbetaren och det innebär en ansvarsförskjutning från chef till 

medarbetare.” (Ekstedt & Jönsson, 1997, s. 16) 

 

Fler forskare har uppmärksammat att medarbetarna spelar en stor roll i ledarskapsprocessen. 

Hughes, Ginnett och Curphy (1999, s. 13) skildrar att ledaren har en stor och viktig roll i 

organisationer, men menar att medarbetarnas roll inte bör förbises. Författarna menar att 

forskare bör definiera vad ”followership” eller medarbetarskap är för något, för att kunna 

definiera ledarskap. Fairholm (2001, s. 22ff) framhåller att det expanderade 

informationssamhället bidrar till förändringar i ledarskapet. Medarbetare och ledare är idag 

lika välinformerade och i framtiden kommer ledare att dela mer information och bestämma 

vad som ska göras med informationen tillsammans med sina medarbetare.  

3.3.2 Medarbetarens egenskaper 

Forskare har börjat studera medarbetaren i större utsträckning då dennes roll har förändrats i 

organisationerna. Yukl (2002, s. 131ff) har studerat medarbetaren mycket och framställt 

egenskaper som en bra medarbetare ska ha. Han framhåller att en bra medarbetare ska inge 

förtroende, ta ansvar över sitt liv och stå för sina egna värderingar. Han menar vidare att en 

bra medarbetare måste vara aktiv och själv ta för sig för att visa sin kompetens, ta egna 

initiativ och ifrågasätta bristande förslag från ledaren trots att detta kan vara svårt.  

 

Hughes, Ginnett och Curphy (1999, s. 524ff) framhåller att alla medarbetare bör sträva efter 

att ha en bra relation med sin överordnade. Detta ligger inte endast hos den överordnade, utan 

var än personen är positionerad i organisationen bör denne hjälpa sin överordnade att bli 

framgångsrik, på samma sätt som den överordnade ska hjälpa personer under sig att bli 

framgångsrika.  Författarna menar att det är viktigt att sätta sig in i chefens värld för att förstå 

dennes mål och värderingar, då detta bidrar till en bättre förståelse till chefens agerande. På så 

sätt kan de underordnade förstå hur de kan stärka relationen till sin chef. Den underordnade 

bör förstå att chefer har både styrkor och svagheter och kan göra misstag även de. Enligt 

författarna är det viktigt att medarbetaren arbetar efter hur ledaren vill ha saker och ting 

gjorda och menar att medarbetaren bör vara flexibel och snabbt kunna ta efter chefens 

arbetssätt.  

3.3.3 Empowerment 

Yukl (2002, s. 106) behandlar begreppet empowerment som började studeras då medarbetarna 

fick en större roll i organisationerna.  Empowerment innebär att medarbetarna känner att de 

själva styr över deras arbete och upplever att de har makt över deras arbetsuppgifter. Yukl 

menar att ledarens handlingar spelar en liten roll i om medarbetarna känner sig empowered 
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och menar att exempelvis delegera vissa ansvarsområden till underordnade inte kommer att 

bidra till att dessa ska känna sig empowered om de inte har färdigheter eller kunskaper inom 

området. Yukl (2002, s. 107ff)fortsätter att framhålla att det har identifierats många positiva 

företeelser av empowerment, såsom att det ger medarbetarna större engagemang, det bidrar 

till att fler medarbetare tar egna initiativ, det ger mer innovation och lärande till 

organisationen och medarbetarna känner mer lojalitet för företag. Yukl menar dock vidare att 

det finns negativa aspekter med empowerment, vilka är högre kostnader för utbildningar, 

dåliga beslut av vissa medarbetare och att det kan förekomma opposition från mellanchefer 

som känner sig hotade av medarbetare som tar för stor plats. Yukl menar att det är svårare att 

delegera eller att skapa empowerment i centraliserade organisationer där mycket makt ligger 

hos toppchefen och där de lägre cheferna har mindre ansvar. 

 

Enligt Yukl (2002, s. 81ff) ligger empowerment och deltagande ledarskap som grund för att 

ledaren vill fördela sin makt. Faktorer som kännetecknas av deltagande ledarskap är 

konsultation, delat beslutsfattande, delad makt, decentralisering, och demokratiskt ledarskap. 

Yukl menar att ledarens viktigaste uppgift är att ta beslut och framhåller att det inte alltid är 

positivt att låta sina underordnade delta i beslutsprocessen. Emellanåt blir inte beslutet bättre 

för att fler deltar i processen då personer med olika uppfattningar och mål sällan kommer fram 

till ett bra beslut. Författaren menar dock att delegering är bra trots detta, då de som deltagit i 

beslutsfattandet får mer förståelse för varför detta beslut togs och har lättare att hjälpa till att 

genomföra det.  

3.3.4 Förändrad roll 

Drucker (1988, s. 45) framhöll redan på 80-talet att framtiden organisationer kommer att bli 

kunskapsbaserade och att medarbetarna skulle bli specialister på sitt område, vilka rapporterar 

direkt till sina kollegor, sina kunder och till ett huvudkontor. Detta kallar Drucker för en 

informationsbaserad organisation. Orsaken till att stora företag blir informationsbaserade är 

enligt Drucker dels för att de anställda inte längre vill bli kontrollerade, dels ekonomerna som 

strävar efter innovativa lösningar och entreprenörskap samt den utvecklade 

informationsteknologin. Drucker (1988, s. 47) menar vidare att den nya informationsbaserade 

organisationen behöver mer specialister än tidigare, vilka ska arbeta operativt. Den centrala 

ledningen ska dock ha fåtal specialister och på grund av den platta strukturen kommer all 

kunskap finnas hos specialisterna istället för hos ledningen.  

 

Wicks et al (2004, s. 30) framhåller att medarbetare som arbetar med olika medier har olika 

förväntningar av sin chef, vilket bidrar till ytterligare svårigheter för ledaren. De menar vidare 

att en bra ledare bör veta att ett företag med många olika medier inte kan leda alla på samma 

sätt. Även Lindgren (2007, s. 66ff) poängterar att det är skillnad att leda olika personer och att 

professionsbaserade organisationer ofta har medarbetare med hög status, mer makt och mer 

ansvar vilket påverkar ledarskapet. Han menar vidare att detta ledarskap måste baseras på 

förhandling genom att skaffa legitimitet hos de anställda. Det är viktigt att inte bli 

medarbetarnas redskap utan ledaren måste kunna leda verksamheten samtidigt som 

medarbetarnas profession bekräftas. Lindgren föreslår att ledaren bör komma in i 

professionens kärna och visa kompetens på området för att inte bli utestängd från påverkan.  
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Wicks et al (2004, s. 38) framhåller att den nya unga generationen är attraktiv för ledare. 

Dessa är professionella människor som inte stannar mer än några år på ett jobb, ibland endast 

några månader.  

 

”The compelling criterion for hiring this generation is not who you know, but 

what you know.” (Wicks et al, 2004, s. 38)  

 

Albarran, Chan-Olmstedt och Wirth (2006 ,s. 124) framhåller att personer som arbetar i 

mediebranschen ofta är kreativa individer som söker eget ansvar och vill stå som ägare över 

sitt eget arbete. De menar att organisationer bör skaffa psykologiskt utrymme för dessa 

kreativa personer så att de känner att de kommer på nya inspirerande idéer och inte endast 

arbetar för att göra sin uppgift, då detta dämpar kreativiteten. Drucker (1988, s. 49)poängterar 

att ledare inte kan säga till medarbetarna hur ska utföra sitt arbete då dessa är specialister på 

sitt område. Detta ämne behandlar även Goffee och Jones (2007, s. 74ff) som framhåller att 

många organisationer anställer talangfulla personer i hopp om att det ska gynna 

organisationen. Men utan rätt ledarskap utnyttjas inte deras talang. Dessa personer kräver ofta 

speciella privilegier och letar ständig efter nya utmaningar. De blir snabbt uttråkade och vill 

ofta arbeta oberoende av organisationers regler och policy. Om de inte får möjlighet till detta 

så är steget inte långt att byta organisation, något som blivit speciellt påtagligt med 

globaliseringen då dessa kan få jobb överallt i världen. Detta medför en stor utmaning för 

ledaren.  

3.4 Mellanchefer 
Utifrån det jag behandlat hittills kan vi se att det finns utmaningar både i att vara ledare och 

medarbetare. Det många glömmer att behandla är att de flesta personer både agerar 

underordnad och överordnad, det vill säga både medarbetare och ledare, vilket kan vara en 

ännu större utmaning. I detta avsnitt presenteras mellanchefens position, vilket jag anser är 

högst relevant då studien fokuserar på hur denna position hanterar en ny omgivning. 

3.4.1 Även chefer har chefer 

Albarran, Chan-Olmstedt och Wirth (2006, s. 16) menar att det finns lite litteratur om media 

management, både akademiska och praktiska böcker. De framhåller vidare att de flesta studier 

om chefer i mediebranschen fokuserar på toppcheferna och forskare har ignorerat de lägre 

nivåerna i organisationen, såsom mellanchefspositionen. Hughes, Ginnett och Curphy (1999, 

s. 328) betonar att det är viktigt att komma ihåg att den som har rollen som ledare ofta är 

underordnad någon annan och att fler intar sin medarbetarroll oftare än sin ledarroll. 

Författarna menar att det ges för lite uppmärksamhet till detta faktum. 

 

”Additionally, we have given too little attention to the fact that many 

individuals, in larger organizations at least, are both followers and leaders at 

the same time.” (Hughes, Ginnett & Curphy, 1999, s. 349) 
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Även Yukl (2002, s. 136) framhåller att personer inom en organisation både är ledare och 

medarbetare. En mellanchef är exempelvis en ledare över sin enhet, men en underordnad i den 

högre nivån. Hur dessa olika roller ska integreras med varandra för att ledarskapet ska bli 

effektivt är ett komplext problem med många dilemman och konflikter enligt Yukl. Dessa 

personer ska representera sina underordnade för sina chefer samtidigt som de ska företräda 

chefernas intressen för sina underordnade. Enligt Yukl förväntas dessa personer implementera 

beslut som tagits högre upp i hierarkin, och initiera och guida förändringar, men även stötta 

sina underordnade att komma med egna förslag till förändring som ledaren sedan ska 

presentera för sina chefer. Samtidigt som en ledare bär yttersta ansvaret för vad som händer i 

sin enhet och hos dennes underordnade, ska ledaren uppmuntra sina underordnade att ta egna 

beslut. Det är även ledarens uppgift att framhäva och utveckla sina underordnade vilket ofta 

görs genom att ge mer ansvar till dessa. Yukl menar att detta är ett komplext problem med 

olika intressen som borde behandlas och få mer uppmärksamhet i litteraturen. Även 

Drakenberg (1997, s. 7ff) hävdar att det finns begränsad litteratur om detta ämne och anser att 

mellanchefen är en bortglömd roll. Det finns mängder av litteratur om ledarskap med fokus på 

toppnivån, men mellanchefspositioner behandlas sällan i dessa böcker. Den litteratur som 

behandlar ämnet beskriver mellanchefspositionen som en hopplös sits. Denna position kan 

sällan tillgodose alla behov och krav som finns på positionen.   

3.4.2 Mellanchefers egenskaper 

Som jag tidigare nämnt har det studerats flitigt kring ledares egenskaper, vilka även passar in 

på mellanchefer. Fairholm (2001, s. 4) menar dock att det skiljer en del mellan toppchefer och 

det som Fairholm kallar “inner leadership”, vilket är ledarskapet inne i organisationen under 

VD:n. Precis som toppchefen måste mellanchefen lära sig de tekniska aspekterna det innebär 

att vara chef, som exempelvis förmågan att inspirera andra. Dock måste mellancheferna även 

lära sig att känna av situationen. Fairholm (2001, s. 7ff) menar att det är viktigt att 

mellanchefer förstår sin egen position. Han framhåller att dessa personer vet att det är svårt att 

arbeta under toppchefen, och att det i själva verket kan vara en större utmaning än 

toppchefsjobbet, då de arbetar bakom scenen. Fairholm framhåller att mellanchefer måste 

försöka förstå sina överordnade för att undvika stora konflikter och ge sin chef vad den vill 

ha. En mellanchef måste kunna behärska att agera underordnad och överordnad på samma 

gång. Fairholm (2001, s. 93) menar vidare att många studier lägger fokus på att chefer ska 

motivera sina anställda, vilket främst görs genom materiella belöningar. Fairholm hävdar 

dock att det inte går att motivera andra, då motivation kommer från en själv, precis som 

McGregors teori Y. Därför måste mellanchefer använda sig mer av inspiration och satsa på att 

inspirerar sina medarbetare istället, enligt Fairholm. Som Lindgren (2007, s. 66ff) tidigare 

påpekat måste ledarskap baseras på att skaffa legitimitet hos de anställda, vilket görs genom 

att medarbetarens profession bekräftas. 

”Som mellanchef bör man inte missa att den professionella kompetensen hos de 

andra inte sällan överstiger din egen.” (Lindgren, 2007, s. 67)   
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3.4.3 Mellanchefens auktoritet  

Drakenberg framhåller att samhället förändras i snabb takt och med detta sker även en teknisk 

utveckling med mer fokus på kommunikation, kunskap och kreativitet. Frohman och Johnson 

(1992, s. 10) framhåller att det på grund av plattare organisationer givits mer ansvar till 

mellanchefer. Yukl (2002, s.34) framhåller dock att det förekommer olika ansvarsområden 

beroende på hur högt upp i hierarkin chefen sitter. Toppchefer gör vanligtvis mer långsiktiga 

planer och definierar visioner, bestämma strukturer och förändringar. Mellanchefer är istället 

mer fokuserade på att interpretera och implementera program och policys och har inte längre 

perspektiv än 2-5 år menar Yukl. Han betonar att lägre chefer ansvarar för att strukturera och 

koordinera olika aktiviteter. Yukl framhäver att en chef som sitter högre upp i organisationen 

har ansvar för viktiga beslut och ju längre ner i hierarkin chefer sitter desto mindre frihet har 

dessa, till skillnad från Drakenberg som hävdade att delegeringen medfört att mellanchefer får 

ökad makt. Fairholm (2001, s. 107) framhåller att mellanchefer inte kan använda sig av 

auktoritet på samma sätt som toppchefer, och hävdar att de istället bör använda sig av 

förtroende för att få med sina underordnade.  

3.4.4 Mellanchefsproblematik 

Wenglén (2005, s. 239) framhåller att mellanchefer  

 

”… verkar i gränslandet mellan (framför allt) två praxisgemenskaper: 

medarbetarkollektivet och ledningen.”(Wenglén, 2005, s. 239) 

 

Drakenberg (1997, s. 122) har omarbetat en modell som Chelladurai använt till 

ledarskapsforskning inom idrott, vilken tidigare är omarbetad av Isberg (1994, s. 4) . 

Drakenberg har bearbetat den för att kunna tillämpa den på mellanchefsproblematiken, då hon 

anser att det är viktigt att definiera vilka faktorer som är avgörande för ledarskapsprocessen.   

 

 
 

Figur 3.4.4: Multidimensionell modell för ledarskap (Chelladurai/Isberg) tillämpad på mellachefsproblematiken. 

(Drakenberg, 1997, s. 123) 

 

Modellen visar att mellanchefers agerande påverkas av tre olika ledarbeteenden, föreskrivet, 

aktuellt eller förväntat ledarbeteende. Drakenberg beskriver att föreskrivet ledarbeteende 

avser de förväntningar mellanchefen har på sig från företagets ledning. Det förväntade 
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ledarebeteendet innebär det som förväntas av mellanchefen från de underordnade och båda 

dessa beteenden påverkas av kontexten.   Drakenberg framhåller vidare att det aktuella 

ledarebeteendet präglas av ledarens personliga strategi, egenskaper och personlighet. Det 

tillämpade ledarbeteendet påverkas indirekt av mellanchefens aktuella ledarbeteende samt 

mer direkt av det föreskrivna och förväntade ledarbeteendet.  Ju mer förväntningarna från 

ledningen stämmer överens med ledarens aktuella ledarebeteende, desto lättare blir det för 

mellanchefen. Om mellanchefen istället ska leda efter förväntningar från de anställda blir det 

svårare då dessa ofta har skilda meningar på ledarskapet.  

 

Stieng (1997/1997, s. 99) menar att det är en konflikt att vara ledningens förlängda arm och 

samtidigt vara representant för de underordnade .  

 

”Rollavgränsningen mellan att vara ledare och att vara kollega är svår.” 

(Stieng, 1997, se Drakenberg, 1997, s. 99) 

 

Wenglén (2005, s. 235) betonar att mellanchefers arbete är mer komplext än vad de först kan 

föreställa sig. Franzén (2004, s. 83) pekar på att på samma sätt som mellanchefen delegerar 

neråt för att göra så att tiden räcker till, delegerar även den högre chefen ner uppgifter till 

mellanchefen, vilket brukar vara en stor belastning för denne. Stieng (1997/1997, s. 101) 

hävdar att underordnade har höga förväntningar på mellancheferna vilket de anser är krävande 

då dessa ledare har begränsad makt till förändringar. Trots detta har cheferna ett stort ansvar 

och på grund av detta anser Frohman och Johnson (1992, s.69) att integration är viktigt för 

mellanchefen, då de behöver information både från sina högre chefer, men även från personer 

från andra avdelningar. Yukl (2002, .s 34ff) understryker dock att de lägre cheferna 

kontrolleras efter speciella regler och rutiner som har bestämts på högre nivåer. Yukl menar 

vidare att de högre cheferna interagerar med personer utanför organisationen medan cheferna 

längre ner i hierarkin arbetar med tekniska delar, såsom utbildningar av personal, scheman 

och att studera sina underordnades prestation.  Schartau (1993/1997, s. 24) menar däremot att 

det inte alls är så besvärligt som det utmålas att vara mellanchef utan att de får en viss 

handlingsfrihet som de använder sig av. Enligt Schartau bidrar detta till att mellanchefer har 

stor potential att bidra till verksamhetens utveckling.  

3.5 Framtiden 

Som det utmålas i föregående avsnitt kan mellanchefen ha en problematisk position om den 

står emellan motstridiga krav. I detta avsnitt diskuteras mellanchefspositionens framtida 

utveckling, då det finns olika syn på positionens framtid, samt hur framtidens ledare ska agera 

för att bli framgångsrika. Denna diskussion innefattar jag i referensramen då den är högst 

relevant för att jag ska kunna besvara mitt syfte. 

3.5.1 Mellanchefspositionens framtid 

Drakenberg (1997, s. 5) framhåller att det länge spekulerats om mellanchefspositionen 

kommer att försvinna när organisationer decentraliseras och då den hierarkiska 

organisationsstrukturen blir allt ovanligare. Drucker (1988, s. 45ff) hävdar att mer än en 
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tredjedel av samtliga chefer kommer att försvinna i framtidens organisationer och menar att 

organisationer skulle fungera bättre utan mellanchefspositionen. 

 

”The best example of a large and successful information-based organization 

had no middle management at all.” (Drucker, 1988, s. 48) 

Wicks et al (2004, s.78) menar att beslutsvägarna i organisationerna kan bli snabbare om varje 

chef har färre underordnade, vilket bidrar till att dessa ledare kan ge medarbetaren mer 

uppmärksamhet och stöd. Desto fler underordnade en mellanchef har under sig, desto plattare 

är organisationsstrukturen. Vanligtvis har en mellanchef mellan 10 och 30 personer under sig.  

Wicks et al (2004, s. 77) framhåller att det är bäst att ha en närmsta chef som inte har så 

många personer under sig, vilket sällan fungerar i medieföretag. Personal bör arbeta över 

gränserna, för att inte hindra flexibilitet och prestation, men det bör trots det vara klart vem 

som är chef för vem enligt författarna. Detta för att samtliga medarbetare behöver feedback 

och uppmuntran, vilket vanligtvis kommer från den närmsta chefen. Frohman och Johnson 

(1992, s. 5) påpekar att mellanchefspositionen i amerikanska organisationer är ifrågasatt.  

 

”Indeed, some have raised the question whether middle managers are needed at 

all.” (Frohman & Johnson, 1992, s. 5) 

 

Men enligt Drakenberg (1997, s. 5) finns fortfarande mellanchefspositionen kvar som en 

flexibel och dynamisk roll. Enligt henne har mellanchefen fått en förändrad roll, från att vara 

ledningens redskap till att blir företags drivande motor. Även Frohman och Johnson (1992, s. 

81) framhåller att mellanchefen är en viktigare del i organisationen på så sätt att han tar mer 

ansvar och är mer en partner med de högre cheferna. Synen på den högre chefen har alltså 

ändrats från mellanchefens ögon. Schartau (1993/1997, s.16ff) hävdar att det förekommer ett 

mellanchefsdilemma då rollen som mellanchef är otydlig på vad denne förväntas göra och får 

göra. Vissa förväntningar kan vara motstridiga så att samtliga ej går att uppfylla. Schartau 

menar dock vidare att mellanchefer är betydelsefulla för organisationer och att 

mellanchefsställningen är beroende av en fungerande ledningsgrupp och bra attityd hos 

personalen. Fairholm (2001, s. 22) menar att mellanchefer kommer att få satsa på delat 

ledarskap då medarbetare och ledare kommer att dela på information. Lindgren (2007, s. 95) 

framhåller att mellanchefens nya roll är att få sina medarbetare mer deltagande och ge dem 

mer ansvar.  

”Det sker alltså en distribution av kontroll i våra organisationer och då inte 

enbart till mellanchefer utan även från denne till medarbetarna.” (Lindgren, 

2007, s. 95) 

3.5.2 Framtidens ledare 

Wicks et al (2004, s. 93) menar att ledare för medieföretag har mycket att fundera på när de 

bygger framtida medieföretag, både formellt och informellt. Albarran, Chan-Olmstedt och 

Wirth (2006 ,s. 11) framhåller att framtidens ledare i medieföretag måste fokusera på att följa 

med i den snabba förändringen, och utmaningen för cheferna blir att veta när de bör fokusera 

på den externa omgivningen och när de bör fokusera på den interna omgivningen. Albarran, 
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Chan-Olmstedt och Wirth (2006 ,s. 127) menar vidare att dessa chefer kommer att stå i mitten 

av dels kostnadseffektivitet och avkastningstänkande och dels att arbeta kreativt och med 

konst. 

 

Drucker (1988, s. 53) framhåller att vi långsamt går från en kontrollerande organisation till en 

informationsbaserad organisation som ser sina medarbetare som kunskapskälla och 

specialister. Wicks et al (2004, s. 90ff) menar att morgondagens medieföretag kommer att 

existera i en multimedial miljö där de lägsta cheferna och medarbetarna kommer att hantera 

upp till 80 % av arbetet. Detta kommer att leda till både formella och informella strukturella 

förändringar då underordnade kommer att ge förslag till förändring till huvudledningen, 

speciellt dem som agerar i lokala regioner, då dessa behöver auktoritet att ta egna beslut med 

det som händer i deras region. Författare menar vidare att resurser som datorer och mänsklig 

expertis kommer att ha en avgörande roll i mediemiljöer framöver, vilket bidrar till att 

organisationerna blir plattare och fungerar liknande ett nätverk, där alla grupper är 

självständiga med egen auktoritet och ansvar. Samtliga enheter är specialister på sina 

områden och tar därför egna beslut, vilket påskyndar beslutsprocessen betydligt.  
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4. EMPIRI OCH ANALYS 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som har insamlats, utifrån relevanta 

områden jag valt ut för att kunna besvara mitt syfte. Efter varje avsnitt analyseras det 

empiriska materialet utifrån den teoretiska referensram jag presenterat i föregående avsnitt. 

Denna analys kommer att ligga till grund för diskussionen vilken beskrivs i nästkommande 

kapitel.   

 

4.1 Presentation av intervjupersoner 
Till denna studie har jag intervjuat sju personer, varav fem personer är mellanchefer på olika 

nivåer i medieföretag, en har varit både mellanchef och högste chef och en är en 

nyexaminerad journalist. Nedan följer en presentation av personerna.  

 

Kalle Blohm, MediaAnalys Trisodium 

Kalle Blohm arbetar på det unga sökmotoroptimeringsföretaget MediaAnalys Trisodium i 

Kalmar. Han började arbetar på MediaAnalys  i juni 2007 som Customer relation manager. 

Efter cirka ett år genomförde företaget omorganiseringar och Blohm uppgraderades till en 

position med mer ansvar. Idag har han personalansvar för enheterna uppföljning och 

utveckling och kommer förmodligen snart att anställa ytterligare två personer under honom 

för att delegera ansvar neråt.  

 

Mikael Sundgren, Norrköpings Tidning  

Mikael Sundgren har arbetat på Norrköpings Tidningar i 30 år, sedan han var 22 år gammal. 

Han började som sportjournalist efter att ha spelat hockey på hög nivå, för att sedan arbeta 16 

år som sportchef. Numera är han webbchef och sitter i redaktionsledningen och har varit det 

sedan 2006. Norrköpings Tidningar är en av Sveriges äldsta dagstidningar och har legat i 

framkant från 90-talet och var tidigt ute på Internet. De har även en TV-kanal som heter 24NT 

som bygger på konceptet ”TV när du har tid”. 

 

Johan Dalén, Skånska Dagbladet 

Johan Dalén arbetar som förstesides-redaktör på Skånska Dagbladets unga webbsida 

skånskan.se. Han började arbeta på Skånska dagbladet 1999 som sportreporter över 

sommaren, som sedan blev förlängt. Efter det har han arbetat inom många olika områden 

inom tidningen både på mellanchefsbefattningar, som reporter och på radiotidningen. Skånska 

Dagbladets weddsida drog igång för ca ett år sedan och har fått en riktig rivstart med många 

besökare.  

 

Malin Pettersson, journalist 

Malin Petterson är nyexaminerad journalist som totalt har studerat fem år. Hon har studerat en 

tvåårig journalistutbildning på Kageholms högskola, och ytterligare tre år på universitet i både 

Stockholm och Lund. Där studerade hon bland annat teoretisk journalistik, pressvetenskap 
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och kulturpolitik. Pettersson har arbetat som journalist på Gävle dagblad, som researcher på 

Sveriges televisions morgonprogram God morgon Sverige, samt Aftonbladet där hon nu är 

nöjesreporter.    

 

Lars Hellströmer, Datarutin 

Lars Hellströmer började på Datarutin 1971 och har arbetat där sedan dess. Datarutin var ett 

av landets ledande företag när det gäller dokumenthantering och hade som mest ca 250 

anställda. Hellströmer satt i styrelsen, var ägare, exekutiv chef och även mellanchef med 

personalansvar samt projektledare i vissa projekt. Datarutin såldes till företaget EDB i 

årsskiftet 2005/2006. 

 

Per Stahre, Radio Stockholm 

Per Stahre har studerat på både KTH och journalisthögskolan och efter att ha provat på olika 

medium upptäckte han att radio var roligast. Han arbetade 5 år på Radio Västmanland, var 

sedan teaterproducent i 5 år och började sedan på TT:s redaktion. Han började arbeta på 

Radio Stockholm 1995 och har varit både nyhetsuppläsare, reporter och programledare. Nu är 

han nyhetschef sedan 3 år tillbaka och är även ställföreträdande kanalchef. 

 

Kristina Halling, SVT Interaktiv 

Kristina Halling har i grunden en teknisk gymnasieutbildning och började arbeta direkt efter 

det. Hon kom till Sveriges Television 1990 och arbetade som projektledare med ljud och 

redigering för att sedan fortsätta vidare till IT-avdelningen. Därefter sökte hon till ett program 

SVT har som heter ”Nya ledare” och blev antagen. Efter utbildningen arbetade hon som 

supportchef i tre år för att sedan bli chef över projektledarna på SVT Interaktiv.  

4.2 Den tekniska förändringen 
Lars Hellströmer har arbetat i datorbranschen sedan 1971 och har därför upplevt en stor del av 

den tekniska utvecklingen. Han menar att det har varit viktigt som ledare i ett företag 

beroende av teknik att vara försiktig och inte hoppa på alla nymodigheter först, utan istället 

vara lite avvaktande. Kalle Blohm framhåller att den tekniska utvecklingen går väldigt fort 

och menar att det har hänt väldigt mycket under de 1 ½ åren han arbetat på MediaAnalys. Han 

menar vidare att samtliga medarbetare i företaget är indirekt ansvariga för att nosa upp 

information om vad som händer i utvecklingen. Det är extra viktigt för dem att ligga i 

framkant då de annars snabbt förlorar marknadsandelar.  

 

”De tekniker som vi jobbar med utvecklar vi inte själva, utan vi anpassar oss 

och vår affärsmodell efter dessa. Det är någon annan som utvecklar teknikerna 

åt oss. Vi vet inte när det utvecklas, hur den utvecklas och vad resultatet blir av 

utvecklingen.” (Blohm, 081219) 

 

Per Stahre som arbetar på radio menar att det arbete han utför nu är likadant som förr, men att 

många saker är lättare nu på grund av den nya tekniken. Det är bland annat lättare att redigera 

på datorn och bandspelarna är lättare att ha med sig då dessa väger mindre.  
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”Men det kommer inte påverka de som gör programmen mer än att det kommer 

en annan väg, kanske över webb och över mobilnätet, att man kan lyssna på 

radio när man vill och lite mer on-demand. Det kommer fortfarande inte 

påverka själva journalistiken.” (Stahre, 090218 ) 

 

Mikael Sundgren påpekar att Norrköpings Tidningar berörs väldigt mycket av den tekniska 

utvecklingen, då de satsat hårt på nya medier sedan mitten av 90-talet. Han framhåller att de 

tidigt var ute på webben och var första tidningen som lanserade en TV-kanal. De har även 

köpt upp många andra småtidningar och har en självständig utvecklingsavdelning.  

 

”Vi har egentligen hur mycket utvecklingsmöjligheter som helst. Vi har ju det 

här med att vi har så många tidningar. Man kan inte göra nått själv, för man 

har förmodligen inte råd med det. Det är så det fungerar i Mediesverige, man 

samlar ihop sig.” (Sundgren, 090129) 

 

Sundgren betonar att deras utvecklingsprocess kommer att gå fort då de anställt flera unga 

medarbetare till deras tidning. Han menar att de organisationer som inte anställt unga 

människor eller exempelvis startat någon tv-redaktion kommer att få det tuffare i framtiden.   

 

Malin Pettersson betonar att det finns ett stort krav på att nyexaminerade journalister ska vara 

multimediejournalister. Även skrivande journalister bör ha kunskap i de publiceringsverktyg 

som finns för webben. Men för henne handlar det om vilja och framhåller att hon gärna vill 

lära sig mer för att hon tycker att det är roligt och spännande. Sundgren understryker att 

Norrköpings Tidningar inte anställer någon som inte är multijournalist, vilket innebär att om 

journalister inte vill jobba med webb eller TV får de inte jobb där. Han själv och de äldre 

journalisterna har dock inte skrivit på något avtal om detta, till skillnad från de yngre. Johan 

Dalén menar att det fortfarande finns en inställning hos övriga medarbetare på Skånska 

dagbladet att det som trycks i tidningen är det viktiga, då de lanserade webbtidningen väldigt 

sent. Han framhåller att vissa äldre kollegor uppfattade det som att han ”gick över till andra 

sidan” då han gick från den tryckta tidningen till webbtidningen.  

 

Hellströmer antar att anledningen till att journalister inte vill använda sig av webben är för att 

det inte blir lika djupgående journalistik, men att de som arbetade med teknik istället ville 

vara först med det mesta. Hans medarbetare satt ständigt och provade betaversioner av nya 

program. Även Stahre menar att samtliga medarbetare på Radio Stockholm är entusiastiska 

och gärna vill prova på när det kommer ny teknik, eftersom dessa ofta gör arbetet lättare. 

Kristina Halling framhäver att SVT Interaktiv och övriga SVT börjar få ett bättre samarbete 

än tidigare, då de övriga avdelningarna verkar förstått att interaktivavdelningen kommer att 

vara betydelsefull i framtiden.   

 

Sundgren och Dalén menar att utvecklingen med Internet och webbtidningar kommer att gå 

fort och menar att de som arbetar på den tryckta tidningen snart måste inse det. Sundgren 

betonar att andra redaktioner inte har sin omvärldsanalys klar och att dessa är naiva om de tror 

att utvecklingen inte kommer att fortskrida. Dalén framhåller att det under hela tidningens 
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existens kommit ny teknik som endast underlättat för tidningsbranschen, och understryker att 

det handlar om att anpassa sig till omgivningen för att överleva. Han menar att alla kan 

anpassa sig om viljan finns.  

 

”Det gäller vilken arbetsplats som helst vare sig det är produktionsindustri, det 

är journalistik eller vad du än jobbar med, är du inte anpassningsbar så har du 

sämre framtidsförutsättningar.” (Dalén, 090131) 

4.2.1 Noggrann rekrytering 

Blohm framhåller att det kan vara både lockande och frustrerande att arbeta som ledare och 

mellanchef i ett medieföretag.  

 

”Det är otroligt härligt eftersom det är en väldig dynamik och det händer 

väldigt mycket. Sen är det klart att det oftast är svårt att säkerställa att rutiner 

sitter som de ska, att hålla rutiner och kontroller på rätt nivå, speciellt i den här 

organisationen som är väldigt föränderlig.” (Blohm, 081219) 

  

Dalén menar att det är andra ställningstaganden som ledare i medieföretag, då de måste ta 

hänsyn till tidsaspekten. Det som ska publiceras på webben måste ut inom några sekunder, 

medan den tryckta tidningen oftast har en dag att besluta vad som ska vara med.  Sundgren 

berättar att han själv trivs med att arbeta med webbtidningen då han gillar förändringar och att 

tempot är högt. Halling menar att ledare i medieföretag måste våga prova nya saker och 

framhåller att det är knepigt att de hela tiden ska ligga i framkant på SVT Interaktiv.  

 

”Dels vill SVT att vi jobbar långsiktigt och vi jobbar nu med utbud 2010, och då 

blir det knepigt, för hur ska vi kunna veta... Vi måste både kunna tänka långt 

fram och strategisk och sen kunna vara snabba och snappa upp det nya och 

kunna hantera båda de sakerna.” (Halling, 090227) 

 

Dalén framhåller att han är arbetsledare för en ganska liten redaktion med handplockade 

människor med hög kompetens och driv. Han tror att skånskan.se gått så bra på grund av att 

redaktionen handplockades från hundratals sökande.  

 

”Ja, det är en viktig förklaring till varför det fungerar så bra som det har gjort. 

Vi har roligt ihop också, vi skrattar mycket på våra möten och vi bråkar sällan, 

även om det givetvis händer. Men då är det på ett sätt som att man har 

meningsskiljaktigheter men med ömsesidig respekt.” (Dalén, 090131) 

 

Hellströmer menar att det viktigaste är att rekrytera rätt folk. Enligt honom gäller det att 

rekrytera personer som dels är duktiga som han kan trivas med, dels att de fungerar och har 

respekt för honom så han som chef får den hjälp han behöver. Han använde sig mycket av 

praktikanter från KTH som sedan rekryterades om de gjorde ett bra jobb, vilka även var lojala 

mot företaget. Däremot menar han att det var svårare med rekryteringen då han som exekutiv 

chef skulle anställa mellanchefer, något de till slut var tvungna att göra då företaget växte. 
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”Vi tog många utifrån. Vi anställde till alla olika delar och där kan jag säga att 

vi gjorde en hel del missar. Försäljningschef ska vi inte tala om, jag vet inte hur 

många försäljningschefer vi provade med. Men det tror jag mycket berodde på 

att inom försäljning var vi nog sämst själva, vi kunde inte det området, utan där 

fick vi lita på den som kom och sa att den är världens bästa säljare. Det var 

lättare när jag var chef för programutvecklings- och systemutvecklarenheten, 

för det var ett område som jag kunde.”  (Hellströmer, 090217) 

 

Blohm betonar att han försöker vara noggrann i rekryteringen där han är väldigt tydlig med 

vad som förväntas av personen och vad personen kan förvänta sig av jobbet. Han är medveten 

om att vissa personer på företaget önskar mer frihet, då MediaAnalys använder sig av många 

mätpunkter. Men på grund av att de varit tydliga med vilka arbetsuppgifterna för arbetet var 

vid rekryteringen, fungerar det bra.  

4.2.2 Analys -  den tekniska förändringen 

I teorin menar bland andra Lievrouw och Livingstone (2006, s.206) och Albarran, Chan-

Olmstedt och Wirth (2006 ,s. 115) att teknologin medför en stor förändring för organisationer, 

något jag tydligt kan urskilja ur empirin. Genom intervjuerna uppdagar jag att tekniken har 

underlättat arbetet för några företag, men ställt till problem för andra. De som arbetar inom 

radio som Stahre eller utveckling av tekniker som Hellströmer och Halling, uppfattar 

förändringen av teknik som positiv. De som är vana vid de traditionella medierna tar större 

avstånd från nya medier, något som beskrivs av både Dalén och Sundgren. Dalén och Blohm 

menar dock att det krävs anpassning till den nya omgivningen för att lyckas i dagens 

mediebransch, vilket går i linje med de äldre teorierna om att omgivningen påverkar 

organisationerna. Blohm hävdar att MediaAnalys utvecklar sin affärsmodell efter de nya 

teknikerna, vilket kan kopplas samman med vad teorin kallar för teknisk determinism.  

Thompson (2001, s.100ff) och Wicks et al (2004, s. 74) framhåller att mediekonglomerat 

blivit större under 2000-talet och att strukturerna på medieföretag har ändrats drastiskt. Detta 

pekar Sundgren på då Norrköping tidning köpt upp många små tidningar vilket bidragit till att 

de kan utvecklas i större utsträckning än andra. Hadenius och Weibull (2003, s.255) 

framhåller vidare att denna mediekonvergens resulterar i att medierna numera är svåra att 

skilja på. Stahre belyser att det inte spelar någon roll från vilken kommunikationskanal 

budskapet kommer, då det inte påverkar journalistiken, medan Dalén uppfattar det som att det 

som står på webben inte är lika viktigt som det som står i tidningen.  

Wicks et al (2004, s. 29) framhåller att det är vanligt med interna spänningar mellan 

avdelningar eller redaktioner i medieföretag, då samtliga avdelningar har olika mål. Även 

detta kan jag urskilja ur empirin. Sundgren menar då att det är viktigt att anställa nya och 

yngre medarbetare med nya kunskaper och som är flexibla. Både Pettersson och Sundgren 

betonar vikten av att vara flexibel och vara multijournalist, för att kunna arbeta med allt på 

företaget och få förståelse för de olika redaktionerna. Dalén, Hellströmer och Blohm 

framhåller att det är viktigt att rekrytera rätt personer till företag och menar att det har stor 
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betydelse för om organisationen går bra eller inte. Detta är ett tecken på att medarbetarna har 

en viktig roll i organisationerna, något jag återkommer till i nästa avsnitt.  

4.3 Fokus på medarbetarna 
Blohm menar att medarbetarna är hans viktigaste verktyg att lyckas som chef. Han menar att 

han som chef inte är någonting utan dem och påpekar att de fungerar som företagets motor. 

Han arbetar genom medarbetaren för att nå sitt mål. 

 

”Mina medarbetare är en resurs som är värd all uppskattning och all beröm 

när de jobbar så som vi vill. Det är så det fungerar. Det är ett samspel, mellan 

att vara chef och medarbetare. Jag lägger upp spelplanen, såhär fungerar det, 

och lägger upp strategin för hur vi ska få dig att lyckas och hur vi ska göra. I 

respektive halvtider så lyssnar man helt enkelt av vad man kan ändra, vad man 

kan göra bättre, sen se till att man kommer i mål.” (Blohm, 081219)  

 

Dalén ser sina medarbetare som individer och menar att alla medarbetare är viktiga för 

företaget. Han är glad att hans avdelning fungerar så bra ihop och menar att alla kompletterar 

varandra väldigt bra, vilket gör att han som ledare kan fokusera mer på att skapa en god 

stämning. Halling framhåller att hennes medarbetare har hög energi och tar mycket egna 

initiativ, vilket kan vara både på gott och ont. Samtidigt som det är bra med att personalen 

gillar sitt arbete så föredrar hon någon slags överenskommelse om vad som ska göras. Detta 

på grund av att hon måste ha kontroll på hur mycket arbete medarbetarna tar på sig. Hon 

uppfattar även att hennes medarbetare inte nöjer sig med svepande svar från henne, utan de 

analyserar mycket och frågar vidare. Detta menar hon kan bero på att hon leder projektledare 

och personer med journalistutbildning, vilka har ett speciellt driv att analysera vidare. 

 

Blohm anser att många av hans medarbetare är minst lika kompetenta som han själv, något 

han inte är främmande att säga till dem. Dock tror han inte att någon av dessa personer skulle 

kunna ta på sig chefsrollen. Då skulle de tappa det som de är duktigast på, då de är specialister 

på vissa saker. Sundgren menar inte att det krävs någon speciell kompetens för att arbeta på 

Norrköpings Tidningar, utan endast vara tekniskt duktiga journalister, men framhåller att han 

försöker att utnyttja medarbetarnas specialkompetenser till vissa arbeten. Även Stahre påpekar 

att samtliga medarbetare sitter på samma kompetens och menar att alla är specialister på 

radio. Han eftersträvar att samtliga medarbetare ska vara flexibla och kunna arbeta med olika 

områden inom nyhetsområdet. Då alla medarbetare sökt sig till ett sådant jobb vet de att 

tempot är hektiskt och att alla ska kunna allt.  

 

Blohm framhåller att han tror att medarbetarna kan ha lite svårt med den typ av kontroll som 

de har på MediaAnalys, något som kan känneteckna folk i mediebranschen enligt honom.   

 

”Vi har vissa kontrollpunkter som man kanske inte tycker om att vi har, men 

man måste få dem att förstå att vi har dessa för deras eget bästa. Anledningen 

till att vi har många av våra mätpunkter är för att vi vet hur det ska se ut för att 

man ska lyckas. Lyckas är ingen slump. Det är hårt jävla jobb. Det är naivt att 
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tro någonting annat. Sen har de ändå väldigt stor frihet, vi tittar bara på 

resultatet.” (Blohm, 081219)  

 

Pettersson upplever att hon har fått stort ansvar på sina arbetsplatser och har fått igenom 

många av sina egna idéer. Hon menar vidare att det är välkommet med åsikter från både yngre 

nyexaminerade och äldre medarbetare. Den skillnaden hon märkt mellan nyexaminerade 

journalister är att de av förklarliga skäl är mer hungriga och angelägna än de äldre.  

4.3.1 Leda specialister 

Hellströmer framhåller att hans medarbetare satt på spetskompetenser och beskriver det som 

otroligt roligt och stimulerande att leda dessa specialister, även om det också krävs mer av 

honom som chef. 

 

”Det är en fråga om hur man kommunicerar med dem helt och hållet, man kan 

inte vara helt okunnig. Många är väldigt tekniskt orienterade och tycker om att 

prata om det de gör och då måste man kunna ställa någorlunda intelligenta 

frågor tillbaka. Så det är oerhört stimulerande med någon som kan sådär 

mycket mer om ett område som man själv inte kan. Det är 

jättekul.”(Hellströmer, 090217) 

 

Halling framhåller att hon är chef över projektledare i olika projekt som besitter olika 

kompetenser. Hon poängterar att hon tycker att det är roligt att leda personer med 

spetskompetens och beskriver att det är mycket energi, högt till tak och mycket diskussioner 

på hennes arbetsplats. Hon finner det dock problematiskt att hitta nya utmaningar till dessa 

personer, samt att ge medarbetarna näring så att de fortfarande tycker att arbetet är kul. Hon 

ordnar så att medarbetarna får åka på relevanta mässor och ge dem utrymme på det sättet, men 

eftersom hon själv inte är en specialist brukar medarbetarna själva komma med förslag eller 

önskemål.  

 

Hellströmer berättar att hans medarbetare var väldigt attraktiva på arbetsmarknaden, vilket 

medförde att företaget var tvungen att stimulera dem så de själva ansåg att de har hamnat på 

den bästa arbetsplatsen. För att stimulera medarbetarna avsatte han tid för utveckling där 

medarbetarna fick lära sig nya saker genom att bland annat gå på kurser. Hans medarbetare 

agerade konsulter vilket medförde att många företag såg vilken kunskap de hade. När de fick 

andra jobberbjudanden fick Hellströmer förhandla med dem och bjuda över de andra 

företagen.  

 

”Det svåraste är att behålla den här typen av människor. Lön är en ganska stor 

del för dem, men också att de har stimulerande arbetsuppgifter så de känner att 

det är roligt att gå till jobbet. Det är en sak som man som chef måste känna av, 

att vissa personer passar för vissa saker. Det finns personer som är jätteduktiga 

men de passar bäst hemma på kontoret och sen finns det dem som istället passar 

bra ute hos kunderna.” (Hellströmer, 090217) 
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Hellströmer berättar vidare att andra medarbetare som inte var specialister kunde tycka att det 

var orättvist då en medarbetare kanske fick högre lön, större utrymme eller andra 

arbetsuppgifter än övriga medarbetare. Detta kunde resultera i att dessa medarbetare slutade, 

då det var viktigast att behålla specialisterna.  

 

Dalén påpekar hur viktigt det är att känna av stämningen på arbetsplatsen och att ledare måste 

hantera olika medarbetare olika. Medarbetare som saknar egna viljor och mål behöver styras 

med en tydlig och fast hand, medan det skulle bli förödande med bestämda ledaråsikter i den 

redaktionen han leder nu.  

 

”Jag insåg ganska tidigt att på den här redaktionen är det viktigast att hålla 

upp intressenivån. Det finns ingenting så dödande för kreativitet som om någon 

kommer med bra idéer vilka slås ner för att chefen som är över en endast vill 

höra sin egen röst och sina egna idéer. Det där har jag själv råkat ut för så det 

är ganska tydligt att jag inte vill vara en sådan.” (Dalén, 090131) 

 

Sundgren menar att det är viktigt att prata öppet med medarbetarna i medieföretag och 

försöka få med dem på det sättet, snarare än att bestämma själv. Han försöker förankra beslut 

och idéer snarare än att peka med hela handen, då det inte fungerar inom journalistiken. Han 

framhåller återigen att den som sitter på en sådan position som han gör måste vara väldigt 

förändringsbenägen.  

 

Hellströmer anser att det viktigaste för chefer idag är att lära sig vad medarbetarna kan, vilka 

som är duktiga samt lära sig av dem.  

 

”Jag har alltid haft den filosofin att det är svårt att vara chef över ett antal 

personer om jag inte själv vet vad de gör. Jag har alltid haft ambitionen att 

sätta mig in i allt så gott det går. Man kan liksom inte bli specialist själv, men 

jag ska kunna veta vad en specialist kan.” (Hellströmer, 090217) 

 

4.3.2 Analys – fokus på medarbetarna 

I föregående avsnitt analyserade jag vad teknologin har medfört till organisationer. Albarran, 

Chan-Olmstedt och Wirth (2006, s. 115) menar dock att maskiner inte kan ersätta den 

mänskliga kreativiteten. Medarbetarna sitter på kunskap ingen dator kan om inte någon lär 

dem det, och därför har medarbetarna en viktig roll i dagens och framtidens organisationer. 

Detta kan jag även urskilja ut teorin. Pettersson berättar att hon och hennes medarbetare får ta 

stort ansvar på hennes arbetsplats, och Blohm förklarar att deras medarbetare får stor frihet så 

länge de levererar det de ska. Yukl (2002, s. 131ff) framhåller att en bra medarbetare måste 

vara aktiv och ta egna initiativ. Stahre menar att alla på hans arbetsplats vet att det är snabba 

puckar som gäller inom journalistiken och att det inte fungerar utan egen initiativförmåga. 

Hallings medarbetare tar väldigt mycket egna initiativ som hon inte alltid har godkänt. Hon 

menar att det är viktigt att de tillsammans kommer överens om vad som ska göras, innan 
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medarbetarna sätter igång med det. Att många medarbetare känner ett engagemang och tar 

egna initiativ kan bero på vad Yukl (2002, s. 107ff) beskriver som empowerment.   

MGregor (1966, s. 5ff) beskriver sin teori X och teori Y som är olika synsätt på medarbetaren 

och hur ledare motiverar dessa. Dalén framhåller att det vore förödande att leda hans 

redaktion med en fast och tydlig hand, då medarbetarnas motivation hade försvunnit direkt. 

Istället låter han dem själva komma med förslag och är lyhörd över sina medarbetare, vilket 

han tror hjälper till att skapa den goda stämning de har på redaktionen. Hellströmer och 

Halling motiverar istället sina anställda med vidareutveckling och möjlighet till utbildning.  

4.3.2.1 Analys - specialister 

Lievrouw & Livingstone (2006, s. 202) framhåller att nya organisationer kännetecknas som 

kunskapsintensiva, något jag ser tecken på i empirin. Blohm framhåller att medarbetarna är en 

viktig resurs för deras företag och fungerar som dess motor. Halling anser att projektledarna 

som hon är chef över besitter stor kunskap inom deras område, kunskaper hon själv inte har. 

Detta går i linje med vad Ekstedt och Jönsson (1997, s. 16) menar då medarbetaren ska vara 

mest kompetent inom sitt specialområde, vilket enligt dem innebär en ansvarsförskjutning 

från chef till medarbetare. Stahre och Sundgren menar dock att deras medarbetare inte sitter 

på spetskompetenser, men att alla är experter inom radio respektive webben. Medarbetarnas 

specialiteter är att de är tekniskt kunniga, kan mycket om allt och är flexibla. Drucker (1988, 

s. 45) framhöll tidigt att organisationer skulle förvandlas till kunskapsbaserade och att 

medarbetarna skulle bli specialister på sitt område, vilket enligt honom berodde på att de 

anställda inte längre vill bli kontrollerade. Blohm tror att det är svårt för hans medarbetare att 

bli kontrollerade på det sättet de blir, och menar att det kan vara speciellt svårt för personer i 

mediebranschen.  

 

Lindgren (2007, s. 66ff) framhåller det är en utmaning att leda specialister och menar att 

ledarskapet bör baseras på förhandling genom att skaffa legitimitet hos de anställda. Lindgren 

föreslår att ledaren bör komma in i professionens kärna och visa kompetens på området för att 

inte bli utestängd från påverkan, något Helltrömer talar mycket om. Han menar att det är 

roligt och stimulerande att leda personer, vilka besitter större kunskap än han själv inom ett 

visst område. Han menar att man som ledare bör se till att sätta sig in i medarbetarnas 

profession för att kunna föra ett givande samtal med dem och att det helt beror på hur du 

kommunicerar med dem.  

Albarran, Chan-Olmstedt och Wirth (2006, s. 124) framhåller att personer som arbetar i 

mediebranschen ofta är kreativa individer och menar att organisationer bör skaffa 

psykologiskt utrymme för dessa personer så att de känner att de kommer på nya inspirerande 

idéer och inte endast arbetar för att göra sin uppgift. Halling anser att det är problematiskt att 

hitta nya utmaningar till dessa personer så de fortfarande tycker att arbetet är roligt. Det hon 

kan göra för dem är att skicka iväg dem på utbildningar och mässor som medarbetarna vill 

åka på. Yukl (2002, s. 107ff) framhåller att utbildningar är kostsamma för företagen och att 

det kan förekommer opposition från mellanchefer eller andra medarbetare som känner sig 
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hotade av att vissa medarbetare tar för stor plats eller att det läggs för mycket resurser på dem, 

vilket Hellströmer råkat ut för.  

 

Flera av intervjupersonerna framhåller att de inte kan leda alla medarbetare på samma sätt, 

vilket både Wicks et al (2004, s. 30) och Lindgren (2007, s. 66ff) betonar.  Dalén menar att 

han måste vara lyhörd och öppen i den gruppen han arbetar i nu, medan andra grupper kan 

behöva en tydlig och fast hand som säger vad som ska göras. Hellströmer framhåller att vissa 

medarbetare får mer privilegier än andra, endast på grund av att de ska stanna på företaget. 

Detta stämmer överens med teorin där Wicks et al (2004, s. 38) framhåller att professionella 

människor som inte stannar mer än några år på ett jobb, ibland endast några månader och 

Ekstedt och Jönsson (1997, s.12ff) menar att det förekommer en högre omsättning på personal 

då den nya medarbetaren sitter på mer kunskap än tidigare.  

4.4 Ledarens nya roll 
Halling upplevde det som problematiskt att leda specialister när hon var ny på sin position, då 

hon själv inte hade någon webbkompetens, utan endast kom dit i egenskap av att ha varit chef 

innan. Detta hanterade hon genom att försöka sätta sig in i allting så gott hon kunde, genom 

exempelvis nätverk och mässor. Samtidigt tycker hon inte att hon ska behöva veta allt. 

 

”Men det är också beroende på vilken sorts chef man ska vara. Om jag ska 

kunna ge dem råd om vägval i projekten säger vi, då blir det väldigt brett och 

jag måste kunna allt. Eller om man ska vara mer hjälp och coacha dem i hur de 

ska hantera olika situationer och mer på det sättet, då är det enklare. Det kan 

jag göra för då spelar det kanske inte lika stor roll vilken typ av projekt det är.” 

(Halling, 090227) 

 

Nu när Halling har varit tre år på sin nuvarande position menar hon att hon har lärt sig 

mycket, samtidigt som hon har en kollega som tar hand om webb-beställningar och 

innehållsfrågor. Är det några mer specifika frågor om det området frågar medarbetarna honom 

istället. Detta kan både vara på gott och ont tror Halling. 

 

”Det beror på vad man vill ha för roll. Jag vill inte bara ha en administrativ 

chefsroll, då behövde jag inte jobba just här kanske. Jag tycker inte att det är 

roligt. Det får inte bli för mycket åt det hållet för då blir det konstigt, att bara 

sitta och administrera. Vi försöker hitta någon slags lösning så jag är delaktig i 

någon del, för det skulle vara jättekonstigt om jag inte alls var insatt i deras 

arbete. Men samtidigt kan det vara lite rörigt för mig och säkerligen för mina 

medarbetare att veta vem man ska gå till.” (Halling, 090227) 

 

Blohm menar att han fortfarande är väldigt operativ i sitt arbete men tror att detta kommer att 

ändras då företaget expanderar. Han menar då att han kommer att bli mindre operativ och mer 

administrativ, då någon annan kommer att få den operativa rollen. Även om han anser att han 

inte behöver ha fullständig koll på hans medarbetare, kommer det att behövas en annan som 

agerar operativt istället för honom. Sundgren framhåller att han gärna skriver små notiser 
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ibland och arbetar mer operativt för att det är roligt. Stahre menar att han fortfarande arbetar 

som journalist och tycker att det är roligast. Han ser sig mer som en arbetsledare än som 

mellanchef. 

 

”Det är inte så stor skillnad med det här jobbet jag har, jag jobbar mycket med 

vad vi ska göra, hur vi ska göra osv. Jag är fortfarande journalist så att säga. 

Är man chef över någon högre nivå då blir man mycket mer administratör och 

mindre journalist. I proportionerna kanske jag är 30 % administratör i mitt 

jobb.” (Stahre, 090218) 

Stahre fortsätter med att nämna att han gått ut och in i olika chefsroller och uppfattar det inte 

som så annorlunda att vara vanlig journalist eller chef.  

 

Blohm påpekar att det han tyckt varit mest problematiskt med hans arbete är att han har 

arbetat tillsammans med i stort sett alla som han sedan blev chef över. Även om han tycker att 

den situationen var problematisk, menar han att han lyckades få ett stort förtroende från sina 

medarbetare. Han anser att han har hittat sin roll emot dem, på samma sätt som medarbetarna 

har hittat deras roll emot honom. Halling menar att det finns problem med att bli chef på 

grund av att du är bäst på det du gör. Hon framhåller att det kan vara svårt att först vara 

medlem i en grupp och sedan bli deras chef, då du eventuellt inte får mandat av alla. 

Samtidigt menar Halling att det kan ge ett stort startkapital av förtroende om du som är bäst 

på någonting sedan blir chef. Hon framhåller att de tidigare arbetade mycket med att välja den 

som satt på den största kompetensen till chef, men den duktigaste inom sitt område kanske 

inte alls är den mest lämpade chefen.   

 

”Jag tror det är viktigt att man har ett intresse för människor och även om det 

inte flyter alla gånger så är det roligt. Jag tycker att det är jätteroligt att ha 

utvecklingssamtal och man måste tycka att sådant är roligt. Det är inte säkert 

att man är så om man blivit chef för att man är den bästa teknikern.” (Halling, 

090227) 

 

Hellströmer hade en gruppchef till varje grupp men gillade inte detta då han inte ville ta den 

bästa systemutvecklaren och lägga administrativa uppgifter på honom. Den nivån ville han 

alltid ta bort och försökte lägga de administrativa uppgifterna på någon annan person istället. 

Han menar att den personen som har ansvar för de administrativa uppgifterna kunde sköta 35 

personer, men hävdar att en sådan person inte ska vara chef. Hellströmer menar återigen att 

den som är chef ska ha kunskap om vad medarbetarna arbetar med. Dalén framhåller att 

Skånska Dagbladet gör omorganiseringar för att inte skilja på webben och på den tryckta 

tidningen. Han berättar att det kommer att utvecklas en superdesk där alla chefer sitter och ser 

det som en fusion. Då har de en bättre överblick över nyhetsflödet och alla administrativa 

uppgifter ligger på dem.  
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4.4.1 Analys- ledarens nya roll 

Drucker (1988, s. 47) menar att informationsbaserade organisationer behöver mer specialister 

än tidigare, vilka ska arbeta operativt och all kunskap ska att finnas hos specialisterna istället 

för hos ledningen. I empirin finns tecken på att detta fungerar olika för de olika 

intervjupersonerna. Stahre menar att han fortfarande främst arbetar operativt medan Blohm 

snart kommer att få en mer administrativ roll. Halling framhåller att hon inte endast vill ha en 

administrativ roll, därför sitter hon med på många möten och försöker lära sig vad hennes 

medarbetare gör. Frohman och Johnson (1992, s. 81) menar att vi bör förändra sättet vi leder 

på, då den nya ledaren fungerar som coach istället för inspektör. Dalén är glad att hans 

redaktion fungerar så bra ihop då han har privilegiet att fokusera på sin roll att skapa en god 

atmosfär och slippa styra med hela handen. Drucker (1988, s. 49) poängterar att ledaren inte 

kan bestämma hur medarbetarna ska utföra sitt arbete då dessa är specialister på sitt område. 

Halling bekräftar detta och försöker snarare agera coach och stötta dem i svåra situationer. 

Blohm framhåller att han istället lägger fram ramarna för hur medarbetarna ska arbeta, sedan 

får de själv avgöra hur de ska prestera.   

Fairholm (2001, s. 22) framhåller att mellanchefer kommer att få satsa på delat ledarskap då 

medarbetare och ledare kommer att dela på information. Hellströmer menar att det snarare 

skulle fungera med en som har hand om de administrativa uppgifterna och en som är chef 

över medarbetarna därför att denne sitter på kunskap som medarbetarna har. Halling påstår 

dock att den bästa teknikern inte behöver vara den mest lämpade ledaren, utan framhåller att 

chefen ska tycka att det är roligt med människor och hjälpa till att utveckla dem. Delat 

ledarskap går även emot Fayols (1916/1997, s. 257) ledarskapsdisciplin om att medarbetare 

endast skulle rapportera till en chef för att undvika förvirring. Trots att denna teori är gammal 

ligger det fortfarande en sanning i den, då Halling framhåller att hon både hon hennes 

medarbetare upplever förvirring då en annan kollega som tar hand om diverse frågor från 

hennes underordnade.  

4.5 Mellanchefsproblematik 
 

”Att vara mellanchef är i princip det mest otacksamma som man kan vara. Det 

är verkligen att du får krav på dig från dina medarbetare och du har krav på dig 

från en ledning som säger någonting. Jag tycker att det är extremt viktigt att du 

måste sätta din egen agenda som mellanchef. Du får inte bli hunsad runt. Du får 

be om att få förklarat vad det är som gäller, du får inte bli nån ad hoc och 

springa omkring.” (Blohm, 081219) 

 

Blohm berättar att han kräver rätt mycket feedback som mellanchef, både av sina medarbetare 

och av ledningen, då siffror kan tyda på att det går bra men det kan fortfarande finnas faktorer 

i ledarskapet som inte är till belåtenhet. Han ger mycket feedback till sina medarbetare, i form 

av positiv och negativ kritik och kräver detsamma av sina chefer.  Även Halling anser att 

feedback är viktigt och framhåller att hon alltid ger och kräver feedback av sina medarbetare 

under utvecklingssamtal. Ibland upplever Halling att medarbetarna förväntar att hon ska 



 

41 

kunna allting och ha svar på allt. Ofta förstår de dock att hennes roll är att förmedla beslut och 

strategier, något hon inte bestämmer helt själv.  

 

När Dalén känner sig klämd vill han ha ett större möte där medarbetare och ledning kan 

diskutera tillsammans för att hitta en gemensam lösning. Dalén framhåller att han inte är rädd 

att meddela sina medarbetare att han inte har befogenheter till allt och att de tillsammans kan 

diskutera frågan med nästa chef. Dalén menar att det är viktigt att kunna ta en diskussion och 

möta ett obehagligt samtal. Som mellanchef upplever han att personer inte vågat säga vad 

som är fel direkt till personen, utan istället säga det till någon annan, vilket ofta bidrar till 

dålig stämning på arbetsplatsen.  

 

Stahre anser inte att han sitter i kläm mellan två krav och tror att det beror på hur hans chef 

agerar mot honom och de övriga mellancheferna. Han menar att han följer de ramar de har i 

organisationen och att det endast blir problem att få igenom något om det handlar om mycket 

pengar. Stahre vet dock vad det innebär att sitta emellan två krav och framhåller att hans chef 

i sin tur sitter på en högre mellanchefsposition och har på grund av förändringar i 

organisationen fått mindre mandat, med nya krav om besparingar och omorganiseringar. 

Även Sundgren framhåller att han känner sig trygg i sin position och därför inte känner sig 

klämd. Han tror att den trygghet han känner kan bero på att han endast har en chef över sig 

och att denne ger honom stor frihet.  

 

”Jag får friheten att själv påverka eftersom jag sitter i redaktionsledningen. Det 

enda som kan vara jobbigt är att det ibland inte går i den farten som man själv 

vill och frågor som jag vill ha löst kanske inte löses så fort, därför att jag inte 

äger den frågan, jag äger ju inte alla frågor.” (Sundgren, 090129)  

 

Sundgren försöker istället lägga fokus på det han själv kan påverka och gräver inte ner sig i 

saker som inte ligger hos honom. Han lägger inte heller fokus på vad andra gör, något han 

tycker att många personer i mediebranschen gör.  

 

Hellströmer berättar att mellancheferna på Datarutin hade mest besvär med att han och hans 

kollega var både ägare, satt i styrelsen och i företagsledningen. Han tror inte att de kände att 

de kunde agera självständigt trots att han försökte uppmana till det, något han har förståelse 

för. Hellströmer tror dock att medarbetarna trivdes på Datarutin men framhåller att det blev en 

konstig organisation då de som var ägare arbetade där. Han menar att det möjligtvis hade 

underlättat om de anställt en VD och sedan inte lagt sig i arbetet, men menar att detta inte var 

möjligt då de hade ”för mycket fingrar i maten”. Han tror att mellancheferna hade det extra 

svårt. 

 

”Vi lade oss i arbetet en del.  Min kollega lade sig nog i mer när det gäller 

försäljningschefen, jag lade mig nog i mer när det gäller programutvecklingen, 

eftersom det var de saker som vi tyckte att vi kunde. Så de hade nog det 

besvärligast.” (Hellströmer, 090217) 
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Halling påpekar att hennes chef är väldigt snabb med att sätta igång projekt ibland. Detta kan 

leda till att Hallings chef pratar med någon av Hallings medarbetare om projektet utan hennes 

vetskap. Detta menar hon är problematiskt då hon inte vet vad som pågår. Dalén framhåller 

att han som mellanchef blir osäker på sig själv då högre chefer upplever det som viktigast att 

få igenom sina egna åsikter i första hand, något han upplevt flera gånger. I denna situation 

anser Dalén att det är viktigt att smyga in idéerna på ett sätt som gör att cheferna känner att de 

själva har kommit på idén. Detta har medfört att Dalén tänker på att vara generös och tydlig 

med vem som kommit på idéerna i hans chefsroll emot sina medarbetare.  

4.5.1 Framföra och förklara beslut 

Halling påpekar att en av det största problemet med att vara mellanchef är att framföra åsikter 

och beslut till medarbetarna som hon själv inte står för. Hon anser att det är en självklarhet att 

vara lojal mot sin ledningsgrupps beslut även om hon inte står för beslutet. Det kan då vara 

svårt att sälja in idén till medarbetarna, men en nödvändighet enligt Halling. Hon menar att 

det inte går att hänga ut någon från ledningsgruppen om den har gjort någonting fel, även om 

hon skulle vinna andra medarbetare.  

 

Blohm framhåller att mellanchefer måste våga säga ifrån, ta snabba beslut och köra vidare på 

dessa beslut, både till ledningen och till medarbetarna.  

 

”Man får återigen vara klar och tydlig, och bita ifrån lite. Och säga till 

medarbetarna att de faktiskt har fel och att jag tar det här beslutet som vi kör 

på. Och likadant uppåt till ledningen, jag kommer inte förmedla något till mina 

medarbetare som jag inte själv stödjer. Då har de två val, antingen kan de 

komma med ett nytt förslag till mig eller så får de gå till medarbetarna själva 

och försöka få med dem på det.” (Blohm, 081219) 

 

Stahre kan inte heller låtsas stå för något han inte håller med om. Ett exempel var när Radio 

Stockholm flyttade till radiohuset. Han framförde både till medarbetarna och till ledningen att 

han tyckte det var ett dåligt beslut, men gjorde ändå det bästa av situationen och fokuserade 

på att de fick de bästa lokalerna.  

 

Dalén anser att det är viktigt att ledningen håller en gemensam front inför medarbetarna, och 

är han inte enig med ledningen angående en fråga tar han den diskussionen direkt med chefen. 

Han anser inte att det ger honom någonting att sprida vidare att han inte håller med om 

diverse beslut till medarbetarna. Istället tycker han att diskussionen skall tas med ledningen så 

långt det går, och om beslutet inte ändras ska det hållas en gemensam front mot medarbetarna. 

Enligt Dalén gäller detsamma mellan avdelningarna, där medarbetare på en avdelning har en 

enad front mot andra som har eventuellt synpunkter om avdelningen. 

 

Ytterligare ett problem som Halling upplever med hennes position är att hennes medarbetare 

har ett väldigt stort informationsbehov. De vill gärna veta vad som händer i företagsledningen 

och Halling kan ibland känna att hennes medarbetare tror att hon sitter på mer information än 

hon gör. Detta tror hon är klassiskt för många organisationer, då det självklart diskuteras mer i 
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företagsledningen än resten av företaget får reda på. Halling framhåller att hon sprider vidare 

den information som hon får till sina medarbetare, men kan sedan inte svara på eventuella 

följdfrågor på grund av bristande information. Hon menar att hon är den i ledningsgruppen 

som oftast stämmer av vad som är okej att säga vidare och inte.  

Sundgren påpekar att han tror att förankringsprocessen är väldigt viktig och att det är viktigt 

att förklara besluten till medarbetarna. Han upplever att han får förståelse för besluten och att 

medarbetarna förstår att det inte är han som bestämmer. Pettersson framhåller att hennes chef 

pratar med henne och hennes medarbetare då beslut tas uppifrån. 

 

”Det är bra för hon kommunicerar med oss, vi vill ju bara veta vad som är 

bakgrunden till vilka beslut som tas, det är det man vill. Vi kommunicerar ju inte 

med den högsta chefen, det får hon göra.” (Pettersson, 090216) 

 

4.5.2 Analys - mellanchefsproblematik 

Drakenberg (1997, s. 7ff) hävdar den litteratur som behandlar mellanchefspositionen 

beskriver att denne sitter i en hopplös sits. I empirin beskrivs dock ingen hopplös sits som inte 

kan hanteras på ett smidigt sätt. Dalén påpekar att han föreslår ett möte med både chefer och 

medarbetare om han får krav på sig från olika håll. Även Halling beskriver det som att hennes 

medarbetare och hennes chef kan kommunicera direkt med varandra istället för via henne, 

något som visserligen kan ställa till ytterligare problem då hon inte vet som försiggår. 

Fairholm (2001, s. 7ff) menar att det är viktigt att mellanchefer förstår sin egen position och 

är medveten om att det är svårt att arbeta under högre chefer. Blohm framhåller att han tycker 

det är viktigt att sätta sin egen agenda som mellanchef för att undvika att bli hunsad runt. Han 

menar att positionen i annat fall kan bli någon slags ad hoc som arbetar med olika saker och 

där det behövs. 

Yukl (2002, s. 33) framhåller att det finns otroliga förväntningar på chefer från olika håll 

vilka kan vara svåra att tillfredsställa, något som även kan urskiljas i Drakenbergs (1997, s. 

122) modell. Ur empirin kan jag tyda att lojaliteten ligger på olika ställen hos de intervjuade, 

då det är problematiskt att ha en bra relation både uppåt och neråt. Halling beskriver att hon är 

lojal mot sin ledningsgrupp trots att det kan innebära att hon förlorar förtroende hos 

medarbetare. Dock är hon noggrann med att kommunicera med sina medarbetare så de inte 

ska känna sig försummade. Även Dalén framhåller att det är viktigt att hålla en enad front 

som ledningsgrupp mot medarbetarna, medan exempelvis Stahre framför att han inte kan 

låtsas stå bakom ett beslut som han inte själv står för.  

Yukl (2002, s.34) framhäver att ju längre ner i hierarkin chefer sitter desto mindre frihet har 

dessa, till skillnad från Drakenberg som hävdade att delegeringen medfört att mellanchefer får 

ökad makt. Synen på detta är olika beroende på vem jag har pratat med. Hellströmer arbetade 

inte i en hierarkisk uppbyggd organisation, men trots det hade mellancheferna svårt att ta egna 

beslut. Sundgren sitter i redaktionsledningen och upplever därför att han kan ta egna beslut 

och känner sig trygg med sin roll. Men Halling och Dalén framhåller att beslut ofta tas över 

huvudet och att mellanchefernas roll är att kommunicera detta vidare neråt till sina 
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medarbetare. Frohman och Johnson (1992, s.69) menar att ledaren bör kommunicera med sina 

medarbetare för att de ska förstå ledarens handlingar. Blohm framhåller att han tycker att det 

är viktigt att ge och få feedback från både chefer och medarbetare för att kunna ändra sig och 

göra ett bättre arbete. Även Sundgren påpekar att det är viktigt att förklara 

förankringsprocessen bakom beslut för medarbetarna, för att de lättare ska kunna sätta sig in i 

deras situation och förstå beslutet.  

4.6 Organisationers framtid 
Som jag tidigare påpekat framhåller Sundgren att små medieföretag köper upp varandra för att 

överleva i ett nytt mediesamhälle och menar vidare att webben kommer att bli det nya 

nyhetsmediet. Han tror att webben och televisionen kommer att gå ihop och betonar vikten av 

interaktivitet med sina konsumenter. Blohm framhåller att medier i framtiden kommer att bli 

mer och mer digitalt och modeller om varumärkesbyggning kommer inom kort att bli 

inaktuella. Han tror att alla mediebyråer kommer att behöva ta till sig hur webben fungerar 

och aktivt arbeta på Internet för att överleva.  

Dalén ser väldigt ljust på medieföretagens utvecklingsmöjligheter och menar att allting är 

precis i början. Hur framtiden kommer att se ut är däremot lite oviss, Dalén tror att de 

traditionella medierna kommer att finnas kvar men att rörlig bild på Internet kommer att ta 

över televisionens roll. För skånskan.se är det fortfarande det viktigaste att leverera 

lokalnyheter på ett attraktivt sätt, men genom vilket medium är svårt att avgöra. Dalén tror att 

det abonnerade tidningen försvinner inom 20 år, medan Pettersson är övertygad om att den 

kommer att finnas kvar, men i annan form. Hon menar att det inte kommer att bli någonting 

av elektroniska papper, då hon menar att människan är mobila och vill kunna ta med sig 

tidningen och läsa den på vägen till någonting. Hon tror dock att tidningen kommer att bli mer 

nätbaserad. Stahre förmodar att det traditionella mediet radion kommer att finnas kvar, då det 

fortfarande är det mediet som människor lyssnar mest på. Han är dock inte övertygad om 

vilken form det kommer att sändas, om det fortfarande kommer att vara genom FM eller om 

det kommer någon annan teknik.  

4.6.1 Framtidens organisationsstruktur 

Sundgren berättar att han alltid lett små redaktioner, med 5-7 personer, och tycker att det är 

lagom många personer att leda i ett medieföretag. De har en nära kontakt och alla får reda på 

allting snabbt vilket underlättar kommunikationen mycket. Pettersson har arbetat inom många 

olika branscher och menar att det är lättare att komma nära chefen på mindre ställen, speciellt 

i medieföretag. Blohm tror att hans ledarroll kommer att förändras mycket då MediaAnalys 

växer.  

”Jag kommer att delegera ner och redan i vår tror jag att jag kommer att utse 

två gruppchefer, för att även om en platt organisation är jättebra så växer vi 

och jag har idag 16 stycken under mig. Grupperna i sig är väldigt duktiga, de 

presterar det de ska och på rätt sätt, så då känner jag inte att jag behöver 

detaljstyra där. Men jag tror helt klart att det kommer vara behov av någon 

annan form av hierarki om några månader. Om vi blir 10-20 personer till vilket 

inte alls är omöjligt om ett halvår tror jag inte riktigt att man fixar det faktiskt.” 

(Blohm, 081219) 



 

45 

 

Sundgren menar att de har en väldigt platt organisation med en superdesk där alla chefer sitter 

och detta verkar vara trenden för tidningsbranschen. Dalén påpekar att de är mitt uppe i en 

omorganisering där de ska införskaffa en superdesk som ska vara samma för webben och 

tidningen. Han framhåller att alla som arbetar i organisationen ska arbeta både med webben 

och den tryckta tidningen. Dock påpekar Sundgren att det troligtvis kommer att bli ytterligare 

ett led i deras organisation. Om tidningen blir större tror Sundgren att de kommer att ha 

nyhetschefer som arbetar dygnet runt, istället för endast Sundgren som det är nu. 

Hellströmer tror dock att det alltid kommer att finnas hierarkier i företag. Han menar att det 

alltid måste finnas en med personalansvar, som tar hand om personalfrågor såsom lönesamtal 

och utvecklingssamtal samt ser till att medarbetarna är belagda med rätt jobb. Detta anser han 

är väldigt svårt att sköta då antalet personer någon har ansvar för överstiger 12-14 personer.  

Inte heller Stahre menar att chefer kan ha hur många under sig som helst. Han menar att det 

inte går att ha mer än 20 personer under sig, men yttrar att det beror på vilken verksamhet det 

är. Han hävdar att det alltid behövs en som bestämmer även om medarbetarna arbetar i team. 

Därför tror Stahre inte att organisationer skulle fungera bra utan mellanchefer. Dalén hoppas 

att organisationer kommer att gå mot en rakare struktur, då han anser att det ska vara en så 

kort väg som möjligt mellan förslag och beslut. Han framhåller att han tror att orsaken till att 

organisationer har många chefsnivåer är på grund av att folk som inte passar som chefer blir 

befordrade.  Och då det är lättare att bli befordrad än nedgraderad stannar de kvar som chefer 

på någon annan position. Pettersson framhåller dock att det är viktigt att vara nära sin chef 

och menar att det inte alls skulle fungera på hennes avdelning på SVT med en superdesk som 

sitter högst upp och sen massa team som arbetar.  

 

”Chefen ska ju vara nära sina anställda, det är vad det handlar om annars 

kommer det inte fungera alls. Det skulle bli jättekonstigt. Även om man jobbar i 

team är det inget som utesluter det andra. Man ska vara nära sin chef tycker 

jag, den chefen kan vara en chef som är närvarande fast som inte lägger sig i 

för mycket.” (Pettersson) 

 

Halling betonar att hon hoppas att hennes medarbetar inte känner att de sitter långt ner i någon 

hierarki, då det endast är en chefsnivå mellan henne och högsta VD:n. Hon hävdar dock att 

organisationen alltid kan plattas ut på sina håll, men att det då ska börja från 

företagsledningsnivå och ser vad som kan tas bort.  

 

Sundgren framhåller att det måste finnas en chef som styr, tar initiativ och fattar beslut. Han 

är även övertygad om att de kommer att sätta samman tidningen, webben och TV och att 

dessa kommer att arbeta som en enhet. Därigenom blir organisationen väldigt flexibel och 

fokus ligger på att anställa multijournalister. Pettersson tror istället att framtidens 

mediebransch kommer att vara mer nischad och fokusera på det som företagen är riktigt bra 

på. Hon tror även att rekryteringsbolagen kommer att få en större roll och rekrytera personer 

till medieföretagen, så byråer ordnar rätt personal till nischade företag.  
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Halling menar att det säkert kan finnas alternativa lösningar för mellanchefsposition men står 

fortfarande fast vid att någon måste ha ansvaret.  

 

”Jag tänker mer på praktiska saker som typ utvecklingssamtal. Lena skulle inte 

kunna ha 45 utvecklingssamtal, så det måste finnas någon som har något slags 

ansvar för en mindre grupp. De som har 30-40 medarbetare under sig, det är 

inge bra. Då är man inte där liksom. Vad kan man ge dem för feedback?” 

(Halling, 090227) 

 

Halling menar vidare att mer och mer administrativa uppgifter trycks ner på mellancheferna 

som kan vara ett problem. På grund av en önskan om centralisering för att skära bort 

kostnader trycks mer ner på mellancheferna vilket gör att hon inte har tid för den coachande 

rollen. Halling påstår att det antingen borde finnas fler nivåer eller att lösningen blir att 

medarbetarna coachar varandra om mellanchefspositionen försvinner.  

 

”Mellancheferna kommer att behövas, i alla fall när det blir lite storlek på dem, 

det är klart att i små organisationer fungerar det. Så fort det blir över 20 

stycken så undrar jag.” (Hellströmer, 090217) 

4.6.2 Analys - framtiden 

Ekstedt och Jönsson (1997, s.16) framhåller att en utmaning för medieföretags chefer är att 

dessa får fyra eller fem gånger så mycket personal att leda på grund av strukturförändringarna. 

I empirin framkommer det dock att flera intervjupersoner inte har så många personer under 

sig. Sundgren har inte mer än 5-7 personer under sig och Dalén agerar arbetsledare för en 

mindre redaktion.  

Wicks et al (2004, s.78) menar att beslutsvägarna i organisationerna kan bli snabbare om varje 

chef har färre underordnade och Dalén påpekar att en plattare organisationsstruktur medför att 

beslutvägarna blir kortare. Han tror på en förbättring med den omorganisering som sker på 

hans arbetsplats, då en superdesk kommer att medföra att det bara finns en nivå med chefer. 

Pettersson menar dock att chefen ska arbeta nära sina medarbetare, och att detta underlättas 

om denne inte har så många personer under sig. Även Wicks et al (2004, s. 77) menar att 

samtliga medarbetare behöver feedback och uppmuntran, vilket vanligtvis kommer från den 

närmsta chefen. 

 

Drucker (1988, s. 48) betonar att den bästa informationsbaserade organisationen inte borde ha 

någon mellanchefsnivå överhuvudtaget. Halling påpekar dock att det alltid kommer att 

behövas någon som har ansvar för utvecklingssamtal och Pettersson och Stahre är övertygade 

om att självständiga team utan någon som har ansvaret inte kommer att fungera. Enligt 

Drakenberg (1997, s. 5) har mellanchefen fått en förändrad roll, från att vara ledningens 

redskap till att bli företagens drivande motor och enligt empirin bör det finnas mellanchefer 

främst för att klara de administrativa uppgifterna och inte vara någon slags motor. Halling 

framhåller att det trycks ned mer administrativa uppgifter på mellancheferna vilket bidrar till 

att hon tappar sin coachande roll som hon mest gillar.    
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

I detta kapitel för jag en diskussion kring det empiriska materialet och analysen kring denna. 

Diskussionen har även utgångspunkt från uppsatsens syfte och avslutas med en slutsats där 

jag besvarar mina frågeställningar.  

 

Syftet med denna studie var ”att identifiera och analysera hur mellanchefer i medieföretag 

hanterar nya och föränderliga krav som presenterats, samt reflektera över 

mellanchefspositionens framtida utveckling.” Under studiens gång har det framkommit att 

mellanchefer hanterar olika krav och situationer på olika sätt. Anledningen till detta kan dels 

bero på att intervjupersonerna agerar i olika mediemiljöer eller att det är ett komplext ämne 

med flera svar. Däremot finns det många intressanta åsikter hos intervjupersonerna och det 

förekommer en hel del mönster i empirin, vilka jag diskuterar i detta avsnitt. Jag är fullt 

medveten om att mitt resultat inte kan generaliseras, dock har jag utfört en kvalitativ 

forskningsmetod där jag finner mönster i empirin.  

5.1 Tekniken  
Jag har identifierat att det förekommer olika synsätt på ny teknik inom de olika 

organisationerna jag varit i kontakt med, vilket påverkar mellancheferna på olika sätt. De 

personer som arbetar på utvecklingsavdelningar eller de som arbetar i organisationer där ny 

teknik underlättar arbetet, har tagit emot den tekniska utvecklingen med en positiv inställning. 

De tekniskt kunniga personerna arbetar för att vidareutveckla och finna nya lösningar på 

problem, vilka därmed finner innovationer som någonting positivt. Mellanchefernas uppgift 

blir till följd av detta att bromsa dessa personer för att inte hoppa på varje trend eller påbörja 

projekt med tekniker som inte ännu är etablerade. Mellanchefen bör istället noggrant sortera 

ut vad som bör satsas på och låta de andra projekten passera. 

Däremot finns det en helt annan inställning till ny teknik i andra organisationer. De som 

exempelvis arbetar i tidningsbranschen präglas fortfarande av de traditionella journalisterna 

vilka är upplärda med papper och penna. Trots att redigeringsprogram eller andra 

innovationer underlättar journalistens arbete finns det ett motstånd till nya medier, såsom 

webbtidningar. I dessa organisationer är det snarare medarbetarna som medför att ny 

teknologi begränsas. Jag menar att detta beror på att det tidigare var andra personer som 

arbetade med att designa och redigera text och bild innan utgivning, medan tekniken nu har 

möjliggjort att samtliga personer kan hantera både reporter- samt redigeringsarbetet. Flertalet 

medarbetare verkar dock ha förstått att det krävs en anpassning till omgivningen och till ny 

teknik för att överleva. De har förstått att exempel som Internet inte kommer att försvinna, 

utan att de ska dra fördel av möjligheten att utnyttja ytterligare en kommunikationskanal. Det 

tycks också blir mer accepterat i medieföretag att den avdelning eller funktion som arbetar 

med nya medier får större utvecklingsmöjligheter, något jag menar behövs för att komma 

vidare med nya och innovativa lösningar.  
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Det faktum att det är viktigt att anpassa sig efter tekniken är ett typiskt tekniskt 

deterministiskt synsätt där organisationen ligger i teknikens makt. Organisationer som 

MediaAnalys måste givetvis följa med teknikens utveckling då dessa lever på tekniska 

lösningar på Internet, men i mer traditionella organisationer ifrågasätter jag om det inte kan 

vara andra faktorer som spelar roll. I en konkurrenskraftig och föränderlig marknad har 

många organisationer exempelvis kostnadseffektivitetskrav på sig, vilket gör att ekonomin 

kan ha en avgörande faktor för utvecklingen. Public service har ett uppdrag de ska uppfylla 

vilket kan vara ytterligare en faktor. Som jag påpekade i analysen kan det även finnas 

begränsningar i organisationen som medför att den är mindre mottaglig för ny teknik, som 

exempelvis medarbetare i vissa organisationer. Jag menar att det kan vara en kombination 

mellan ny teknik och andra faktorer som medför att dagens företag upplever att de bör 

förändras.  

5.1.1 Ledarens egenskaper 

Ny teknik är någonting som konstant utvecklas och för att ligga i framkant bör 

medieorganisationer snabbt kunna följa trender inom teknikutvecklingen. För att kunna 

hantera chefsrollen i ett medieföretag krävs det därför att de ska kunna ta snabba beslut samt 

vara föränderliga. Detta kan skapa problem då organisationer vill ha en långsiktig plan men är 

omedvetna om vad som kommer att vara aktuellt tre år framåt. Det handlar om att planera 

framåt men vara medveten om att planerna kan ändras. Stahre påpekade att journalistiken inte 

kommer att ändras på grund av att det kommer nya kommunikationskanaler. Detta tror jag 

kan vara sant i hänsyn till radio men jag ställer mig kritisk mot det i andra sammanhang, 

exempelvis med hänsyn till att skrivande journalister inte vill arbeta med webbjournalistik på 

grund av att den inte är lika djupgående journalistik. Jag menar att den nya fragmentiserade 

publiken kommer att fokusera mer på on-demand kommunikation, vilka bestämmer hur långt 

respektive kort program de önskar tittar på.  Därför ser jag det som ett problem att långsiktigt 

lägga upp en organisationsplan då ny teknik kan kräva annan journalistik och ett helt annat 

upplägg. 

Utifrån detta kan jag konstatera att mellanchefer har ett krav på sig att ligga i framkant 

angående ny teknik samt snabbt anpassa sig till ändrade planer. En person som inte uppskattar 

snabba ryck och förändringar passar inte i mediebranschen då jag menar att branschen 

kännetecknas av detta. Med tekniken som utvecklas och med det stora fokus på nya medier 

som finns nu, krävs det en öppensinnad och föränderlig ledare. Här kommer vi in på ledarens 

egenskaper samt vilka kunskaper en ledare borde ha, något som studerats flitigt under många 

år.  

5.1.2 Rekrytering 

Som jag även presenterat i min teoretiska referensram fokuserar forskning på att ledarskap ses 

som en process vilken sker i samförstånd med andra. För att klara denna utmaning som 

organisationer står inför krävs det således inte endast en föränderlig ledare utan också 

föränderliga medarbetare. Därför poängterar flera av mina intervjupersoner att det är otroligt 

viktigt att rekrytera rätt personer, då organisationen och ledarskapet tillsammans agerar som 

en föränderlig process. Vilka personer som är rätt för olika organisationer är självfallet helt 
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olika, då jag ifrågasätter att samma personer som arbetar under Dalén på en helt ny 

webbredaktion är rätt person att arbeta hos exempelvis Blohm. Det hela handlar om att 

uppdaga vilka slags personer organisationen letar efter, sedan lägga ner mycket arbete och tid 

på att finna dessa. Det behöver alltså inte alltid vara de som besitter störst kunskap som passar 

bäst in. Några organisationer rekryterar efter samhörighet både med medarbetaren och med 

ledaren och andra organisationer anställer utifrån den ansökandes kunskap. Jag menar att 

vikten av att rekrytera rätt personer kommer att få en stor roll även i framtiden då det nu är 

medarbetarna som gör att vissa organisationer inte är lika mottagliga för förändring och 

teknikutveckling. Dessa medarbetare kommer krasst uttryckt att försvinna så småningom och 

de som sitter på utvecklingsmöjligheter nu kommer att ses som de ”gamla”, vilket bidrar till 

att organisationen kan se helt annorlunda ut, både på gott och ont. Möjligtvis behövs det 

någon i organisationen som har följt med utvecklingen och har förståelse för hur det var förr 

innan Internets etablering.  

5.2 Multijournalist eller specialist? 
Hela uppsatsen har genomsyrats av att medarbetaren har fått en ny och större roll, något som 

både syns i den teoretiska referensramen och empirin. Drakenbergs (1997) bok heter 

”Mellanchef – från ledningens redskap till verksamhetens motor”, något som jag tror ändrats 

sedan dess. Jag misstänker att den drivande rollen numera har flyttats ännu längre ner i 

organisationen, till medarbetarna. Mellancheferna ser givetvis till att det finns bränsle till 

motorn, men det är fortfarande en bra kombination mellan mellanchef och medarbetare som 

utgör företagets drivande motor. Detta ställer till ytterligare problem för mellanchefer i 

medieföretag, då medarbetarna som arbetar med teknikutvecklingen har fått mer ansvar och 

kan därför ställa mer krav. De chefer som haft underordnade som arbetat med just 

utvecklingsfrågor har stött på olika problem med att leda dessa, vilket även bekräftas av 

teorin. Det handlar mycket om att skaffa sig legitimitet hos personer med spetskompetenser, 

vilket görs bäst genom att respektera deras kunskap och lära sig mer om denna. Som chef kan 

det vara svårt att överstiga dessa talanger, men det gör mycket för legitimiteten om chefen vet 

vilka talanger denne har under sig. Det svåraste är förmodligen att få personerna att stanna 

kvar på företaget vilket medför att cheferna sitter i ett underläge och därför måste anpassa sig 

efter vad medarbetaren kräver för att stanna kvar på företaget. Detta innebär ofta att ge dessa 

medarbetare mer utrymme och resurser i form av tid eller pengar, något som kan vara svårt 

för chefer att motivera för övriga medarbetare. Det har dock framgått att cheferna tar deras 

krav på allvar och låter dem exempelvis gå på önskade mässor och får mer lön än övriga 

medarbetare. Blohm menar dock att hans medarbetare är specialister, men enligt honom har 

de problem med den kontroll som förekommer i deras organisation. Trots detta stannar 

medarbetarna kvar på företaget vilket jag menar kan bero på att det är stimulerande för dem 

att arbeta i en ny organisation som expanderar i snabb takt. Det kan också bero på att kontoret 

ligger i Kalmar som är en mindre stad där det inte finns många möjligheter att arbeta inom 

mediebranschen.  

 

Tekniken ställer till med andra problem för andra medarbetare i medieföretag. Till skillnad 

från dem som arbetar med utvecklingsfrågor i organisationerna ska journalisterna inte sitta på 

någon spetskompetens alls, utan ska istället sitta på en så bred kunskap som möjligt idag. 
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Journalisterna ska vara multijournalister som ska kunna agera både researcher, reporter, 

webbredaktör etc. Detta medför ytterligare problem för mellanchefen då tankesättet mött 

motreaktioner från äldre journalister vilka är vana med att endast arbeta som skrivande 

journalister. Dock ser jag en tydlig differentiering mellan äldre och yngre journalister, där de 

sistnämnda gärna vill lära sig ny kunskap samt ser utvecklingen med nya medier som positiv. 

Många av mina intervjupersoner har haft unga medarbetare under sig och ser dessa som mer 

mottagliga för förändringar, vilket underlättar mycket för ledaren. Att leda journalister kan 

vara en svårighet på ytterligare ett sätt, då det handlar om att motivera för medarbetarna att 

fokus läggs på ny teknik, som många fortfarande inte tycker är lika viktigt som de 

traditionella medierna. Ledarna förmodar dock att detta problem kommer att försvinna mer då 

den yngre generationen tar över.  

5.2.1 Ledarskap som en relation 

Det faktum att medarbetarna går mot att antingen vara multijournalister eller specialister har 

resulterat i att mellanchefer måste leda medarbetarna olika, något som kan upplevas som 

orättvist av vissa medarbetare. Dock menar jag att det kommer att bli allt vanligare att ta 

hänsyn till både kontexten och medarbetaren i ledarskapsprocessen, något som också 

behandlats i teorin. Med detta menar jag att ledarskap är en relation mellan ledaren och de 

ledda vilket innebär att ledare bör fokusera mer på vem det är de leder och inte endast på 

ledaren själv och dennes karaktär. Hanterar inte ledare sina medarbetare olika riskerar de att 

förlora spetskompetenserna till andra organisationer, vilket kan kosta organisationen mycket. 

Samtidigt kan detta bidra till att övriga medarbetare känner sig orättvist behandlade och även 

sluta på företaget på grund av detta. Jag tror detta kan skapa problem i svenska organisationer 

då jag ser det som lite ”osvenskt” att behandla personer olika. Som jag ser det styr jantelagen 

oss fortfarande och ingen ska tro att den är bättre än någon annan, vilket sätter cheferna i en 

svår knipa. Hellströmer påpekar att det är en viktig faktor hur ledaren kommunicerar med 

specialister, en åsikt som jag delar. Efter att ha läst kommunikation i flera år tror jag att 

mycket kan lösas genom kommunikation, inte endast vikten av att kommunicera rätt med 

specialister utan även med övriga medarbetare som multijournalister. Detta för att få dem att 

lättare förstå ledarens handlingar. 

5.3 Hantering genom kommunikation 
Jag började intressera mig för mellanchefsproblematik då samtliga böcker och teorier beskrev 

denna position som en hopplös position som konstant känner sig klämd. Dock upptäckte jag 

under arbetets gång att detta inte alltid är fallet, något jag finner väldigt intressant. Förvisso 

förstår de personer jag pratat med att vissa mellanchefer kan känna sig klämda någon gång, 

men inte alls på den nivån som det skissats upp i teorin. Efter att ha intervjuat flera personer 

menar jag att kommunikationen har en viktig förklaring till att mellanchefer inte känner sig 

klämda.  

 

Blohm menar att han kan känna sig lite obekväm i mellanchefspositionen ibland och 

poängterar att det är viktigt att sätta sin egen agenda för att inte bli hunsad runt. Detta menar 

jag kan bero på att det är en väldigt ung organisation som förändras snabbt där ledning, 

mellanchefer och medarbetare inte alltid hinner kommunicera lika mycket om beslut som 
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måste tas på en gång. Dessutom menar jag att det är svårt för Blohm att veta vad som 

förväntas av honom uppifrån då grundarna till företaget är hans chefer. Då denna ledning 

ändrar rutiner och processer konstant kan det medföra att positioner ändras och det ställs olika 

och nya krav på mellanchefer och medarbetare. Hade det funnits mer tid eller vilja till 

kommunikation mellan medarbetare, Blohm och överordnade menar jag att det hade tagit bort 

mycket av den stress som han känner. Halling påpekar att hon både ger och kräver feedback 

av sina medarbetare för att både hon och dem ska veta vad de gör bra och vad som kan 

förbättras. Detta känns som en naturlig förklaring till den mellanchefsproblematik som teorin 

målar upp. Förvisso kan inte överordnades och underordnades krav överensstämma 

fullständigt, men är mellanchefen medveten om de olika krav eller förväntningar dessa två 

grupper har kan det inte finnas så stora problem med att möta dessa. Krav eller 

förväntningarna behöver inte alltid uppfyllas, men får de under – eller överordnade en 

förklaring till varför deras förväntning inte uppfylls blir det otroligt mycket lättare att 

acceptera det. Halling framför att hon upplever att hennes medarbetare har ett stort 

informationsbehov, något jag tror förekommer i samtliga organisationer. Detta kan även lätt 

lösas genom att kommunicera vidare till dessa att mellancheferna inte sitter på mer 

information än den som de berättar. Sundgren förklarar att han ofta känner att medarbetarna 

har en förståelse för att det inte är han som har beslutat allting själv och att det kommer från 

högre nivåer, något jag tror alla medarbetare förstår om deras chefer förklarar det för dem. 

Fungerar inte detta är alternativet att kräva mer information uppifrån för att medarbetarna 

kräver det, men jag menar att det alltid kommer att diskuteras mer på företagsledningsnivå än 

vad som kommuniceras neråt. Halling förklarar även att hennes överordnad kan starta upp 

projekt utan hennes vetskap, någonting som hon enkelt kan lösa genom att kommunicera detta 

till hennes chef som förhoppningsvis meddelar henne om eventuella projekt hon drar igång i 

framtiden. Dalén påpekar att det förekommer mycket skitsnack bakom ryggen på en 

mellanchef, då medarbetare eller kollegor inte vågar klaga direkt till personen utan går bakom 

ryggen. Även detta kan lösas genom direkt kommunikation och helst mellan fyra ögon. Alla 

som någon gång lekt viskleken vet hur fel någonting kan bli efter att ha spridits från man till 

man.  

5.3.1 Anpassningsbar 

Som jag tidigare nämnt menar jag att mellanchefer i medieföretag bör vara anpassningsbara 

för att klara av den tekniska utvecklingen och förväntningarna som denna medför. Jag har 

även upptäckt att mellanchefer som är anpassningsbara inte heller känner sig klämda. De 

högre cheferna som exempelvis Hellströmer verkar tycka att det är viktigt att ha mellanchefer 

under sig som kan stötta de högre cheferna och ge dem den hjälp de behöver. De mellanchefer 

som jag pratat med som inte känner sig klämda verkar lita på sig själva, sin chef och sina 

underordnade samt anpassar sig snabbt efter nya situationer. Det är alltså viktigt att inte 

endast fokusera på sitt arbete utan snabbt kan hjälpa till med annat som behövs. Det jag 

upplevt är därför att det inte finns något speciellt sätt att hantera olika situationer 

mellancheferna ställs inför, utan ta utmaningen när den kommer. Jag ser inget tydligt mönster 

hur de hanterar olika krav utan det är helt beroende av medarbetaren, överordnade och 

situationen, vilket innebär att situationsteorin och situationsanpassat ledarskap fortfarande är 

aktuellt.  
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Dock menar några intervjupersoner att det är viktigt att förstå sin position för att kunna utföra 

ett bra arbete, och att ledaren både ska vara tydlig och kräva tydlighet tillbaka för att inte 

hamna i klämda situationer. Sundgren framhåller även att han har lärt sig att inte gräva ner sig 

i saker han inte kan förändra. Detta kan tolkas som att anpassningsbarheten inte alls är så 

viktig, utan att tydlighet snarare är viktig för mellancheferna. Men med anpassningsbarhet 

menar jag inte att utföra allt som organisationens samtliga medlemmar begär, utan att vara 

lyhörd till önskemål och lätt att lämna en uppgift för en viktigare någon annanstans. Dock tror 

jag att det är viktigt att dra gränser kring sina arbetsuppgifter för att slippa bli en adhoc som 

Blohm uttrycker det. Jag menar dock att tydlighet är väldigt viktigt i samtliga organisationer 

och kopplar detta samman med att kommunikation kan lösa det mesta som jag tidigare 

påpekat.  

5.4 Administrativ eller operativ chef? 
Trots att flertalet mellanchefer kan hantera att ha överordnade och underordnade utan att 

känna sig klämda är det svårt för dem att ha en lika bra relation både uppåt och neråt i 

organisationen. Därför väljer mellancheferna oftast att prioritera en relation över den andra, 

vilka är olika för de olika intervjupersonerna. Antingen har de en enad front från ledningen 

trots att beslut tas de inte själva står bakom, eller så står de enade med medarbetarna och 

poängterar när de tycker ledningen har fel. De mellanchefer som väljer att ha en enad front 

från ledningen hanterar dock det andra flödet till medarbetarna genom att kommunicera med 

dessa, för att få förståelse från dessa. Detta är viktigt då mellancheferna behöver förtroende 

från båda håll för att överleva på positionen.  

 

De mellanchefer som inte anser att det lika viktigt att ha en enad front från ledningen kan bero 

på att de arbetar mer operativt. Stahre påpekar att han inte kan förmedla beslut som han inte 

själv står för, något som kan bero på att han arbetar mycket operativt och möjligtvis känner 

sig som en av hans medarbetare. Men även Halling påpekar att hon inte endast vill ha en 

administrativ roll utan också agera operativt för att sätta sig in i arbetet mer, men är ändå den 

som tycker att det är viktigast att ledningen håller en gemensam front inför medarbetarna. 

Halling fick dock detta arbete i egenskap av att hon varit chef förut, medan Stahre menar att 

han fortfarande agerar mest journalist och endast utför lite administrativa uppgifter som 

komplement. Jag menar således att det kan ha en avgörande faktor hur mellanchefen fått 

positionen och vilken roll mellancheferna känner att de har. Flertalet av de chefer jag pratat 

med anser att den operativa chefsrollen är den roligaste och viktigaste, där Hellströmer ofta 

poängterar vikten av att chefen måste sätta sig in i arbetet. Den enda som indikerar på att 

lämna den operativa rollen för den administrativa chefsrollen är Blohm. Detta kan bero på att 

han arbetar i ett ungt företag som expanderar mycket och där pappersarbetet blir roligt på 

grund av detta. För att sammankoppla detta tillbaka till vilken relation ledaren väljer att 

prioritera står Blohm ut på ytterligare sätt, genom att fokusera mer på honom själv och säga 

ifrån både till medarbetarna och till ledningen. Jag menar fortfarande att detta beror på att han 

arbetar i ett nytt företag där han fokuserar på att tydliggöra vad som förväntas av honom på 

hans position och klargöra att han inte kommer att sitta emellan två krav. Är han inte 
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tillräcklig tydlig kan det leda till att han får alldeles för mycket att göra då det ideligen uppstår 

nya arbetsuppgifter.  

 

Flertalet av intervjupersonerna framhöll distinktionen mellan att vara operativ och 

administrativ chef. Det positiva med att arbeta som operativ chef är att denne arbetar nära sina 

medarbetare och kan bli mer delaktig i gruppen, vilket verkar vara önskvärt både hos 

mellancheferna och hos medarbetarna. Dock läggs alltid de administrativa uppgifterna på 

mellanchefen vilket medför att de förlorar tid med sina medarbetare. Hur viktigt dessa 

administrativa uppgifter är för chefen att hantera kan diskuteras. Samtidigt som att det är 

viktigt att chefen hanterar utvecklingssamtal och finner det intressant att leda människor 

borde det även finnas kunskap om ämnet som Hellströmer påpekar. Dock är det inte alltid en 

bra idé att välja den som är bäst på avdelningen att bli chef, då denna förlorar mycket tid till 

att sköta de administrativa uppgifterna istället för att fokusera på det övriga arbetet. Det är 

heller inte säkert att den som sitter på mest kunskap är den som kan inspirera och motivera 

sina kollegor till att arbeta. Alternativet anser jag är att ge de administrativa uppgifterna till 

någon som gillar administrativa tjänster och sitter på en sådan tjänst. Denna behöver inte 

innefatta en chefsroll och behöver därför inte kunna professionen, men arbeta nära chefen för 

att förstå dennes position, såsom en sekreterare eller en liknande administrativ tjänst. 

5.4.1 Delat ledarskap? 

Det har länge varit tal om delat ledarskap där två personer delar på chefspositionen och har ett 

tätt samarbete. Jag anser att detta tankesätt är nyttigt men istället för att dela på allting så kan 

ledarna dela upp ansvaret och uppgifterna som kommer med chefsrollen mellan sig. Då delat 

ledarskap kan bli problematiskt för medarbetarna då de inte vet vem de ska vända sig till vid 

problem skulle jag föreslå att en agerar operativ chef och en har hand om de administrativa 

uppgifterna. Den sistnämnda behöver inte innefatta en chefsroll men behöver arbeta nära 

chefen som jag tidigare påpekat. Då det är en stor påfrestning att agera chef, speciellt de som 

har en ambition att arbeta nära sina medarbetare och fokuserar på de avancerade 

ledarförmågorna såsom att coacha och ge inspiration, kan det underlätta att ha en person 

bredvid sig som stöttar med det administrativa. Detta kan underlätta både för ledaren och för 

de anställda. 

5.5 Mellanchefspositionen kvarstår 
Jag kan urskilja att mellanchefpositionen inte är så lätt att avlägsna som vissa teorier i min 

referensram hävdar. Teorierna framhåller att organisationer klarar sig bättre utan 

mellancheferna där medarbetarna arbetar som team. Utifrån empirin urskiljer jag dock att 

mellanchefspositionen är en viktig faktor för en framgångsrik organisation. Trots att 

medarbetarna får mer ansvar behöver de någon att rapportera till och någon som är tillgänglig 

för konsultation vid problem. Det behövs även någon som tar hand om de administrativa 

uppgifterna då dessa blir för mycket för en ensam medarbetare att ta på sig. Som jag tidigare 

påpekat anser jag inte att den som innehar en administrativ tjänst behöver ha en chefsroll, och 

menar inte att mellanchefspositionen måste finnas kvar på grund av just dessa faktorer. 

Snarare har jag förstått att både mellancheferna och den medarbetaren som jag talat med anser 
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att det är viktigt att ha ett nära samarbete mellan medarbetare och chef, vilket jag menar blir 

svårare om mellanchefen plockas bort. 

 

Det som främst diskuteras är om mellanchefspositionen försvinner på grund av att 

organisationer blir plattare och hierarkier försvinner. Jag har dock inte sett många tecken på 

att organisationer arbetar för att platta ut strukturen, utan snarare tvärtom. Frågan om 

kontrollspann verkar fortfarande vara aktuell. Det som medieföretag nu lägger fokus på är att 

integrera olika avdelningar som arbetar med olika kommunikationskanaler med varandra. 

Detta är främst i tidningsbranschen då det snart inte kommer att vara någon uppdelning 

mellan webbtidningen och den tryckta tidningen. Då många anser att det är viktigt att ha ett 

nära samarbete mellan medarbetare och ledare borde inte platta organisationsstrukturer vara 

svaret. Istället bör det läggas fokus på hur chefen ska kunna arbeta nära sina medarbetare 

vilket kan lösas genom att inte ha så många personer under sig. Jag ställer mig frågan om det 

inte fungerar att arbeta som en platt organisation trots att ledarna inte har många personer 

under sig, vilket egentligen borde tyda på att det finns många hierarkier i organisationen. För 

att motverka att företaget blir hierarkiskt bör det fokuseras på att beslutsvägar ska vara korta 

och cheferna som arbetar nära sina medarbetare ska kunna ta beslut. Med andra ord anser jag 

att en decentraliserad organisation, men med fler chefer vilka har färre personer under sig, 

torde fungera. Dessa chefer kallas ibland för gruppledare, men bör ha större ansvar för att 

kunna fatta mer beslut.  
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5.6 Slutsats 
Jag har identifierat och analyserat hur mellanchefer hanterar olika föränderliga krav som 

drabbar såväl mellanchefer, medarbetare och högre chefer i medieföretag, samt mellanchefens 

fortsatta utveckling. Det jag främst har identifierat är det faktum att mellanchefen inte 

kommer att försvinna, utan fortfarande kommer att behövas i framtiden. Detta är för mig en 

viktig insikt då det ställer ytterligare frågor om framtidens ledarskap och mellanchefsposition. 

Med utgångspunkt från de nya och föränderliga krav jag genomgående beskrivit anser jag 

vidare att mellanchefen bör ha en ny roll i framtida organisationer. Jag kan också utskilja att 

mellanchefer hanterar olika situationer och krav på olika sätt.  Nedan sammanfattas mina 

synpunkter med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställning. Modellen nedan 

tydliggör mitt resonemang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.6.5: Mellanchefen i en ny omgivning. Egen framställd modell för att förtydliga mellanchefens hantering 

av ny omgivning. 
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Modellen visare hur jag ser mellanchefen i en ny omgivning, hur de hanterar sin situation och 

mellanchefens framtida utveckling. I denna modell ligger mellanchefen på samma höjd som 

medarbetarna istället för att befinna sig i mitten av alla olika krav.  

5.6.1 Effekten av ny teknik 

Jag menar att tekniken har påverkat såväl mellanchefer, medarbetare och högre chefer i 

medieorganisationer. Den tekniska förändringen har medfört att mellancheferna måste agera 

olika i olika organisationer. I organisationer med många nyfikna och drivande medarbetare 

måste mellanchefen vara den som bromsar för att inte dras med i alla nymodigheter. I andra 

organisationer är det snarare medarbetarna som bromsar utvecklingen och cheferna bör därför 

motivera varför fokus läggs på ny teknik, samt uppmärksamma vikten av att ligga i framkant.  

 

Den snabba tekniska utvecklingen har vidare medfört att mellanchefens egenskaper blivit 

viktiga, där det krävs att ledaren kan ta snabba beslut och vara föränderlig själv. Dessa 

egenskaper är viktiga för ledare i medieföretag idag, då det ideligen händer mycket som 

snabbt måste tas hänsyn till. Jag menar att mellanchefer bör vara snabbare och mer 

föränderliga än den högre ledningen då mellanchefsnivån ofta får information senare än 

företagsledningen. När beslut är implementerat på högre nivå vidarebefordras detta neråt till 

mellancheferna som snabbt måste agera. På samma sätt är det mellancheferna som snappar 

upp trender på marknaden och som snabbt bör komma med förslag uppåt och sedan snabbt 

agera. 

 

Förutom ledarens egenskaper bör ledarskapet ske i en process tillsammans med sina 

medarbetare, som därför också måste vara föränderliga för att klara av den tekniska 

utvecklingen. Medarbetarna bör identifiera tekniska utvecklingsmöjligheter, vara klara över 

vad som krävs av dem samt fungera bra tillsammans med grupp och ledare. Därför är det 

otroligt viktigt att vara noggrann i rekryteringen för att hitta dessa personer och som ledare 

veta vad det är organisationen behöver. Detta anser jag är extra viktigt för mellanchefen som 

vanligen arbetar tätt med medarbetarna. Med tanke på att medarbetarna också går mot en ny 

roll som antingen multijournalist eller specialist är det viktigt med rekryteringen. Då 

medarbetarna får mer ansvar och en större roll i organisationerna är det viktigt att dessa 

personer kan bidra med det företaget behöver.  

5.6.2 Deltagare i ledarskapsprocessen 

Medarbetarna spelar en stor roll i medieorganisationerna och tekniken ställer nya krav även på 

dem då de utvecklas åt två olika håll. Journalisterna går mot ett håll där det krävs en bredare 

kompetens hos dem alla. De ska fungera som multijournalister och kunna arbeta på olika 

avdelningar inom företaget och med olika saker. Specialisterna går åt ett helt annat håll där 

deras spetskompetenser gör mycket för företaget. När ny teknik och utvecklingsmöjligheter 

för nya tjänster inom mediebranschen medför att organisationen kan ligga i framkant får 

specialisterna en allt större roll. Detta medför problem för mellancheferna som har andra krav 

på sig av dessa personer än av de övriga medarbetarna. Detta har resulterat i att 

mellancheferna i medieföretag måsta ta hänsyn till vilka medarbetare de leder, för att anpassa 

ledarskapet till just dessa personer. Medarbetarna bli på så vis deltagare i 
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ledarskapsprocessen, vilket innebär att relationen till sina medarbetar blir en annan för 

mellanchefen.   

 

Trenden visar att mer administrativa uppgifter läggs på mellanchefspositionen, vilket innebär 

att mycket tid går åt till pappersgöra på kontoret. Tidigare fanns det administrativa tjänster på 

företag som skötte sådana uppgifter, något jag menar skulle avlasta ledarna betydligt som då 

skulle kunna ägna den tiden till medarbetarna. Fler sekreterartjänster har försvunnit i 

organisationer och både ledare och medarbetare förväntas göra allt själva. Går det att renodla 

de administrativa uppgifterna menar jag att dessa kan läggas över på en administrativ tjänst 

för att underlätta den nära relationen mellan medarbetare och mellanchef. Då dessa 

administrativa uppgifter gick att renodla tidigare borde det fungera även idag. 

5.6.3 Kommunikation en avgörande roll 

Ytterligare en intressant företeelse jag har identifierat är det faktum att det finns faktorer som 

medför att mellanchefer inte känner sig lika klämda som teorier påstår. Jag menar att det kan 

bero på två saker, kommunikation samt anpassningsbarhet. Mellancheferna beskriver att de 

har fått mer utrymme och bättre förståelse både från ledningen och från medarbetarna, något 

jag tror beror på förbättrad kommunikation. Jag menar att kommunikation har blivit mer 

uppmärksammat i organisationer och förklarar det faktum att mellancheferna inte känner sig 

lika klämda med bra kommunikation både neråt och uppåt i organisationen. Genom att vara 

öppen och kommunicera med både medarbetarna och cheferna klargör det för mellanchefen 

vilka förväntningar de har på denne. De mellanchefer som känner sig klämda behöver därför 

kommunicera mer både med sina ledare och med sina medarbetare för att dels förstå vad de 

har för förväntningar och dels för att kunna förklara varför alla krav och förväntningar inte 

kan uppfyllas. Mellancheferna kan agera nyckelpersoner i kommunikationen, både uppåt och 

neråt i organisationen. På samma sätt som medarbetarna har fått mer ansvar kan även 

mellancheferna bidra till att säkra kvalité för sina chefer uppåt genom att hjälpa dem med 

idéer och förslag. Tydlighet är ytterligare en faktor som medför att mellanchefer undviker att 

bli klämda, vilket jag anser kan kopplas samman med att ha en god kommunikation.  

 

Jag menar även att mellanchefer som har lätt att anpassa sig inte känner sig lika klämda 

mellan de krav som finns på dem. De hanterar olika situationer på olika sätt vilket innebär att 

de måste vara flexibla. Det förekommer inget mönster i hur de hanterar olika situationer utan 

anpassar sig efter situationen.  Detta pekar på att situationsanpassat ledarskap fortfarande är 

högst aktuellt och något som mellanchefer bör eftersträva för att undvika att hamna i de svåra 

knipor som teorierna beskriver.  

5.6.4 Mellanchefens utveckling 

Det jag hittills har diskuterat ger en bild av att mellanchefen fortfarande behövs i dagens och 

framtidens medieföretag. Att medarbetarna får ett större ansvar innebär inte att 

mellanchefspositionen bör försvinna. Dock menar jag att mellanchefspositionen kommer att 

utvecklas mot att ha en annan roll. Denna borde modifieras till att få mer utrymme att agera 

coach och arbeta närmare sina medarbetare som en jämlik. Coachrollen menar jag blir allt 

viktigare för att inspirera och vägleda medarbetarna, vilket kan medföra att de kommer att 
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prioritera relationen med medarbetarna istället för relationen till ledningen. Det är då viktigt 

att ledningen har förståelse för att mellancheferna agerar coach istället för ett slags språkrör 

för dem, som endast för information vidare neråt. Organisationerna måste förstå att 

coachrollen kan få medarbetare att stanna kvar på företaget då de får en bättre och närmare 

relation till sin chef genom detta. För att denna roll ska kunna uppfyllas bör de stora 

administrativa lassen tas omhand av någon annan, någon som inte behöver vara chef. Därav 

får mellancheferna mer utrymme att underhålla och utveckla de kompetenser som 

medarbetarna besitter.  

 

Att få en närmare relation mellan anställd och chef ser jag som svårt om 

mellanchefspositionen tas bort, då detta medför att de högre cheferna får fler personer under 

sig. Alternativet kan istället vara att anställa fler mellanchefer som arbetar som coach och som 

endast har ett fåtal personer under sig, då det framkommit att kontrollspann i hög grad är 

aktuellt.  Mellanchefer vill ha färre personer under sig för att kunna stå till tjänst när de 

behöver. Detta kan tyckas vara lite gammalmodigt, men jag menar att en organisation med 

många chefer eller gruppledare inte behöver innebära många hierarkiska nivåer. Idealet hade 

varit en organisation som arbetar platt men som har mellanchefsnivåer som arbetar nära 

medarbetarna men ändå kan fatta beslut. 

5.6.5 Mellanchefen i en ny omgivning 

Sammanfattningsvis menar jag att mellanchefspositionen kommer att behövas i framtiden 

men möjligtvis med en ny roll än tidigare. Jag kan utskilja hur mellanchefer hanterar olika 

situationer och krav på olika sätt. Det händer mycket runt mellanchefspositionen med många 

föränderliga krav på denne från omgivningen. Den tekniska utvecklingen ställer nya krav på 

samtliga positioner i organisationer vilket påverkar mellanchefsrollen mycket. De möter 

motstånd av ny teknik hos vissa medarbetare, medan andra medarbetare snarare drar åt andra 

hållet.  Ledaregenskaper som flexibel, snabb och föränderlig är viktiga hos mellanchefer, 

likaså hos medarbetarna som får en allt större roll i organisationerna. Därför är det viktigt att 

vara noggrann i rekryteringsprocessen för att hitta personer som passar in i organisationen 

både nu och i framtiden. Detta besvara frågeställningen ”hur påverkas mellanchefer i 

medieföretag av den tekniska utvecklingen?”.  

På frågeställningen ”hur hanterar mellanchefer relationen till sina medarbetare i 

medieföretag?” kan jag urskilja att relationen mellan dessa grupper har och kommer även 

fortsättningsvis att ändras. Medarbetarna utgör numera en större roll i organisationer och går 

mot att blir multijournalister eller specialister. Dessa två grupper kan mellanchefen inte 

coacha på samma sätt, utan de måste ta hänsyn till vilka de leder. Medarbetarna blir på så vis 

medskapare i ledarskapsprocessen i högre grad än innan. Jag kan även urskilja att relationen 

mellan mellanchefer och medarbetare blir allt viktigare, då båda dessa grupper anser att det är 

viktigt att ha tid till varandra och arbeta nära. För att kunna göra detta borde de administrativa 

uppgifterna lösas på annat sätt än att allt läggs på mellancheferna.  

 

Jag framhåller även att mellanchefer inte sitter mellan barken och veden som några forskare 

hävdar, utan har identifierat att kommunikation kan lösa det mesta. Kommunikationen borde 
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gå åt alla led, uppåt, neråt, horisontellt samt vertikalt för att det inte ska bli glapp i 

organisationen. Kommunikation underlättar även att förväntningar inte uppfylls från olika håll 

i organisationen, då många har förståelse för misstag eller olikheter bara det ges en förklaring. 

Ledaregenskaper som anpassningsbarhet menar jag är en viktig faktor för att mellanchefen 

inte ska känna sig klämd. Detta besvara frågeställningen ”hur hanterar mellanchefer i 

medieföretag eventuella motstridiga krav?”. 

 

Den sista frågeställningen löd ”hur kommer mellanchefspositionen i medieföretag att 

utvecklas i framtiden?”. Jag menar att mellanchefspositionen borde utvecklas mer till att 

agera lagkapten eller coach i större utsträckning än tidigare. Därmed borde mellanchefen 

agera mer operativt och inte drunkna i administrativa uppgifter. Mellanchefens 

huvuduppgifter borde vara att inspirera och vägleda medarbetarna, då det är de som arbetar 

närmast medarbetarna. Om mellanchefspositionen försvann skulle en av medarbetarna få 

dennes uppgifter istället, vilket innebär att en av dem som sitter på exempelvis 

spetskompetenser istället får arbeta med att motivera och hjälpa sina kollegor, något jag inte 

tror fungerar. Istället blir det mellanchefens uppgift som har förståelse för professionen men 

ändå inte är den som sitter på mest kunskap. Mellanchefen har istället andra kunskaper såsom 

förmågan att motivera och stimulera olika personer.     

 

Som jag inledningsvis beskrev så sitter mellanchefen i en svår knipa med många föränderliga 

krav runt sig, vilka har ställt till en del för mellanchefer i medieföretag. Dock går kraven att 

hantera och resultatet av dessa föränderliga krav hoppas jag bidrar till att mellanchefen får en 

ny roll i framtidens organisationer, tillsammans med sina medarbetare.  
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5.7 Vidare forskning 
Syftet med denna studie var att identifiera och analysera hur mellanchefer i medieföretag 

hanterar nya och föränderliga krav, samt reflektera över mellanchefspositionens framtida 

utveckling. Studien har resulterat i massa tankar och funderingar om framtidens 

organisationer och ledarskap som kan utvecklas i vidare forskning, då ämnet är högst relevant 

såväl i dagens mediebransch som i andra branscher. Jag menar vidare att det borde läggas mer 

fokus på mellanchefspositionen, då denna position både är vanligare och ses som mer utsatt 

än högre chefer. Förslag på ämnen för vidare forskning: 

 Hur påverkas medarbetarna av de förändrade krav som finns och hur ser de på 

mellanchefspositionen? Det vill säga en liknande studie som denna men med fokus på 

medarbetaren för att undersöka om mina slutsatser styrks av dessa. 

 Hur påverkas den högre ledningen av de förändrade krav som mediebranschen utsätts 

för? 

 Hur förändras mellanchefspositionen i andra branscher och hur ser positionens 

framtida utveckling ut inom andra branscher? 

 Vad finns det för skillnader eller likheter mellan mellanchefspositionen i 

mediebranschen och övriga organisationer? Är mina slutsatser applicerbara på andra 

verksamhetsområden? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund om intervjuperson 

Kort presentation, utbildning, arbete och position. 

 

Hur upplever/påverkas du av den pågående utvecklingen av teknik som berör 

medieföretag idag? 

- Hur ser du på era utvecklingsmöjligheter?  

- Upplever du nått speciellt med att leda ett företag med stark anknytning till ny 

teknologi? 

- Vad har den förändrade tekniken gjort för dig som chef? 

 

 

Hur upplever du att det är att leda människor i medieföretag? 

- Hur ser du på dina medarbetare?  

- Hur arbetar de annorlunda jämfört mot tidigare? 

- Hur anser du det är att vara chef över medarbetare som är experter inom sina 

arbetsområden? 

- Vad anser du om att ge mer ansvar neråt i organisationerna?  

- Hur upplever du att organisationsstrukturen ändrats i medieföretag på grund av dessa 

ändrade förhållandena?  

 

 

Finns det någon mellanchefsproblematik som du skulle vilja belysa?  

- Vad är det svåraste med att vara mellanchef? Hur hanterade du det? 

- Hur upplever du förväntningarna från medarbetarna respektive ledningen?  

- Hur möter du dessa?  

- Hur förmedlar du något uppåt eller neråt om man inte själv håller med om beslutet? 

- Vad har du för framtida syn på mellanchefspositionen? 

 

 


