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Förord 
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engagemang och deltagande i studien. Deras medverkan har genererat betydelsefullt empiriskt 
material som gjort uppsatsen möjlig. Vidare vill vi tacka vår handledare Anders Billström, 
som bidragit med feedback och idéer på vägen. Vi vill även tack vår examinator Henrietta 
Nilsson och våra opponenter som även de hjälpt oss med respons under arbetets gång.  
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Sammanfattning  

Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för ledarskapsbeteendets betydelse för företags 
interna effektivitet. Fenomenet studeras under en organisationsförändring. 
Förändringslitteratur och tidigare forskning inom området benämner mellanchefer som 
förändringsagenter och framhäver deras möjlighet att påverka resultatet av en 
organisationsförändring. Vidare har studier inom ledarskapsbeteenden främst fokuserat på 
ledningsnivå och det saknas kunskap om ledarskapsbeteenden på mellanchefsnivå. 
Mellanchefer har därmed valts som undersökningsenhet i uppsatsen. Forskningsfrågan lyder 
enligt följande; Vilken betydelse har mellanchefers ledarskapsbeteende för företagets 
interna effektivitet vid en organisationsförändring? 
 
Undersökningen utgörs av en kvalitativ studie som inkluderar två företag. Det ena företaget är 
Scandinavian Airlines, som är verksamt inom flygbranschen. De genomgick en 
organisationsförändring som slutfördes för två år sedan. Det andra företaget är Volvo Cars, 
som agerar i bilbranschen. Företaget är i den inledande fasen av en förändringsprocess. 
Respondenterna utgörs av tre mellanchefer på respektive företag. De två första 
respondenterna valdes med ett avsiktligt urval, vilka i sin tur rekommenderade de resterande 
fyra. De sista baseras därmed på ett snöbollsurval. Intervjuerna är uppbyggda på 
semistrukturerade frågor, med utgångspunkt i fyra huvudbegrepp från referensramen. Studien 
har sin utgångspunkt i en deduktiv metodansats då den går från teori till empiri. 
Verklighetsuppfattningen utgår från ett kritiskt realistiskt perspektiv och studien har ett 
interpretativt förhållningssätt till kunskapsbildning. 
 
Studiens resultat visar att flera faktorer i samtliga mellanchefers ledarskapsbeteenden tyder på 
transformativa ledarskap. Mellancheferna individanpassar sitt ledarskap och förmedlar ett 
förtroende till medarbetarna som ger dem utrymme för frihet och kreativitet i arbetet. Vidare 
lägger cheferna stor vikt vid att öka motivationen hos sina anställda. Ett transformativt 
ledaskapsbeteende har visat sig ha betydelse för företags interna effektivitet i positiv 
bemärkelse. Mellanchefernas definition av intern effektivitet involverar en välfungerande 
kommunikation och minskade suboptimeringar. Det påstås bidra till ett effektivare samarbete 
mellan avdelningar och ökade förutsättningar för ett lyckat resultat. 
 
Nyckelord: Mellanchef, Ledarskapsbeteende, Intern effektivitet, Organisationsförändring  
  



	 	

Abstract 

The study is aiming to create increased understanding for how middle management can affect 
businesses’ internal effectiveness with their leadership behavior during an organizational 
change. Previous research has contributed with knowledge about middle managers part and 
meaning during an organizational change. They were hence chosen as the research target in 
the study. The research question is as following; What significance does the middle 
managers’ leadership behavior have for the business’ internal effectiveness during an 
organizational change? 
 
The study consists of a qualitative study that includes two businesses. One of the businesses is 
Scandinavian Airlines, which is active in the flight business and went through an 
organizational change that finished two years ago. The other business is Volvo Cars, which is 
an actor in the car business and is in the early phase of the change process. The respondents 
consist of three middle managers from each business. The first two respondents were chosen 
with deliberate selection, which in turn recommended the other four respondents. The last 
four were thus chosen with snowball selection. The interviews are based on semi-structured 
questions, with it’s starting point from four main concepts from the theoretical framework. 
The study is hence based on a deductive method. Furthermore, the reality view in the essay 
assumes a critical realistic viewpoint and an interpretive approach to knowledge creation.  
 
The study’s results show that several factors in all middle managers leadership behaviors 
matched with transformational leadership. The middle managers’ adjust their leadership 
depending on their employees and facilitates trust in the employees that gives them space for 
freedom and creativity in their work. Furthermore, the middle managers put significant 
importance on increasing the motivation of their employees. A transformative leader behavior 
has shown to have significance for business’ internal effectiveness in a positive regard. The 
middle managers definition of internal effectiveness involves functioning communication and 
decreased sub optimizations. It allegedly contributes to a more effective cooperation between 
departments and increased conditions for a successful result.   	
	
Keywords: Middle manager, Leadership behavior, Intern effectiveness, Organizational 
change 
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1 Inledning 

I det inledande avsnittet presenteras en problembakgrund till det relevanta 
forskningsområdet. Vidare följer en problemdiskussion som tydliggör vad tidigare forskning 
resulterat i och vad denna studie fokuserar på. Diskussionen mynnar sedan ut i 
forskningsfråga och syfte. 

1.1 Bakgrund 

I dagens föränderliga samhälle är det viktigt att företag följer med utvecklingen inom den 
bransch de är verksamma. De förändrade marknadsförhållandena beror dels på fluktuationer i 
ekonomin, men även på faktorer som teknologisk utveckling, högre konkurrens och ökad 
globalisering (Burnes, 2004; Balogun & Hailey, 2004). Det krävs omfattande 
omorganisationer för att företag ska överleva och fortsätta vara konkurrenskraftiga på 
marknaden (De Smet & Gagnon, 2018, januari; Balogun, 2003).  Trots vetskapen om 
förändringens betydelse, är antalet misslyckade sådana mer vanliga än vad organisationer 
önskar. Enligt Nohria & Beer (2000) misslyckas närmare 70 % av de förändringarna som 
genomförs av företag. Orsakerna till att de misslyckas kan var många, men framförallt tros det 
bero på att företag skyndar sig igenom förändringsprocessen, utan att specificera vem som ska 
göra vad och på vilket sätt (Nohria & Beer, 2000). 
 
Enligt Mintzberg (1979), utgörs grunden till en organisations struktur traditionellt sett av tre 
nivåer; ledning, mellanchefer samt en operativ kärna. Till sin hjälp har de stödenheterna 
tekno- och supportstrukturerna. För att företag ska fungera krävs att samtliga enheter rör sig i 
en gemensam riktning. Organisationens grunddelar är auktoritärt sammankopplade, med 
mellanchefer positionerade mellan högsta ledningen och den operativa kärnan. Mellanchefers 
arbetsuppgifter utgörs, enligt Mintzberg (1979), främst av att förmedla information mellan 
nivåer över och under dem. Bortsett från att de fungerar som en informationskanal mellan 
företagsledning och den operativa kärnan, ser de även till att det operativa arbetet utförs som 
planerat på respektive avdelning (Mintzberg, 1979). 
 
Organisationsstrukturen bygger vanligtvis på ett top-down-synsätt, vilket innebär att beslut tas 
i toppen av ett företag, och delegeras nedåt till de lägre nivåerna (Caldwell, 2003; Balogun, 
2003). Vid en förändringsprocess tar ledningen de avgörande besluten gällande de 
omstruktureringar som ska ske, och därefter implementerar mellanchefer förändringarna hos 
den operativa kärnan. Mellanchefernas roll kan därmed anses vara av stor vikt (Balogun, 
2003).  
 
Ledarskap har länge varit av intresse för människor och forskning har visat på ledarskapets 
koppling till effektivitet (Yukl, 2013). Att välja rätt ledare har betydelse för att skapa 
tillfredsställelse hos de anställda och för att behålla dem i företaget (Ali, Jangga, Ismail, 
Kamal, Ali, 2015). Två ledarskapsbeteenden som påstås kunna ha inverkan på ett företags 
verksamhet och dess effektivitet är transaktionellt och transformativt ledarskap (Lowe, 
Kroeck, Sivasubramaniam, 1996). 
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1.2 Problemdiskussion 

Enligt Caldwell (2003) har organisationers struktur utvecklats de senaste åren. De har gått 
från att vara hierarkiskt uppbyggda till att bli plattare och mer flexibla. Det har medfört ett 
större ansvar och utökade arbetsuppgifter för mellanchefer. Även Balogun (2003) menar på 
att mellancheferna fått utökade och mer krävande arbetsuppgifter, samtidigt som de har 
begränsat med tid och resurser. Det beror på att de tilldelats rollen som förändringsagenter i 
organisationsförändringar (Balogun (2003).  Hon menar vidare att den högre 
arbetsbelastningen kan vara skälet till att mellanchefer i vissa fall anses vara en blockad i 
förändringsprocesser. Enligt Burnes (2011) kan misslyckade förändringar även bero på de 
begränsningar som finns i rollen som mellanchef samt att de i vissa situationer är helt 
maktlösa. Forskning visar på att nyckeln till en lyckad förändringsprocess är att välja rätt 
metod för implementeringen av förändringen (Long & Franklin, 2004) och där spelar 
mellanchefens agerande en väsentlig roll (Balogun & Hailey, 2004; Balogun, 2003; Burnes, 
2011). 
 
Tidigare studier inom organisationsförändring har analyserat mellanchefers roll i processen, 
med utgångspunkt i kvalitativa undersökningar och tidigare forskning (Balogun, 2003; 
Balogun & Hailey, 2004; Caldwell, 2003). Balogun (2003) har även undersökt mellanchefers 
betydelse och funktion inom organisationer. Hon har kopplat mellanchefernas roll till varför 
en del förändringar misslyckas. Det problemet har även studerats av andra forskare (Burnes, 
2011; Nohria & Beer, 2000).  
 
Fortsättningsvis är ledarskapsbeteendet hos mellanchefer en viktig faktor vid en 
organisationsförändring. Den kan ha betydelse för hur lyckad en förändring kan komma att 
bli. Det är viktigt att organisationer förstår ledarskapsbeteendets betydelse för 
förändringsprocessen, då det kan ha positiva effekter på medarbetarnas framtida prestationer 
(Ali, et al., 2015). Ett flertal forskare har undersökt ledarskapsbeteendets betydelse för 
företags verksamhet, effektivitet och organisatoriska utveckling (Sarros & Santora, 2001; 
Lowe,. et al, 1996; Ali, et al., 2015). Stora delar av forskningen grundar sig i Burns teorier 
som därefter utvecklats vidare. Burns forskning kring ledarskapsbeteendena utgörs av 
kvalitativa studier och har resulterat i MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), vilket är 
ett frågeformulär. Frågeformuläret har därefter använts vid studier av andra forskare inom 
området. De ledarskapsbeteendena som undersökts är transaktionellt och transformativt 
ledarskap (Sarros & Santora, 2001; Lowe,. et al, 1996; Ali, et al., 2015).  
 
Tidigare forskning kring ovan nämnda ledarskapsbeteenden har främst studerats på 
ledningsnivå inom företag (Lowe, et al, 1996; Sarros & Santora, 2001). Det saknas därmed 
forskning om ledarskapsbeteendena på mellanchefsnivå. Det är grundorsaken till att 
mellanchefer utgör studiens undersökningsobjekt. Ytterligare områden som inte undersökts 
tidigare är kopplingen mellan mellanchefers ledarskapsbeteende och dess betydelse för intern 
effektivitet i företag. Eftersom flera av studierna resulterat i att mellanchefer spelar en viktig 
roll i organisationsförändringar (Caldwell, 2003; Balogun, 2003; Burnes, 2004; Burnes, 
2011), är en intressant studie att undersöka ovan nämnda fenomen under en omorganisation 
inom företag. Eftersom organisationsförändringar är av stor betydelse för företags verksamhet 
(Caldwell, 2003; Balogun, 2003; Burnes, 2004), är kopplingen däremellan relevant att 
studera. 
	  



7	
	

1.3 Frågeställning 

Vilken betydelse har mellanchefers ledarskapsbeteende för företagets interna effektivitet vid 
en organisationsförändring? 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att generera en ökad förståelse för förhållandet mellan 
ledarskapsbeteende och intern effektivitet under en organisatorisk förändring. Transformativt 
och transaktionellt ledarskapsbeteende står i centrum för undersökningen av förhållandet 
mellan faktorerna. Studien genomförs med mellanchefen som undersökningsobjekt.  
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2    Teoretisk referensram 
Följande avsnitt ämnar beskriva den teoretiska referensram som ligger till grund för att 
besvara forskningsfrågan. Referensramen inleds med en introduktion till 
organisationsförändring. Därefter följer de faktorer studien ämnar undersöka under 
förändringen. Avslutningsvis presenteras en teoretisk modell.  
 

Figur 1. Mellanchefer, ledarskapsbeteende och intern effektivitet studeras under en 
organisationsförändring.  

2.1  Organisationsförändring  

Enligt Balogun & Hailey, (2004) har organisationsförändringar blivit en naturlig del i företags 
verksamhet. Företag pressas till att agera på globala marknader, vilket leder till nya 
konkurrensmässiga utmaningar. Vidare tvingar samhällets pågående teknologiska utveckling 
företag till att implementera teknologin för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden 
(Balogun & Hailey, 2004; Burnes, 2004). Enligt Burnes (2004) ser flera företag förändringar 
som en norm, som ett kontinuerligt arbete vilket sker på daglig basis. I syfte att öka 
förutsättningarna för lyckade organisatoriska förändringar söker företag förändringsbenägna 
ledare som besitter den kunskap som krävs för implementering av förändringar (Balogun & 
Hailey, 2004).  
 
Balogun & Hailey (2004) menar vidare att förändringar i organisationer främst handlar om att 
förändra människor och hur de väljer att agera. Det anser författarna vara den största 
utmaningen i organisatoriska förändringar. Orsaken till att medarbetare i en del situationer 
sätter sig emot förändring tros bero på den osäkerhet som skapas i samband med förändringar 
(Balogun & Hailey, 2004; Burnes, 2004). Vidare är det viktigt att fundera kring 
företagskulturen vid en omorganisation eftersom den kan ha barriärer mot förändring. Det 
flera tankesätt kring hur organisationer bör genomföra organisatoriska förändringar. Balogun 
& Hailey (2004) tar upp två varianter. Enligt den första sker förändring kontinuerligt och 
flytande, medan den andra ser förändring som tillfälliga jämvikter vilka successivt förflyttar 
sig (Balogun & Hailey, 2004). Det implementeringssätt företag väljer att använda beror på typ 
av organisation och var i organisationens livscykel de befinner sig (Balogun & Hailey, 2004).  
 
När organisationer genomför en förändring sker den ofta med en “top-down”- metod. 
Litteratur inom området förespråkar ofta den implementeringsmetoden, där samtliga beslut 
och direktiv tas hos den centrala ledningen. Dock är det inte enbart ledningen som är 
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involverad. Även om de viktiga besluten tas i ledningen, samarbetar de med mellanchefer på 
lägre nivåer samt grupper av anställda från hela organisationen (Balogun & Hailey, 2004). 
  

Förändringsprocesser kan även ske “bottom-up”. Det tillvägagångssättet tar vanligtvis längre 
tid och kan vara mer omständigt, men det kan i en del fall anses vara en fördel då ledningen 
inte bär allt ansvar för att förändringen ska lyckas. Istället involverar man hela organisationen 
genom processen. Ett problem med metoden är att ledningen inte alltid kan förutse vart 
förändringen kommer röra sig då det delvis är de anställda som har hand om förändringen 
(Balogun & Hailey, 2004). 
  

Ett alternativ är att kombinera de båda metoderna. Vissa delar av processen bör med fördel 
implementeras med top-down-metoden, och andra med bottom-up. Förslagsvis kan beslut om 
förändring tas av en chef, men sättet förändringen implementeras på kan beslutas av 
respektive avdelning, i enlighet med den vision organisationen arbetar mot (Balogun & 
Hailey, 2004). 
  

Om delar av personalen väljer att sluta eller blir uppsagda under eller i samband med en 
förändringsprocess kommer det få vissa konsekvenser. En hög personalomsättning ökar 
kostnaderna, vilket i sin tur leder till sämre finansiell prestanda (Dess & Shaw, 2001). 
Ytterligare ett problem som orsakas av personalomsättning är den erfarenhet som lämnar 
företagen, tillsammans med de anställda. Det leder till en proportionell minskning av 
produktiviteten (Dess & Shaw, 2001). 

2.1.1  Mellanchefens roll vid en organisationsförändring 

Mellanchefer har en viktig roll vid implementering av en förändring inom organisationer. De 
benämns vara förändringsagenter och agerar som mellanhänder mellan ledningen och den 
operativa personalen (Caldwell, 2003; Balogun, 2003; Balogun & Hailey, 2004). Vid 
förändringsprocesser ämnar de inta fyra skilda roller samtidigt, varav två ingår i de ordinarie 
arbetsuppgifterna och de övriga utgör arbete utöver dem. De ska genomgå personlig 
förändring, de ska hjälpa personal på respektive avdelning att genomgå förändring, de ska 
implementera förändringen på avdelningen, samtidigt som de ska fortsätta driva den ordinarie 
verksamheten (Balogun, 2003; Balogun & Hailey, 2004).  
 

Meningsskapande  Koordinering och ledning 
Genomgå personlig förändring Hålla igång verksamheten 

Hjälpa medarbetare att genomgå 
förändring 

Implementera förändring 

 
Figur 2. Mellanchefen som förändringsagent vid en organisationsförändring (Balogun, 2003, 
s. 75).  
 

Genomgå personlig förändring 

Vid en förändringsprocess i en organisation är det viktigt att varje mellanchef förstår vad 
förändringen innebär för dess respektive roll i organisationen. Det är viktigt att de tolkar 
förändringen på det ämnade sättet och applicerar det i sitt arbete. Genom att interagera med 
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kollegor skapar de större förståelse för sina nya arbetsuppgifter. De bör även ha god 
kommunikation med ledningen för att få vägledning under processens gång. Att genomgå 
personlig förändring i sin roll som ledare handlar om att skapa mening i sitt arbete (Balogun, 
2003; Balogun & Hailey, 2004). 
 
Hjälpa medarbetare att genomgå förändring 

I rollen som förändringsagent ska de hjälpa medarbetare att genomgå förändring i deras 
arbete. Det handlar om att skapa förståelse och mening för de nya arbetsprocesserna som 
förändringen medför. Det kan uppstå utmaningar i samband med att de hjälper andra genomgå 
förändring. Inledningsvis måste de själva förstå vilka positiva effekter förändringen kommer 
generera, samt vilka konsekvenser den kan komma att föra med sig. Det är inte alltid 
självklart för dem heller. Mellancheferna ska agera som förebilder i förändringsprocessen och 
ansvarar för att informationen kommuniceras på ett tydligt sätt (Balogun, 2003; Balogun & 
Hailey, 2004). 
  

Hålla igång verksamheten 

Förändringar i organisationer tar tid att implementera. Under förändringsprocessens gång ska 
den ordinarie verksamheten fortsätta drivas som vanligt och det är mellanchefernas uppgift att 
upprätthålla den. Det ska ske samtidigt som de implementerar nya förändringar, lär sig själva, 
och förstår de nya förändringarna samt förmedlar informationen och kunskapen vidare till 
medarbetarna. Arbetet sker inte utan svårigheter. När delar av personalen tränas i de nya 
arbetsprocesserna, finns inte alltid tillräckligt med personal till att driva den ordinarie 
verksamheten. Då kan de tvingas hitta tillfälliga lösningar till problem som uppstår (Balogun, 
2003; Balogun & Hailey, 2004). 
 

Implementera förändring 

Att implementera förändring ingår i mellanchefers traditionella arbetsuppgifter. 
Mellancheferna är med i samtliga delar av förändringsarbetet. De utgör en part i de grupper 
som arbetar med att utveckla de nya processerna och arbetssätten. Samtidigt är deras uppgift 
att hålla nere kostnaderna som följer med dem (Balogun, 2003; Balogun & Hailey, 2004). 

2.1.2 Ledarskapsbeteende 

Det finns flera olika ledarskapsbeteenden som chefer kan applicera i sin roll. Exempel på det 
uppgiftsorienterat- och förhållandeorienterat ledarskapsbeteende. Den första innebär att 
ledaren fokuserar på resultat och den andra på ledarens relationer i förhållande till de anställda 
(Yukl, 2013). De två ledarskapsbeteenden som däremot diskuteras i detta arbete är 
transformativt och transaktionellt ledarskap. Ett transformativt ledarskap har egenskaper från 
uppgifts- och förhållandeorienterat beteende (Yukl, 2013). Tidigare forskning visar på ett 
samband mellan transformativt och transaktionellt ledarskap i förhållande till intern 
effektivitet (Lowe, et al, 1996). Transformativt och transaktionellt ledarskapsbeteende ansågs 
därmed relevanta för studien. 
 
De båda ledarskapsbeteendena har gemensamma egenskaper, men skiljer sig även åt på flera 
sätt. Det råder en tvetydighet om vilket beteende som är mest lämpat hos ledare. Båda anses 
kunna användas för att uppnå organisatoriska mål. Ledarskapsbeteendena grundar sig i Burns 
teorier. Enligt honom går det att avgöra vilken typ av beteende en ledare använder genom att 
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analysera om den har ett transaktionellt- alternativt transformativt förhållningssätt till sina 
följare (Lowe, et al, 1996). 
  

Enligt Coetsier (1997) behöver en ledare vara förändringsorienterad i sitt arbete. Denne 
behöver kunna anpassa sig till omgivningen, då konkurrensen på marknaden kräver det 
(Sarros & Santora, 2001). Ledaren ska dessutom lägga mycket fokus på att skapa en tydlig 
vision för organisationen. På det sättet skapar den en motivation hos de anställda till att arbeta 
mot en lyckad förändring (Coetsier, 1997). Bass påstår att transaktionellt- och transformativt 
ledarskap inte är två ytterligheter på en skala. En ledare kan anta båda ledarskapsbeteendena 
och anpassa sitt ledarskap efter de förhållanden som råder i företaget. Beteendena är 
korrelerade med varandra och det transformativa ledarskapsbeteendet grundar sig i det 
transaktionella. En effektiv ledare kombinerar båda två (Yukl, 2013; Coetsier, 1997). 
  

Både transaktionellt- och transformativt ledarskapsbeteende är effektivt på sitt sätt och har 
styrkor respektive svagheter. Styrkor som kan utnyttjas i rollen som ledare handlar om att 
kunna formatera, coacha och anpassa sitt ledarskap till arbetet och medarbetarna. De 
svårigheter som ledarrollen för med sig är delvis att uppnå önskvärt resultat. Risken finns att 
de misslyckas med att motivera och utmana medarbetarna till bättre arbetsprestationer (Sarros 
& Santora, 2001). 
  

Transformativt ledarskap kan sägas bestå av fyra olika kategorier, medan transaktionellt 
ledarskap enbart utgörs av två. Beteendekategorierna hos ledare kan undersökas med hjälp av 
ett frågeformulär, kallat MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), vilket utformats av 
Bass (Ali, et., al, 2015; Sarros & Santora, 2001; Lowe, et., al, 1996; Coetsier, 1997; Baethge, 
Rigotti, Vincent-Hoeper, 2017). Enligt Coetsier (1997) är de transformativa beteendena 
snarlika och har en hög korrelation. Det gör att de kan vara svåra att urskilja. De 
transaktionella beteendekategorierna skiljer sig åt i större utsträckning. 
 
Transformativt ledarskap 

En transformativ ledare motiverar sina följare genom att framhäva tydliga ideal och 
värderingar i arbetet. De strävar efter att uppnå en arbetsplats där frihet, rättvisa och 
jämställdhet är i fokus (Sarros & Santora, 2001). Ledarskapet utmärks av ett mindre 
sakinriktat och mer människoinriktat fokus, där flexibilitet och innovation hos följarna är 
önskvärt (Beatty & Lee, 1992). Ledarbeteendet ämnar inspirera och förändra följare genom 
att påverka deras känslor och värderingar. Följarna känner förtroende, beundran, respekt och 
lojalitet till ledaren, vilket ökar deras vilja till en förbättrad prestation i arbetet. 
Transformativa ledare motiverar följarna till att arbeta för organisationens bästa, istället för att 
sträva efter självuppfyllelse (Yukl, 2013; Ali, et al., 2015). Ledarskapsbeteendet influerar 
följarna till att uppnå mål, samtidigt som de förbättrar sitt självförtroende, engagemang och 
sin arbetsprestation (Ali, et al., 2015). 
  

Transformativa ledare försöker hitta nya arbetssätt, och ser möjligheter i att ta risker. Ledaren 
engagerar sig i sin personal på ett sätt som gör att de motiverar varandra till en ökad 
effektivitet i arbetet. För att uppnå ett lyckat transformativt beteende i sin ledarroll krävs 
förmågan att kunna bygga det på en transaktionell grund (Lowe, et., al, 1996). Lowe et al. 
(1996:416) förklarar transformativt ledarskap på följande sätt: ”The leader who intellectually 
stimulates subordinates is teaching subordinates ’how to fish for themselves rather than 
simply giving them the fish’ ”. 
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Den kritik som riktats mot transformativt ledarskap utgörs bland annat av att ledaren tror sig 
ha förmågan att ändra beteenden hos de anställda, men det kan i många fall vara en 
problematisk uppgift (Sarros & Santora, 2001). Transformativa ledare framkallar kognitiv 
tillit mellan parterna. Det medför risken att följarna litar för mycket på dem, vilket kommer 
påverka arbetskapaciteten negativt. En hög kognitiv tillit gör att följarna tror de kan komma 
undan med lägre prestationer i arbetet eftersom de inte blir straffade. Det leder till 
underprestationer och sämre samarbete med de anställda (Anderson & Sun, 2015). 
  

Tranformativt ledarbeteende kan delas in fyra kategorier. Det första transformativa beteendet 
är individualiserat ledarskap. En ledare av denna kategori lägger stor vikt vid att skapa en 
trivsam arbetsplats. Ledaren utmärks av att visa omtanke och uppmuntran, samt coachar 
följarna till att utveckla sig i sitt arbete (Sarros & Santora, 2001) De lägger fokus på varje 
enskild individ och uppskattar dem för deras unika egenskaper (Coetsier, 1997). 
  

Det andra ledarskapsbeteendet som används av transformativa ledare är inspirerande och 
motiverande. Ledaren ämnar hitta det som motiverar följarna i deras arbete, samt får dem att 
sätta organisationens mål och vision i fokus. Viktiga faktorer hos ledaren är att de agerar som 
förebilder, har god kommunikation samt uppmuntrar till självständighet i arbetet. De sätter 
upp tydliga riktlinjer och uppmuntrar följarna till att utveckla sig i sitt arbete för att 
organisationen ska växa och utvecklas (Sarros & Santora, 2001; Coetsier, 1997).   
  

Nästa transformativa ledarskapsbeteende är intellektuell stimulans, vilket utmärks av en stark 
karisma. Ledaren uppmuntrar följarna till att vara kreativa i sitt arbete. De tar sig an 
utmaningar på ett lugnt och kontrollerat sätt, och försöker tillsammans med personalen hitta 
nya kreativa lösningar till problem som uppstår. Ledarna utmanar följarna på det intellektuella 
planet, men samtidigt coachar och stöttar de följarna på vägen (Sarros & Santora, 2001). 
  

Den sista beteendekategorin är karismatiskt ledarskap. Ledaren arbetar för att inspirera 
följarna, och vill framstå som en förebild till dem. De är karismatiska, med starkt 
självförtroende och god självkänsla. Ledarna arbetar för att påverka följarna genom 
kommunikation och uppmuntran till arbete. De vill hitta en mening i arbetet som får följarna 
att sträva mot uppsatta mål (Sarros & Santora, 2001;Coetsier, 1997). 
 

Transaktionellt ledarskap 

En transaktionell ledare är sakinriktad och väljer att lösa problem utan större åtanke till 
mänsklig problemlösning eller organisatoriska implikationer (Beatty & Lee, 1992). Ledaren 
försöker bibehålla en stabilitet i organisationen och dess processer, snarare än att få igenom 
förändring (Ali, et. al., 2015). 
  

Egenskaper som utmärker en transaktionell ledare är att de arbetar utefter de existerande 
system och den arbetskultur som finns i organisationen. De undviker risker i största möjliga 
utsträckning och sätter upp tidsbegränsningar i arbetet för att vara effektiva. I en stabil och 
förutsägbar miljö kan en duktig transaktionell ledare vara framgångsrik i sitt arbetssätt (Lowe, 
et., al, 1996). 
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Förhållandet mellan en transaktionell ledare och dess anställda utgörs av avtal och 
förhandlingar mellan parterna. Det kan vara effektivt för att uppnå klara och tydliga mål som 
medarbetarna kan arbeta mot, men generellt sett anses ledaren ha ett nonchalant synsätt till 
den långsiktiga utvecklingspotential de anställda skulle kunna ha (Coetsier, 1997). Den 
transaktionella ledaren lägger stor vikt vid prestation och resultat, vilket uppnås genom 
organisatoriska processer. Deras arbetssätt involverar att belöna följarna och tillgodose dem 
med materiella saker när de utfört arbetet på önskvärt sätt (Sarros & Santora, 2001). 
Transaktionellt ledarskap kan enligt Bass (Ali, et., al, 2015; Sarros & Santora, 2001; Lowe, 
et,. al, 1996) delas upp i två grupper; Villkorad belöning, och Ledarskap vid avvikelse. 
  
Villkorad belöning handlar om att ledaren vill uppnå resultat. I gengäld blir personalen 
belönad när de genomfört önskvärda prestationer (Sarros & Santora, 2001). Om de anställda 
inte lyckas uppnå det som förväntas av dem blir de istället straffade (Coetsier, 1997). Ledarna 
delegerar arbetsuppgifter och vill att följarna lyssnar till deras order, samt förklarar för varje 
individ att den i slutändan kommer belönas för arbetet. Fördelen med ledarskapet är att det 
finns en ömsesidighet mellan parterna. Ledaren förlitar sig på följaren och de utbyter idéer 
och kunskaper för att uppnå både organisationens och individens mål. Nackdelen med 
beteendet är att ledaren ser prestationen i pengar och de glömmer att organisationen är en 
levande enhet som fungerar bäst då båda parter samverkar. Fokus läggs på materiella resultat, 
istället för mer meningsfulla (Sarros & Santora, 2001). 
  
En ledare som använder beteendet Ledarskap vid avvikelse har fullt förtroende för att 
personalen slutför arbetet på ett tillfredsställande sätt. De anstränger sig inte för att få 
personalen till att arbeta hårdare för att prestera maximalt. Så länge målen uppnåtts, 
arbetsprocessen har fungerat, alla är nöjda och organisationen har överlevt är ledaren nöjd 
(Sarros & Santora, 2001). Skulle resultatet däremot inte stämma överens med vad de anställda 
förväntas generera, får de negativ feedback (Coetsier, 1997). Beteendet utmärks av bristfällig 
kommunikation mellan parterna, men med ett starkt förtroende till gruppen (Sarros & Santora, 
2001). 
  

Transaktionellt ledarskap anses vara negativt korrelerat med kreativt beteende hos de 
anställda. Det beror på att ledarskapsbeteendet fokuserar mer på prestationen i arbetet, snarare 
än stimulering av medarbetarnas idéer. Det kan därmed vara negativt på arbetsplatser där 
innovation inte ingår naturligt i arbetet (Pieterse, Knippenberg, Schippers, Stam, 2010).  

2.1.3 Intern effektivitet 

Intern effektivitet är baserat på ett väl hanterat system med bra interna processer, vilket 
innebär att de anställda är integrerade i systemet och information flödar effektivt. Det handlar 
även om att medarbetarna känner sig nöjda med sitt jobb, har hög prestanda och är hängivna 
till företaget (Rodsutti & Swierczek, 2002). 
  

Tänkbara definitioner på intern effektivitet är enligt Rodsutti & Swierczek (2002) 
arbetstillfredsställelse och personlig tillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse är viktig i 
affärsframgång, men kan inte ensamt förklara hur individer känner sig på sitt arbete. Därför är 
personlig tillfredsställelse ett bra komplement. En del av personlig tillfredsställelse är 
stimulering av intelligens som anses ha ett starkt samband med intern effektivitet. Stimulering 
av intelligens är generellt associerat med att en ledare uppmuntrar sina anställda att närma sig 
problem på annorlunda vis (Lowe, et. al, 1996). Samtidigt har sättet en ledare hanterar sina 
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anställda på en stark inverkan på både produktiviteten och lönsamheten inom företaget 
(Rodsutti & Swierczek, 2002). Människohantering är en viktig del i intern effektivitet, då 
vissa metoder kan öka tillfredsställelsen hos de anställda. Exempel på det kan vara träning 
och utveckling (Rodsutti & Swierczek, 2002). 
  

Intern effektivitet är svårt att mäta eftersom det är en produkt av personliga värderingar och 
preferenser. Det gör att det bästa kriteriet för att undersöka intern effektivitet på inte kan 
identifieras (Cameron, 1986). Även om det inte finns någon primär definition på intern 
effektivitet kommer ledare och individer använda andra indikatorer så att de kan göra sin egen 
uppfattning av begreppet (Cameron, 1986; Willems, 2016). 
  

Ett problem som kan bidra till minskad intern effektivitet är suboptimering. Suboptimering är 
när individuella komponenter i ett system misslyckas att arbeta tillsammans och uppnå 
synergi (Law, 2016). Det kan uppstå även om ett organiserat företag utför alla de involverade 
aktiviteterna för att förvandla en order till inkomst. Det beror på att företaget inte utför 
aktiviteterna som en sammanhängande process. De hanteras av olika avdelningar som knappt 
har koll på varandra och har olika mål som de försöker uppnå (Hammer, 2002). Några orsaker 
till det kan vara dålig kommunikation och ingen gemensam förståelse för målet. Dessutom om 
en eller flera avdelningar inte klarar av att producera till den förutsatta standarden kommer det 
uppstå skillnader mellan avdelningar (Law, 2016). Förutom att det skapar suboptimeringar, 
resulterar det i en ökning av icke-värdeskapande arbete i processerna (Hammer, 2002)	

2.2  Organisationsteori 

Organisationer utgörs av tre huvuddivisioner samt två stöddivisioner. Huvuddivisionerna är 
hierarkiskt sammansatta och uppbyggda med den högsta ledningen i toppen, mellancheferna 
under dem, samt den operativa kärnan längst ner. Till sin hjälp har de stödenheterna tekno- 
och servicestrukturen som främst har i uppgift att hjälpa den operativa kärnan (Mintzberg, 
1979; Kumar, 2015). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Grundläggande organisationsstruktur (Mintzberg, 1979, s.20). 
  

De tre huvuddivisionerna är sammankopplade i en formellt auktoritär linje, vilket figuren 
ovan visar. Stödfunktionerna är separerade från dem, i syfte att förklara att deras 
arbetsuppgifter är att assistera och hjälpa huvuddivisionerna (Mintzberg, 1979). 
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Den operativa kärnan utgör hjärtat av organisationen. Det är den del som utför det 
grundläggande arbetet för produktion av varor och tjänster (Kumar, 2015). Arbetet på den 
operativa avdelningen är relativt standardiserat (Mintzberg, 1979).  
  

Mellancheferna utgör den del av organisationen som kopplar samman den operativa kärnan 
med högsta ledningen. Avdelningen kan bestå av flera nivåer av mellanchefer, beroende på 
organisationens storlek. Deras huvuduppgift är att övervaka den operativa personalen så att de 
utför arbetet på bästa sätt. De fungerar även som informationskanal, där de överför 
information från ledning till operativ personal, och feedback från dem tillbaka till ledningen. 
Utöver det har de arbetsuppgifter som innefattar styrning av respektive avdelning de ansvarar 
över (Mintzberg, 1979). 
  

Högsta ledningen har huvudansvaret över organisationen. Den består av dess VD, samt 
personalen närmast denne. Ledningens uppgift är att se till att organisationen arbetar i 
enlighet med sitt mål på ett effektivt sätt. De ansvarar även för att behoven hos 
organisationens intressenter uppfylls. Ytterligare en arbetsuppgift de förväntas utföra är att 
utforma organisationens strategi samt se till att den når ut till dess samtliga anställda. 
Avdelningens uppgifter karaktäriseras av arbete där standardisering inte fungerar särskilt väl 
och beslutsprocesser tar relativt lång tid (Mintzberg, 1979). 
  

De två stöddivisionerna i organisationen fungerar som hjälp till huvudenheterna (Mintzberg, 
1979). Teknostrukturen utgörs av analytiker så som ingenjörer och planerare som ser till att 
det operativa arbetet flyter på. De designar, planerar, förändrar och standardiserar 
arbetsprocesser, samt lär upp personalen som ska utföra arbetet (Kumar, 2015; Mintzberg 
1979). Den personal som utgör servicestrukturen är specialiserad inom olika områden för att 
ge support till den resterande organisationen (Mintzberg, 1979). 
  

Det finns endast ett få begränsade strukturer som kan vara i samma omgivning. Detta då några 
få populära strategier och strukturer får ett växande antal företag att implementera dessa för 
att växa på motståndarnas bekostnad. Dessa måste då som svar också förändras för att 
överleva. Detta leder till ett mindre antal användbara konfigurationer (Miller, 1986).   
 
Mintzberg (1979) förde i sina teorier fram 5 olika konfigurationer, varav två är av värde för 
uppsatsen; maskinbyråkrati och divisionaliserad form. 
  

Divisionaliserad form används av stora företag med olika marknader. Denna konfiguration 
går ut på att olika avdelningar i företaget arbetar självständigt. Det är därmed en 
decentraliserad form av struktur då de olika avdelningarna sköter mycket själva. Vanligtvis är 
den uppdelad via regioner eller om företaget producerar flera olika produkter, där de olika 
avdelningarna styr sig själva autonomt. Varje avdelning kan använda sin egen variant av 
konfiguration för att arbeta mest effektivt beroende på deras vara eller tjänst (Mintzberg 
1979).   
  

Enligt Mintzberg (1979) är Maskinbyråkrati en konfiguration som bygger på standardisering 
av processer samt en stark administrativ- och supportstruktur. Den operativa kärnan består av 
specialiserad arbetskraft som till stor del har standardiserade arbetsuppgifter. I syfte att 
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underlätta för den operativa kärnan i sitt arbete finns mittlinjen, vars arbetsuppgift är att 
minimera störmoment för den operativa kärnan samt underlätta deras arbete. Detta genom att 
se till att allting finns där som de behöver för att utföra sitt arbete. Även teknostrukturen i 
företagen är väl utvecklad eftersom en stor del av standardisering av arbetet kommer härifrån.  
 
De organisationer som använder sig av maskinbyråkrati är vanligtvis stora företag, som på 
grund av detta inte är särskilt flexibla och därför behöver en stabil miljö att operera i (Miller, 
1986). De leds top-down och har en stark strategisk ledning, samt en vertikal företagsstruktur. 
En fördel med denna konfiguration är låga kostnader då mycket av processerna är enkla och 
standardiserade (Mintzberg, 1979). Dessutom uppmuntrar standardisering av processer till 
stordriftsfördelar. Den innefattar endast nödvändiga processer. Maskinbyråkrati är exakt, 
pålitligt och lätt att kontrollera samt en stor anledning till dagens höga materiella livsstandard 
(Mintzberg, 1979) “Without Machine Bureaucracies, automobiles would be reserved for the 
rich and travelers would fly at their own peril” (Mintzberg, 1979:333). Nackdelar med 
konfigurationen är att företaget kan ha problem att reagera snabbt vid en förändring på 
marknaden och att konflikter lätt kan uppstå (Mintzberg, 1979). Ytterligare ett problem med 
maskinbyråkrati är att det är svårt att kommunicera mellan avdelningar för att det finns en 
distinkt hierarki och kommunikationen går genom vertikala kanaler. Det leder till låg 
effektivitet för information mellan avdelningar (Bai, Feng, Yue, Feng, 2017). 
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3       Metod 

Avsnittet syftar till att beskriva de metoder som använts vid insamlandet av teori och empiri 
samt hur materialet vidare analyserats. Inledningsvis beskrivs forskningsansatsen och 
tillvägagångssättet. Därefter följer processen för insamling och bearbetning av empiriskt 
material. Trovärdigheten kring arbetet stärks i den avslutande delen av avsnittet. 

3.1    Forskningsansats 

För att tydliggöra de metodologiska vägval som genomförts i studien beskrivs begreppen 
metodologisk ansats, ontologi och epistemologi. De innefattar studiens angreppssätt, 
verklighetsuppfattning och kunskapssyn. 
  
Arbetet baseras på en kvalitativ studie. Den har sin utgångspunkt i en deduktiv metodologisk 
ansats. En deduktiv ansats utgår från teori, för att sedan sluta i empiri. Det innebär att kunskap 
eller teori inom ett område låter relevanta begrepp bestämma avgränsningen till det data som 
behöver samlas in (Yin, 2013, Jacobsen 2002). Kritik som riktas mot deduktionen menar att 
forskare endast letar efter information som är relevant för den teori som ligger till grund för 
studien (Yin, 2013; Jacobsen, 2002). Dock menar andra att det är fördelen med ansatsen 
eftersom det går att jämföra resultatet med vad tidigare forskning sagt om fenomenet 
(Jacobsen, 2002). Studien är utformad med utgångspunkt i de huvudbegreppen som 
presenteras i teoriavsnittet; mellanchef, ledarskapsbeteende, intern effektivitet och 
organisationsförändring. Syftet med det är att avgränsa den data som samlas in för att erhålla 
relevanta svar från respondenterna (Yin, 2013; Jacobsen, 2002). 
  
Vidare har uppsatsen inspirerats av ett realistiskt perspektiv. Ontologi syftar på läran om det 
varande (Bryman & Bell, 2013). Dock används inte ett renodlat realistiskt perspektiv, utan ett 
kritiskt realistiskt perspektiv. Grunden till synen är som Maxwell (1992) beskriver den; “... 
that assumes that we can have no direct knowledge of the objects of our accounts and thus no 
independent entity to which to compare these accounts” (Maxwell, 1992:42). Det finns med 
andra ord ingen absolut sanning eller verklighet. Däremot finns det metoder för att bedöma 
utsagor som går att jämföra med, men som inte enbart består av utsagornas drag. Det går även 
att relatera till vad utsagorna påstås vara om (Maxwell, 1992). Även om det inte finns någon 
absolut sanning, så existerar objektiva värden som baserats på vad Miles & Huberman (1994) 
påstår. Sociala fenomen existerar inte enbart i tankarna, utan de finns även i den objektiva 
världen. Ett realistiskt synsätt är mer komplext att använda i mänskliga relationer men 
samtidigt är mänskliga meningar och intentioner tolkade genom de sociala strukturerna som 
existerar. Med andra ord är de osynliga för det mänskliga ögat men existerar fortfarande så 
som språk och hierarki (Miles & Huberman, 1994).  
  
Epistemologi handlar om läran om kunskap. Uppsatsen har ett interpretativt förhållningssätt 
till kunskapsbildning och därmed en tolkande kunskapssyn (Bryman & Bell, 2013). Genom 
ett interpretativt förhållningssätt ses livserfarenhet bland respondenterna som att det ger 
substans och djup till processer som ska undersökas (Denzin, 2002). Liknande Miles & 
Huberman (1994) letar denna uppsats till att fånga beskrivningar på hur processer fungerar 
och inte enbart dokumentera vad de gör. Studien ämnar förstå hur mellancheferna agerar i 
olika situationer, samt vilken roll de har inom respektive omorganisation. Med utgångspunkt i 
respondenternas svar tolkar författarna dess innebörd kopplat till den teoretiska 
referensramen. 
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3.2    Litteraturgenomgång 

Den teoretiska referensramen bygger på artiklar som tagits fram via databaserna OneSearch 
och Google Scholar. I sökprocessen användes sökord som exempelvis “intern effektivitet”, 
“organisational effectiveness”, “internal effectiveness”, ”effectivness”, “transformational and 
transactional leadership” och “organizational change”. Med utgångspunkt i de artiklar som 
funnits via sökningarna användes respektive artikels källor för att nå fler relevanta artiklar. 
Dessutom söktes det på tidigare skrivna uppsatser som publicerats i DiVA. För att ta reda på 
om artiklarna kunde anses relevanta för arbetet lästes sammanfattningen, introduktionen och 
därefter slutsatsen. Om artiklarna efter processen fortfarande stämde överens med ämnet, 
lästes de igenom helt och implementerades i texten. Ett antal böcker har även använts i 
processen. Böckerna utgör dels grundläggande teorier kring organisationsstruktur, 
mellanchefer och ledarskap, och dels metodböcker som använts under processens gång för 
vägledning i uppbyggnaden av uppsatsen.   

3.3   Empirisk studie 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer. Det innebär att författarna har en tankeram med 
frågor relaterade till ämnet, men med specifika underfrågor som kan variera något för varje 
intervju (Yin, 2013). Frågorna som ställs till intervjupersonerna är öppna för att kunna erhålla 
så mycket information som möjligt. Huvudsyftet med kvalitativa intervjuer är att återge 
respondenternas åsikter och synsätt (Yin, 2013). Intervjuguiden är operationaliserad och har 
strukturerats med övergripande generella frågor som utgångspunkt till de mer specifika 
frågorna. Författarna utgår från manus vid intervjuerna men respondenterna lägger olika 
mycket vikt vid olika frågor och följdfrågorna som författarna ställer skiljer sig åt för varje 
intervju.  

3.3.1 Val av företag 

Företagen i studien har baserats på ett avsiktligt urval. Studien inkluderar svenska företag på 
grund av tillgängligheten. De utgörs av Scandinavian Airlines och Volvo Cars. De kommer 
fortsättningsvis benämnas som SAS och Volvo. De båda företagen valdes därför att de kan 
tillföra de specifika data som studien ämnar undersöka samt bidra till att besvara 
forskningsfrågan. Det stämmer överens med vad Yin (2007) skriver om urvalskriterier. 
Vidare är SAS och Volvo två företag inom transportsektorn som har gått igenom och går 
igenom omfattande organisationsförändringar.  
  
SAS och Volvo är stora företag och har flera nivåer av chefer mellan den strategiska 
ledningen och den operativa kärnan. Enligt Balogun (2003) kan inte ledningen kontrollera alla 
delar i stora företag och därmed har mellanchefer en stor betydelse vid implementeringen av 
en organisationsförändring. Mellancheferna på SAS och Volvo antas därmed ha en viktig roll 
i förändringsprocessen.    
  
De två första respondenterna som utgör studien valdes med ett avsiktligt urval (Yin, 2013), då 
skribenterna fått information om deras positioner inom företaget från tidigare kontakter. 
Författarna har en kontakt inom SAS och en inom Volvo. Resterande fyra intervjupersoner 
valdes med ett snöbollsurval. Det innebär att kontakterna på respektive företag 
rekommenderade två mellanchefer vardera som deltagare i undersökningen (Yin, 2013; 
Bryman & Bell, 2013). 
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Mellanchefer valdes som kategori bland chefer därför att de enligt tidigare forskning anses 
spela en stor roll i förändringsprocesser (Balogun, 2003) och för att det saknas forskning 
kring transformativt och transaktionellt ledarskap på mellanchefsnivå (Lowe, et al, 1996; 
Sarros & Santora, 2001). De är därmed intressanta att undersöka. Inom SAS intervjuas 
samtliga chefer från logistikavdelningen. Från Volvo intervjuas en mellanchef med positionen 
Director på Supplier Quality management och de andra två har båda positioner som Senior 
Managers på Supplier Quality Management. 

3.3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen grundar sig i en kvalitativ studie och utgörs av semistrukturerade intervjuer 
med sex mellanchefer, varav tre på SAS och tre på Volvo. Innan intervjuerna genomfördes 
utformades en intervjuguide som senare användes som utgångspunkt i den kvalitativa studien, 
se bilaga 2. Intervjuguiden är resultatet av flera bakomliggande processer. Den är 
operationaliserad och uppbyggd med inspiration hämtad från Bryman & Bell (2013), Yin 
(2013) och Yin (2007), se operationaliseringsschema i bilaga 1.  I en semistrukturerad 
intervjuguide används en lista med specifika teman (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2013). 
Intervjufrågorna har sin utgångspunkt i de fyra huvudbegreppen; Organisationsförändring, 
Mellanchefer, Ledarskapsbeteende och Intern effektivitet. Begreppen utgör teman till 
intervjufrågorna. Intervjuguiden bör innehålla tillräckligt med frågor under varje tema för att 
generera den data som behövs för studien (Yin, 2013). Inspiration till utformningen av 
intervjufrågorna har hämtats från Yins (2007) modell med fem frågenivåer. Utav de fem 
nivåerna användes endast nivå ett och två till studiens intervjuguide, då det är de som rör 
datainsamlingen (Yin, 2007). Inledningsvis skrevs övergripande nivå 2-frågor under varje 
tema. Denna nivå av frågor utgör grunden till det författarna ville få besvarat under 
intervjuerna (Yin, 2007). Frågorna var kopplade till teori från de fyra kategorierna i 
referensramen. Utifrån nivå 2-frågorna formulerades mer specifika nivå 1-frågor som ställdes 
till respondenterna. Syftet med dessa frågor var att erhålla den information som krävdes för 
att nivå 2-frågorna skulle kunna besvaras (Yin, 2007). Med utgångspunkt i de svar som 
erhölls från respektive respondent ställdes kompletterande följdfrågor för att erhålla mer 
relevant information.  
 
Intervjuprocessen var flexibel och mellancheferna fick utrymme till att ta upp teman som de 
tyckte var speciellt intressanta, vilket är viktigt i intervjuprocessen enligt Bryman & Bell 
(2013). Även Yin (2013) menar på att det är viktigt att ha ett öppet sinne under 
datainsamlingen och att gå utanför intervjufrågorna för att erhålla mer information. Eftersom 
respondenterna la olika vikt på olika frågor skiljde sig intervjuerna en del ifrån varandra. 
 
Intervjuerna genomfördes på SAS i Frösundavik, Stockholm och Volvo i Eklanda, Mölndal. 
Längden på intervjuerna varierade något. Den första av intervjuerna med SAS pågick under 
cirka en timma, den andre lite över 30 minuter och den tredje tog 10 minuter. Den sista 
intervjun kompletterades vid ett senare tillfälle med en ny intervju på 40 minuter. Den första 
intervjun på Volvo Cars tog cirka en timma, den andra 35 minuter och den tredje 40 minuter. 
Ytterligare information har erhållits från Volvo via mejl. Den kompletterande kontakten med 
företagen bidrog med mer information till studiens empirikapitel. 
  
De fyra kategorierna av frågor rör områdena; Organisationsförändring, Mellanchef, Intern 
effektivitet och Ledarskapsbeteende. Den specifika ordningen av kategorier används för att på 
ett övergripande sätt bli introducerade till den förändring som pågår, alternativt pågick. 
Därefter syftade frågorna till att ta reda på mellanchefernas roll i processen hos respektive 
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företag. Det skapade en ökad förståelse för arbetsuppgifterna och dess omfattning under 
förändringen. Vidare undersöktes mellanchefernas egna åsikter kring deras betydelse för den 
interna effektiviteten. Frågorna syftade till att undersöka respektive chefs tanke kring vad 
intern effektivitet innebär, samt hur de arbetar för att förbättra den. Slutligen syftade den sista 
kategorin till att ta reda på vilken typ av ledarskapsbeteende respektive mellanchef applicerar 
i sin chefsroll. Där undersöktes även chefernas perspektiv på vilket ledarskapsbeteende som 
är mest lämpligt i deras position inom företaget. 

3.3.3 Dataanalys 

Uppsatsens analysmetod har inspirerats av Miles & Huberman (1994). Deras tillvägagångssätt 
bygger på en modell med tre steg som sker i ett flöde under arbetets gång. De utgörs av 
datareduktion, presentation av datan samt slutsatser och verifiering av datan.  
 
Datareduktion handlar om att reducera det insamlade materialet i syfte att fokusera och 
förenkla materialet för att tydliggöra vilka delar som är av betydelse och vilka delar som kan 
elimineras (Miles & Huberman, 1994). Datareduktionen i uppsatsen sker genom kodning av 
det insamlade materialet. Kodningen delas upp i en första- och en andra-nivå kodning. De 
benämns tolkande kodning samt mönsterkodning (Miles & Huberman, 1994).  
 
I uppsatsen utgörs det inledande steget i kodningen av en tolkande kodning. Den bygger på en 
genomgång av transkriberingar där viktiga ord, begrepp och meningar skrevs ut i 
marginalerna. Syftet med tillvägagångssättet var att få en övergripande förklaring till 
innebörden av respondenternas uttalanden. 
 
I nästa nivå av reduktionen genomfördes en mönsterkodning (Miles & Huberman, 1994). 
Syftet med mönsterkodningen var att få en individuell blick av mellanchefernas tankar kring 
frågeställningarna, samt hur de personligen valde att definiera begrepp. Kommentarerna som 
tidigare skrivits ut i marginalerna färgkodades. Liknande begrepp och påståenden som 
respondenterna använde sig av sammanfattades med en specifik färg. Samma färger användes 
till samtliga intervjuer. Utifrån de färgkodade kommentarerna och skapades 3 kategorier; 
mellanchef, ledarskapsbeteende och intern effektivitet. Kategorierna är utformade efter de tre 
begrepp som studien ämnar undersöka under en organisationsförändring. I slutet av kapitlets 
avsnitt följer två exempel på det tillvägagångssätt som användes vid kodningen av 
transkriberingarna. 
 
I uppsatsen utgörs datapresentationen av en strukturering av empirin, i enlighet med 
mönsterkodningen. Genom det nämnda tillvägagångssättet presenteras den relevanta datan på 
ett tydligt sätt som medför att de viktigaste delarna av det insamlade materialet inkluderas i 
avsnittet. Syftet med det var att göra det möjligt för författarna att dra slutsatser utifrån den 
presenterade datan (Miles & Huberman, 1994). Därför anser Miles & Huberman (1994) att en 
tydlig uppvisning av datan är viktig vid en kvalitativ analys. Svaren från respektive fallföretag 
återges för sig under varje kategori från mönsterkodningen.  
 
Resultaten från företagen jämförs med varandra i ett efterföljande analyskapitel och samtidigt 
mot teorin. Jämförelsen sker först inom mellanchefernas ledarskapsbeteende och därefter 
inom mellanchefernas definition på- och betydelse för intern effektivitet.  
 
Dataanalysens sista del består av slutsatser och verifieringar av datamaterialet gentemot 
teorin. Den presenteras i uppsatsens avslutande kapitel. Precis som Miles & Huberman (1994) 
påstår, har författarna dragit slutsatser under analysprocessens gång, men hållit dem lätt i 
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bakhuvudet. Syftet med det var att behålla en öppenhet för att inte dra förhastade slutsatser 
innan de kunnat styrkas. De avslutande slutsatserna framkom inte innan datainsamlingen var 
klar och verifierades i takt med att analysen fortgick. Även den sista delen av dataanalysen 
har inspirerats av Miles & Huberman (1994).  
 

Fråga 
 
Vad har 
omstruktureringen 
inneburit för dig 
som mellanchef?  

Svar SAS, respondent 1 
 
”Den största förändringen har 
varit att se till att personalen som 
ska bruka systemet är med i 
matchen. Plötsligt tar vi bort en 
massa system som de använder 
varje dag när de går till jobbet.”  
 
 
 
 
 

Tolkande kodning 
(Utskrivet i 
marginalen) 
 
Förändringen 
bidrar till 
osäkerhet. Skapa 
förståelse för 
medarbetarna.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Mönsterkodning 
 
 
Gul färg: 
Ledarskapsbeteende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Svar Volvo, respondent 5 
 
”Det har inneburit utökade 
arbetsuppgifter. Jag hoppas inte 
det blir ännu mer. Vid 
förändring handlar det om att 
skapa förståelse för varför vi 
genomför den. Här är det väldigt 
tydligt att det handlar om att vi 
ska bli bättre, snabbare och mer 
effektiva.” 

Tolkande kodning 
(Utskrivet i 
marginalen) 
 
Mer arbete. 
 
Skapa förståelse för 
medarbetarna.  
 
Effektivare 
processer. 

Mönsterkodning 
 
Orange färg: 
Mellanchef. 
 
Gul färg: 
Ledarskapsbeteende. 
 
Blå färg: 
Intern effektivitet.  

Fråga 
 
Vad innebär intern 
effektivitet för dig?  

Svar SAS, respondent 1 
 
”Det är att lägga tid på rätt saker 
och göra sig av med all waste. 
Dubbelarbete exempelvis. Det 
innebär också att arbetet ska 
vara värdeskapande. Går man på 
ett möte måste man veta vad 
syftet med det är.” 

Tolkande kodning  
(Utskrivet i 
marginalen) 
 
Effektiva och 
värdeskapande 
processer.  
 

Mönsterkodning 
 
 
Blå färg: 
Intern effektivitet. 

Svar Volvo, respondent 4 
 
”Intern effektivitet är rak 
kommunikation och 
tillgänglighet mellan människor. 
T.ex. att en chef är tillgänglig för 
dialog om den behövs. Intern 
effektivitet är även att förenkla 
processer och lägga fokus på 
värdeskapande.” 

Tolkande kodning 
(Utskrivet i 
marginalen) 
 
Välfungerande och 
enkel 
kommunikation.  
 
Stötta varandra. 
 
Värdeskapande 
processer. 

Mönsterkodning 
 
 
Blå färg:  
Intern effektivitet 
 
Gul färg:  
Ledarskapsbeteende. 
 
Blå färg: 
Intern effektivitet. 

Figur 4: Exempel på kodning. 



22	
	

3.4    Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet i en kvalitativ studie bör den vara transparent, 
metodiskt genomarbetad och grunda sig i starka belägg (Yin, 2013).  
 
Studien ska genomföras på ett sätt som gör den offentligt tillgänglig. Det innebär att 
författarna stegvis beskriver och dokumenterar sina kvalitativa forskningsmetoder för att 
utomstående personer ska kunna förstå tillvägagångssättet och bedöma det. Vidare ska de 
själva kunna pröva arbetet i syfte att stödja de slutsatser som framkommit i det avslutande 
kapitlet. Genomförs ovan nämnda process uppfyller studien kriteriet för transparens (Yin, 
2013). Genom detaljerade beskrivningar av samtliga metodologiska vägval och 
tillvägagångssätt som applicerats i arbetet har författarna strävat efter att öka transparensen. 
Processen förklaras utförligt i metodkapitlets olika avsnitt. Material som samlats in och 
använts i studien finns dokumenterat för att möjliggöra granskning av andra forskare. Det kan 
även utgöra utgångspunkten för fortsatta studier av fenomenet.  
 
För att en studie ska vara metodiskt genomarbetad krävs att processen inkluderar en ordnad 
mängd forskningsprocedurer samt att den är ordentligt genomförd. Det innebär även att 
författarna undviker en oförklarad snedvridning eller förvrängning i arbetet (Yin, 2013). I 
uppsatsen försöker författarna uppnå kriterierna genom att backa upp varje metodologiskt 
beslut som tagits med teorier från tidigare forskning. Varje vägval beskrivs och motiveras i 
metodkapitlet, vilka därefter stöds med referenser. För att minimera risken för snedvridningar 
i studien har sex respondenter inkluderats. Det ger fler perspektiv på intervjufrågorna, som 
därefter kunnat jämföras för att dra gemensamma slutsatser. Intervjuerna har genomförts 
separat och respondenterna har därmed inte haft påverkan på varandras svar.  
 
Det sista kriteriet som bör uppnås för en tillförlitlig och trovärdig studie är att den bygger på 
relevanta belägg. Respondenternas svar kan tolkas på olika sätt av olika forskare. Därmed 
måste resultatet som framkommer backas upp med dokumentation och teorier som stödjer 
tolkningarna (Yin, 2013). Respondenternas svar på frågeställningarna har jämförts med 
referensramen. Utifrån teorierna har svaren analyserats och därefter har slutsatser dragits. För 
att tydliggöra processen har respondenternas svar dokumenterats. Det gör att andra forskare 
har möjlighet att tolka samma material för att se om det stämmer överens med författarnas 
tolkningar.  
 
Kritik som riktats mot kvalitativa studier menar att de inte är generaliserbara, då de riktar in 
sig på det specifika hos fenomenet som undersöks (Yin, 2013; Jacobsen, 2002). Studiernas 
värde ökar dock om deras resultat och slutsatser bidrar med implikationer som kan appliceras 
utanför det undersökta fenomenet (Yin, 2013). Den sorts generalisering som vanligtvis 
genereras av kvalitativa studier är bidrag med kunskap på en teoretisk nivå (Jacobsen, 2002). 
Denna studie kan vara till nytta för andra företag med liknande organisationsstruktur och 
förhållanden. Resultatet från studien är användbart för företag där mellanchefer har en central 
roll, där den visar på vikten av deras arbete och agerande. Den bidrar med en ökad förståelse 
för förhållandet mellan ledarskapsbeteende och intern effektivitet, vilket kan vara av intresse 
för andra företag utanför studien.  
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3.5  Etik 

Datainsamlingen är genomförd med informerat samtycke från respondenterna. De är frivilligt 
deltagande i studien och har fått full information om dess innebörd och omfattning som 
stämmer överens med vad Jacobsen (2002) säger. Innan intervjuerna genomfördes 
informerades de om studiens syfte, samt vad datan var ämnad att användas till. Intervjuguiden 
inkluderades också för att de skulle ha möjlighet att förbereda sina svar. 
  
Studien uppfyller kriterierna Jacobsen (2002) beskriver som konfidentialitet. Den är utformad 
på ett sätt som till stor del skyddar respondenternas identitet. Data som skulle kunna bidra till 
identifikation av intervjupersonerna har eliminerats från dokumentet och de har garanterats att 
datamaterialet inte sprids vidare. 
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4 Empiri 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material. Inledningsvis beskrivs 
organisationsförändringarna inom respektive företag. Syftet med det är att skapa en 
förståelse kring vad förändringen innebär för företagen, samt vilken roll mellancheferna har 
haft och har i förändringsarbetet. Därefter presenteras studiens respondenter för att skapa en 
större insikt i deras arbetsuppgifter. Det följs sedan av en tabell som sammanfattar studiens 
empiriska kodning. Avslutningsvis presenteras det empiriska resultatet. 

4.1  Förändringsarbetet 

4.1.1 Scandinavian Airlines 

Den organisationsförändringen som genomfördes på SAS innefattade ett systemskifte från 
flera olika system till ett gemensamt, kallat AMOS. Det är ett administrativt system för 
flygplan och logistik. Syftet med systemskiftet var kostnadsbesparingar och effektivisering 
för att samla all information i ett system. De tidigare systemen var dessutom skapade och 
underhållna av SAS själva, vilket bidrog till höga kostnader. AMOS är ett system som är 
skapat av Swiss Airlines och har upp mot 190 användare. Det gör att SAS endast behöver 
betala en licens, istället för att stå för hela underhållet själva. Förändringen påbörjades 2013 
och slutfördes tre år senare.  
 
I samband med förändringen flyttades huvudkontoret för logistiska organisationen till 
Frösundavik i Stockholm istället för att ha de utspritt runt om i Norden. Även det 
genomfördes för att sänka företagets kostnader eftersom de kunde skära ner på personal. 
Sverige är det land i Norden med lägsta lönerna och därav ansågs det vara en naturlig 
placering.  

4.1.2 Volvo  

Organisationsförändringen på Volvo är en strukturell förändring. Den utgörs av en 
sammanslagning av de två avdelningarna Procurement (inköp) och Supplier Quality 
Management (kvalitet). Förändringen sker under ledning av Senior vice president för 
avdelningarna, som nyligen anställts på företaget. Implementeringen startade den 1 januari 
2018 och är i den inledande fasen.  
 
Syftet med den strukturella förändringen är att skapa ett mer tvärfunktionellt arbete mellan de 
sammanslagna avdelningarna. Istället för att inköpsavdelningen enbart fokuserar på att hålla 
låga kostnader och SQM på att nå så hög kvalitet som möjligt, så kommer avdelningarna 
arbeta närmare varandra.  
 
Förändringen utgörs även av ett nytt arbetssätt. Syftet med det är att förkorta arbetsprocesser 
och göra dem mer koncentrerade och fokuserade. De arbetar intensivt med en mindre 
arbetsuppgift under en kortare period, följer upp, tar beslut, och går sedan vidare till nästa 
uppgift. Det kallas för ett agilt arbetssätt.  
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4.2 Respondenter 

Respondent 1 är chef inom logistikavdelningen på SAS tekniska avdelning. Arbetsuppgifterna 
innefattar ansvar över lagerhållning, inköpsverksamhet samt kontrakt i ”maintenance”-
organisationen. Respondenten har ett personalansvar på 122 medarbetare. De arbetar främst 
mot reservdelar till flygplansdelar, samt för att driva förändring. I förändringsarbetet hade han 
rollen som ”business-sponsor” för ”supply chain management”-delen av systemet. 
 
Respondent 2 är manager för ”contract and support” på SAS. Arbetsuppgifterna involverar 
avtal och leverantörsrelationer med reservdelsleverantörer. Respondenten har en 
personalstyrka på 10 medarbetare. Avdelningen verkar som en stödorganisation till 
inköpsorganisationen. Rollen i själva förändringsarbetet har inte varit så stor men en del av 
respondentens personal var med i projektgruppen och ingick därför fortfarande i dennes 
arbetslag. 
 
Respondent 3 är chef inom den tekniska träningen på SAS. Bland arbetsuppgifterna gäller det 
ta fram utbildningar och utbilda teknisk personal. Mellanchefen har personalansvar för 20 
medarbetare. Respondenten är även ledare över specialprojekt. Avdelningen kan anses vara 
en stödorganisation, eftersom den hjälper och utbildar de andra avdelningarna. 
 
Respondent 4 har rollen som Director Senior Advisor på SQM på Volvo. Arbetsuppgifterna 
består av deltagande i, samt förändring och utveckling av arbetssätt vid förändringsarbetet. 
Utöver det innefattar rollen även arbete med leverantörer som har problem med att nå upp till 
Volvos förväntningar. För närvarande har respondenten ingen formellt underställd personal, 
men har som ytterligare arbetsuppgift att agera ”lead-coach” åt de anställda. Det innebär att 
mellanchefen har en bollplanks-roll där medarbetare kan bolla frågor och problem med denne.  
 
Respondent 5 arbetar som Senior Manager för SQM på Volvo, inom interiör 1. Det är 
mellanchefens första roll med personalansvar. Teamet som respondenten leder har hand om 
interiören av bilarna, där den största leverantören de arbetar med tillverkar bilsäten. Den 
underställda personalen utgörs av tre anställda i Sverige och tre i Tjeckien. Rollen som 
mellanchef i förändringsarbetet har bland annat varit att skapa förståelse för vad förändringen 
innebär och utifrån det se vad som behöver ändras i teamet.  
 
Respondent 6 arbetar som Senior Manager för SQM på Volvo, inom exteriör. Den 
underställda personalen utgörs av medarbetare i Sverige, Tjeckien och Belgien. De arbetar 
mot leverantörer som tillverkar exteriören av bilen, som stötfångare, glas och takluckor. Det 
dagliga arbetet utgörs av att säkerställa kvaliteten på de varor leverantören levererar. I 
förändringsarbetet har rollen varit att få ökad kunskap om vad som ska ske och förmedla det 
vidare till sina anställda.  
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Figur 5. Sammanställning av empirisk kodning. 
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4.3 Empiriskt resultat 

4.3.1 Mellanchef 

SAS 
Åsikterna kring betydelsen av organisatorisk förändring skiljer sig åt mellan mellancheferna 
på SAS. Enligt respondent 1 och 3 är förändring viktigt för företag och något som måste ske. 
Respondent 1 har en positiv inställning till förändring. Om det inte finns någon 
förändringspotential i ett företag väljer denne hellre att söka sig vidare. Även respondent 3 
anser att förändring är nödvändigt, men menar på att det är energikrävande. Det är därför 
viktigt att begränsa antalet förändringar som sker samtidigt. Vidare påstår respondent 1 att om 
en individ inte är förändringsbenägen bör den inte arbeta i branschen. 
 

“... jag tror inte att det är unikt för flygbranschen men tar man företagarna 
idag med allt vad det innebär med digitalisering och globalisering så krävs det 
ju att du är förändringsbenägen. Om vi bara sitter på stolen vet vi en sak 
säkert, att vi inte kommer finnas framöver.” (Respondent 1) 

 
Respondent 2 har däremot en annan uppfattning och anser att förändring inte alltid är bra. Ett 
mer passande ord är förbättring. 
 

“Alla förändringar är inte bra, alla förbättringar är bra.” (Respondent 2) 
  
Respondent 1 förklarar att företaget fått stöd av inhyrda konsulter genom processen. 
Personalen på företaget har haft begränsad kompetens inom systemet. Dessutom hjälpte det 
otroligt mycket att de kunde användas som bollplank vid diverse diskussioner som andra med 
mindre kompetens inte kunde hantera. 
 
Under förändringen var kommunikationen något som inte fungerade särskilt väl. De som satt i 
projektet från avdelningarna hann komma in i det nya systemet medan de som satt i linjen inte 
hade en aning, menar respondent 1 och 2. På grund av den bristfälliga kommunikationen 
mellan projektgruppen och linjen resulterade den i att när förändringen väl genomfördes var 
den inställd till att förändra processer som användes tre år tidigare och idag var utdaterade hos 
linjen, menar respondent 2. 
  
Ytterligare problem med kommunikation är att det lätt kan bli missförstånd. Respondent 1 
anser att i ett företag där det i huvudsak är tre olika nationaliteter som samarbetar och ska 
kommunicera förstår man inte alltid varandra. Alla svenskar förstår inte danska och alla 
danskar förstår inte svenska. Fortsättningsvis menar respondenten att det inte alltid går att 
övergå till engelska. Det går inte att kräva från de äldre anställda som arbetat länge att helt 
plötsligt lära sig engelska när de har pratat svenska eller danska hela sitt liv. Respondent 3 
håller med och anser vidare att kommunikation mellan de olika avdelningarna också är viktig, 
särskilt för att reparationer av flygplan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. 
 
Vidare upplever respondent 1 att mejlkommunikation inte alltid fungerar bra. Denne har vid 
flera tillfällen skickat snabba svar på mejl och sedan fått höra bakvägen att medarbetarna 
upplevt respondenten som arg, dryg eller kränkande. Respondenten menar att det ibland är 
mer optimalt att svara i en dialog över telefon eller öga mot öga, snarare än via mejl. 
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I samband med förändringen var de anställda oroliga och osäkra. Enligt respondent 1 
eliminerades många system de använde sig av varje dag för att ersättas med nya. Tidigare 
behövde de anställda endast trycka på en knapp vid inköp så gick det igenom. Nu finns det 
mer som måste fyllas i och de måste tänka mer själva, menar respondent 1. Respondent 3 
anser att när man genomför en förändring går företaget ofta in i en ”confusion” och allt blir 
mycket sämre först. Då är det viktigt för mellanchefen att ligga på så att de anställda fortsätter 
att kämpa med det nya systemet och inte går tillbaka till det som de känner till. 
  

“För det är det individen vill veta, det spelar ingen roll om det är ett 
fotbollslag eller om det är ett arbetslag, individen utgår bara från sig själv. Du 
som ledare måste tänka på att du har flera olika individer och alla har olika 
rädslor, frågor och funderingar.” (Respondent 1) 

  
Ett skäl till att avdelningen klarat sig bättre än de flesta andra på SAS är respondent 1:s 
förtjänst, menar respondent 2. Respondent 1 hade tung kompetens och tidigare erfarenhet av 
programmet AMOS som infördes. Respondent 1 hade arbetat med programmet i tidigare 
företag och kunde därmed hjälpa andra genom processen. Respondent 1 hade kunskap som 
låg långt utanför vår organisation, så denne visste till och med vad planning, engineering och 
production skulle göra, menar respondent 2.   
  
Mellanchefer kan vid en del tillfällen komma i kläm mellan sin chef och sina anställda vid 
implementeringen av beslut, menar respondent 3. Först och främst går inte ett beslut igenom 
förrän den sista chefen i ledet har börjat utföra det. Dessutom kanske idéerna från ledningen 
inte alltid är särskilt konkreta och bra. En del anställda som är experter inom området kan då 
börja säga emot och tycka att det är jättedumt. Då är det viktigt för mellanchefen att stå på sig. 
Om respondenten inte gör det utan skyller allting på den egna chefen eller ledningen är det 
samma sak som att ge upp. Det är därför viktigt att snarare medla mellan parterna. Vidare 
påstår respondent 3 att det är viktigt för en chef att veta vad den håller på med, annars 
kommer man bli idiotförklarad och de anställda får makt över chefen. Då finns det inte alltid 
så mycket ledaren kan göra. 
 
Under de tre åren som förändringen pågick var en del av respondent 2:s avdelning i 
projektgruppen. Det gjorde att mellanchefen knappt såg dem och hade ingen kontakt, men de 
var fortfarande en del av hans ansvar. Dessutom var projektledaren enligt hans anställda 
väldigt hård och orättvis. De gick då till respondenten för att få hjälp, som inte kunde göra 
något åt saken. På grund av det fick mellanchefen kritik från sina medarbetare och det var ett 
av de tillfällena respondenten ansåg sitt ledarskap som mindre bra. Samtidigt hade 
respondenten inte lika många anställda som arbetade på linjen som innan. Som tidigare nämnt 
blev det ytterligare problem när de kom tillbaka till linjen för implementeringen. Då var halva 
gruppen utbildade i systemet medan andra halvan inte var det. 
 
Volvo 
Samtliga mellanchefer som intervjuats på Volvo är positivt inställda till förändring. 
Respondent 6 menar att förändring är en förutsättning för att företaget ska fortsätta vara 
premium. Konkurrensläget på marknaden kräver att de följer med i förändringen och en chef 
måste vara medveten om att det alltid finns delar som kan förbättras. Enligt respondent 5 är 
förändring en möjlighet. 
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“En förändring innebär att en organisation utvecklas. Man får nya 
möjligheter. Självklart kommer det nya utmaningar, men den delen av 
förändringen är en del utav utvecklingen.” (Respondent 5) 

 
Respondent 4 förklarar att en del av arbetet som mellanchef involverar att leda och delta i 
förändringsarbetet genom att förändra och utveckla arbetssätt. Vidare hjälper respondenten 
leverantörer som har problem med att leverera varor till den standard Volvo förväntar sig. 
Mellanchefen har även varit med och utvecklat pilotarbetet för agilt arbetssätt som är under 
pågående implementering i företaget. Respondent 5 har som roll att tillsammans med sitt 
management-team försöka förstå vad förändringen innebär, fördela roller och arbete i teamet, 
lägga till resurser samt ge de anställda rätt förutsättningar för arbetet. Vidare ska respondenten 
försöka se hur teamet ska fungera och hur de ska agera gentemot leverantörer. För respondent 
6 har arbetet inneburit att skapa en egen förståelse för vad det är som ska förändras, för att 
sedan förmedla den vidare i beskrivande form till sina anställda. Respondenten har även varit 
den som ger kvalitets- och kapacitetssäkringsinputen för vad leverantörerna klarar av att 
leverera och prestera inför nya leverantörsval och projekt. 
  
Förändringsprocesser är tidskrävande och den pågående organisationsförändringen har 
inneburit utökade arbetsuppgifter för mellancheferna. För respondent 4 framgår det att 
extraarbetet som tillkommit inte är någon belastning, utan bara en rolig utmaning. Som 
Director på Senior Quality Management kan mellanchefen välja hur mycket arbete denne vill 
ta sig an. 
  

“Jag tycker det är roligt att vara med där det har betydelse och att det 
påverkar saker, och det känner jag att det gör.” (Respondent 4) 

 
Respondent 4 känner inte någon som helst rädsla inför förändringar, utan tycker snarare det 
blir tråkigt om det inte sker förändringar med lite frekvens. Mellanchefen har inte fått något 
direkt stöd under processen, men är trygg i sin roll och har därmed inte känt behov av det.  
 
För respondent 5 och 6 har den extra arbetsbördan varit mer påtaglig. Respondent 5 hoppas att 
det inte blir ännu mer arbetsuppgifter. Stödet har dock funnits där och mellanchefen har nära 
kontakt med sin chef på daglig basis. De har även god kommunikation inom teamet. I och 
med sammanslagningen av SQM och Procurement finns också stöd och kommunikation 
avdelningarna emellan. Respondent 6 hade önskat mer support i arbetet under förändringen, 
men säger att det ändå varit okej. Mellanchefen hade hellre föredragit stöd i form av den 
approach denne själv använder sig av till sina anställda. Med det syftar respondenten på mer 
coachning och uppföljning. Själv använder sig respondenten av veckosummeringsbrev för att 
följa upp de viktigaste bitarna i arbetet. 
 
Avdelningen har leverantörer som under en tid orsakat problem, där respondent 4 haft rollen 
som Champion. Då har arbetet inneburit att skapa en förståelse för problemet och se vilka 
resurser som behövs. När problemet löser sig och de kan fortsätta fokusera framåt, känner 
denne tillfredsställelse i sitt arbete.  
 
Innan den strukturella förändringen genomfördes var kommunikationen något bristfällig 
mellan avdelningarna Procurement och SQM. SQM arbetade då tillsammans med logistik- 
och manufacturing-avdelningarna, vilket gjorde att de kom längre ifrån Procurement. 
Avdelningarna arbetade som separata rör och fokuserade på sina egna områden. 
Kommunikationen däremellan fungerade inte, menar respondent 4. 
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I samband med den pågående förändringen påstår samtliga respondenter från Volvo att 
kommunikation är en oerhört viktig faktor. I och med den osäkerhet och oro som skapas hos 
de anställda är det viktigt att finnas tillgänglig och att lyssna, menar respondent 4 och 5. 
Enligt respondent 4 är många i behov av att prata av sig när framtiden är oviss och då behöver 
man låta dem göra det. Respondent 5 menar att kommunikation är viktigt för att ge de 
anställda en ökad förståelse för förändringen. Det är viktigt att vara öppen och prata om den, 
även om chefen inte själv har alla svar. 
  
Enligt respondent 4 är det en utmaning att balansera rollen som medarbetare och chef. Vid en 
organisationsförändring handlar det om att prioritera saker. Det gäller att våga fatta beslut 
som inte är helt enligt boken. Att ta självständiga beslut, men med utgångspunkt i företagets 
vision och mål. De standardiserade processerna kanske fungerar 90 % av gångerna, men de 
resterande 10 % måste en mellanchef våga gå utanför ramarna. Det gäller att agera och inte 
vara rädd, menar respondent 4. 

4.3.2 Ledarskapsbeteende 

SAS 
För att vara en bra ledare menar respondent 1 att man måste tycka om att arbeta med 
människor. Dock ska man inte vara den ledaren som detaljstyr, utan man ska jobba med 
tydliga mål och att coacha sina medarbetare. Om en chef hela tiden detaljstyr kommer den till 
slut se att de anställda tappar engagemang och även kreativitet. 
  

“... känna en passion för att coacha medarbetare och se dem utvecklas, det 
tycker jag är jätteviktigt.” (Respondent 1) 

  
Som chef har man inte alla svaren och därför är det viktigt att inte ta över, men man är där 
ifall de behöver hjälp och stöttning. Mycket beror också på vart dem är någonstans i sin 
utveckling menar respondenten, nyanställda kan behöva hållas lite mer i handen och individer 
som har arbetat ett tag på företaget kanske behöver mer utmaningar. Sedan kan ledaren även 
underlätta genom att koppla ihop dem med andra individer som kan understödja dem. 
  

“... dels får de vara mer delaktiga, men det får dem också att känna att de 
lyckas med någonting istället för att bara adressera problemet och jag kommer 
med den färdiga tallriken med middag.” (Respondent 1) 

  
Respondent 3 menar på att man ska ha förtroende för sina anställda, eftersom medarbetarna 
kan bli motiverade genom att göra på sitt eget sätt. Respondenten har en ganska tydlig 
kravbild på vad denne förväntar sig, men låter sina anställda ha en egen hållning till hur de 
når målet. Även respondent 1 menar något liknande; att om en ger dem ramarna så kan de 
göra lite som de vill inom ramarna. Det kan vara allt från att sätta tidsgränser i arbetet, till att 
sätta upp en viss budget de ska hålla. Respondent 2 belyser vikten av att låta sina anställda 
diskutera och komma fram till lösningar tillsammans. För att göra detta har denne ett möte 
varje vecka där de anställda får diskutera och stötta varandra. När respondenten vill ha ett 
beslut på sitt vis försöker denne styra det diskret i den riktning som denne vill att diskussionen 
ska gå. Då känner medarbetarna i slutändan att de har fått vara med och bestämma samt 
påverka. Samtidigt har respondenten inga problem med att ändra uppfattning. När det däremot 
inte går som respondenten vill kan denne sätta ner foten och säga att det är det sätt som gäller, 
det är trots allt ingen demokrati. Vidare menar respondenten att dennes chef, respondent 1 har 
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agerar på liknande sätt vid oenigheter. Respondent 1 belyser dock vikten av att lyssna på 
medarbetarna. 
  

“Jag tror mycket är att man inte vet bäst helt enkelt, man ska vara öppen för 
feedback från kloka människor. Och de kloka människorna behöver ju inte 
vara de som håller med dig, de kanske inte tillför speciellt mycket.” 
(Respondent 1) 

  
Dessutom anser respondent 1 att de som ofta är emot många förslag bör vara med i 
projektgrupper och liknande, dels för att de kommer bidra med andra synpunkter och dels för 
att de inte kommer sätta sig emot när det färdiga förslaget ska implementeras till avdelningen. 
  
Ledarskap har även att göra med vad de anställda har för intressen. Som ledare måste man 
vara lite som en kameleont för att anpassa sig efter olika individer, menar respondent 1. Alla 
har olika förutsättningar. Man har ingen aning om vad de kommer hem till, så det är något 
som måste has i åtanke, menar respondenten. Dessutom ska de trivas på avdelningen samt 
med sin chef, det måste även vara högt i tak så att de känner att de vågar uttrycka sig. Det är 
viktigt att detta inte bara sägs utan också att man menar det. 
  

“Så lovar man en massa saker som man kanske inte kan hålla som ledare ‘jag 
hör vad du säger men jag bryr mig inte’ ungefär. Och där tappar du ju dina 
förtroendepoäng hos medarbetarna tillslut” (Respondent 1) 

  
Enligt respondent 1 är information viktigt vid en förändring eftersom en individ vill veta vad 
som händer den enskilde. Sedan har informationen efter den organisatoriska förändringen 
blivit bättre för att det är lättare att få en överblick. 
  

“Nu kan jag lättare gå till jobbet på morgonen och gå in i ett fåtal menyer för 
att få ganska snabb bild av; är det kaos i SAS eller är den en lugn dag?” 
(Respondent 1) 

  
Fortsättningsvis anser respondent 1 att det är viktigt att ha rätt information från början för det 
är lätt att till exempel bara ”forwarda” mail till medarbetarna där det inte är specifika 
instruktioner. De vet inte vad för något i följetongen de ska ta ”action” på. 
  
Problem uppstår när ett flygplan behöver repareras och allting inför reparationen inte är 
färdigt. När teknikern väl står där och vissa tidigare processer i ledet inte är gjorda kan de inte 
utföra sitt arbete. Då blir det en kedja av irriterade människor. Först irriterade resenärer som 
klagar på personalen vid gaten, som vidare klagar på ”cabin crew”, som i sin tur klagar på 
teknikern som nu sitter i en jobbig sits för att en annan avdelning inte har gjort sitt jobb. Det 
skapar konflikter och det kan ligga ”tension” mellan avdelningar, men det sköts professionellt 
och det måste skötas professionellt. Vidare menar respondenten att när det uppstår en sådan 
situation kan till exempel kaptenen försöka få teknikern att ta en ”shortcut” för att få iväg 
planet snabbare. Det hade teknikern sannolikt kunnat göra men det minskar säkerheten. 
Uttrycket för en sådan situation kallas “stamina”, vilket syftar på att stå på dig om du vet att 
du har rätt. 
  

“Därför är det viktigt för varje del i kedjan att vara beredd på denna sortens 
konflikt och stå upp för det som är rätt där. Man ska inte tro att man är en 
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hjälte för att man skippar steg utan man tar en säkerhetsrisk som man inte har 
rätt att ta.” (Respondent 3) 

 
Volvo 
Ett gemensamt drag i ledarskapet hos samtliga respondenter från Volvo är att de stöttar sina 
anställda och ger dem positiv feedback i arbetet. Respondent 4 lägger stor vikt vid förtroende 
och tillit till sina anställda. Istället för att detaljstyra dem, bör en ledare lita på att de gör sitt 
bästa. Det är även vad respondenten förväntar sig av sin chef. 
  

“Att kontrollera och följa upp och inte lita på folk, det tror jag inte är en 
effektiv ledarstil.” (Respondent 4) 

  
Respondent 5 och 6 belyser vikten av att leda ett team mot gemensamma mål. Ledarskap 
handlar om att få teamet att nå olika nivåer inom olika fall. Dock gäller det att sträva mot 
målen på ett sådant sätt att alla anställda mår bra under tiden, menar respondent 6. 
Respondent 5 och 6 beskriver sina ledarskapsbeteenden på följande sätt; 
  

“Mitt ledarskap är involverande. Jag försöker förklara ’varför’ alltid, även om 
det inte är en organisationsförändring… Min erfarenhet är att förstår du 
meningen med det så är det mycket lättare att förstå hur du bidrar”. 
(Respondent 5) 

  
“Jag ser mig som en vägledare och jag anpassar mig efter situationen. Jag 
kan vara tuff och jag kan vara väldigt lyhörd också. Och prestigelös.” 
(Respondent 6) 

  
Samtliga mellanchefer på Volvo lägger stor vikt vid att en ledare ser varje anställds 
individuella behov. En del anställda behöver mer bekräftelse än andra. Det gäller att känna av 
situationen med varje individ, menar respondent 4. Enligt respondent 5 bör även 
arbetsuppgifter anpassas till varje individ då de besitter olika kompetenser och vill ha 
utmaningar av varierande grad. Vidare är det viktigt att se sina anställda som medmänniskor 
och hjälpas åt om någon känner sig stressad, menar respondent 6. 
  

“Om de är stressade på grund av att de inte hinner med någonting, ja då tar 
jag fram någon som kan hjälpa dem, utan att göra något stort av det. Plötsligt 
så finns det någon bredvid dem, som är både en medmänniska och en support. 
Och då, då blir det så himla bra. Det blir prestigelöst.” (Respondent 6) 

  
För att skapa god stämning mellan medarbetarna uppmuntrar respondent 4 och 6 
medarbetarna till att genomföra uppgifter och uppdrag tillsammans. Respondent 4 låter 
medarbetarna åka ut till leverantörer tillsammans med någon annan, vilket bidrar till en ökad 
sammanhållning mellan parterna. Respondent 5 lägger stor vikt vid begreppen involvera, 
uppmuntra, samarbeta och supportera. Att ha en öppen dialog i teamet och att hjälpa 
varandra vid behov är också en stor del för att skapa god sammanhållning. Respondent 6 
anordnar kontinuerliga möten med ”lesson learned”, vilket innebär att de tar upp problem som 
anställda stött på under arbetets gång, samt hur de löst problemet. På det sättet tipsar de 
varandra om olika tillvägagångssätt för att bemöta ett problem. 
  
Respondent 4, 5 och 6 hanterar konflikter på liknande sätt om sådana skulle uppstå. De menar 
att det viktiga är att fokusera på fakta och varje individs upplevelse av situationen. Vidare 
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anser respondent 5 att man bör prata öppet om problemet, istället för att sticka huvudet under 
bordet och låtsas som att det regnar. Respondent 4, 5 och 6 menar att konflikter bör 
uppmärksammas så tidigt som möjligt. Låter man det gå för långt blir det många känslor 
inblandade och det eskalerar. 
  
Samtliga respondenter har ett coachande förhållningssätt till sina anställda. Det är viktigt att 
lyssna och finnas tillgänglig för dialog med medarbetarna. 
  

“Och då kommer vi in på det med att ha ett coachande förhållningssätt, att 
inte ge alla svar, att inte alltid ha svaret, men att vara med och ställa frågorna. 
De viktiga frågorna som hjälper en person att kanske tänka på ett annorlunda 
sätt.” (Respondent 4) 

  
Respondent 4 belyser vikten av kommunikation via telefon istället för att använda mejl. När 
man ringer sina kollegor blir konversationen starkare och mer personlig. Avdelningen 
använder sig ofta av telefon, till exempel om någon anställd i ett land skulle stöta på problem. 
De stöttar varandra och hjälps åt att lösa problem. Det bidrar till en god sammanhållning. 
  
Mellancheferna på Volvo har anställda i flera olika länder. Enligt respondent 6 är det viktigt 
att gå ut med frågeställningar som berör samtliga anställda; i Belgien, Tjeckien och i Sverige. 
Uppgifter kan inte bara anpassas till anställda i ett land, utan måste förstås av alla. 
Respondenten tycker det är viktigt att involvera alla. 
  

“Det ska liksom inte skämtas på ett göteborgssätt, för då fattar ju inte alla 
andra.” (Respondent 6) 

4.3.3 Intern effektivitet 

SAS 
Organisationsförändringen på SAS genomfördes i syfte att öka effektiviteten och sänka 
kostnaderna. Ett sätt de sänkte kostnaderna på var dels att det blev mindre underhåll i och 
med systemskiftet, men också för att de kunde minska på personalstyrkan, menar respondent 
1 och 3. Effektivitetsökningen kom från att de gick från flera system till ett enskilt. 
Respondent 2 anser dock att det inte blev effektivare, utan att de snarare tagit ett kraftigt steg 
bakåt i dennes avdelning. 
  

“För att logistik- och inköpsdelen i AMOS är fullkomligt bedrövligt dålig … 
Jag har kört ett antal ERP-system innan jag kom hit och jag har aldrig sett 
något så dåligt. Så vi har extremt dåligt logistikstöd.” (Respondent 2) 

  
Trots de skilda åsikterna kring den förändringen menar respondent 2 att AMOS totalt sett är 
bra för SAS, men inte för dennes egen avdelning. Enligt respondent 3 kan vissa avdelningar 
få det sämre under en förändring medan totalen får det bättre. För en del anställda kan det 
vara svårt att se det positiva. Utmaningen blir då att motivera sina anställda som får mer 
arbete utan att se fördelarna rakt framför sig. 
  
Ytterligare arbete hos SAS handlar om standardisera sina processer. Enligt respondent 3 finns 
det mycket data inom flygbranschen på hur man ska göra. Det finns manualer för allt. 
Eftersom det är en komplicerad process måste mycket av arbetet vara standardiserat. Syftet 
med standardiseringen är först och främst att öka säkerheten. Säkerhet är den viktigaste 
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prioriteten inom branschen och vissa standardiserade processer är mer komplicerade än de 
kunde varit. Dock är de standardiserade för att garantera säkerheten. 
  

“Särskilt vid flygsäkerhet är det viktigt att göra det på samma och rätt sätt, för 
om du gör på ditt eget kan det bli osäkert helt plötsligt. Vi har varit med om 
det många gånger att folk inte följer proceduren och saker har gått sönder när 
någon annan ska fortsätta med reparationen efter.” (Respondent 3) 

  
Organisationsförändringen resulterade i personalomsättning. En del var ”low performers” som 
inte kunde hantera det nya systemet, menar respondent 1. Det berodde även på att de 
centraliserade organisationen från att tidigare ha varit utspridd i Norden till att endast vara 
beläget i Frösundavik. Det gjorde att en del erfaren personal från Danmark och Norge inte 
flyttade med, utan företaget fick söka ny personal. Enligt respondent 3 har den reducerats med 
runt 30 till 40 anställda. Det har lett till problem som resulterat i att organisationsförändringen 
tog ett år längre än planerat, menar respondent 2. 
  
Ett problem som uppstod under förändringen var att en del avdelningar var på olika plan i 
processen och arbetade olika snabbt, menar respondent 1 och 2. Det orsakade i sin tur 
suboptimeringar. 
  

“... man optimerar sin egen, sitt eget ansvarsområde eller sin egen box. Men 
det kan mycket väl bli så att du suboptimerar … det blir en liten förbättring för 
mig men en stor försämring för någon som sitter före eller efter i kedjan.” 
(Respondent 2) 

  
Respondent 2 anser att denne inte kan påverka den interna effektiviteten utanför sin egen 
avdelning och därför blir suboptimering en risk. Dessutom är det ett problem att inte vara i 
takt med de andra avdelningarna, för även om den egna avdelningen är på målsnöret så måste 
alla organisationer vara i fas för att förändringen ska kunna träda i kraft, menar respondent 1. 
Vidare är det viktigt att alla processer är värdeskapande. Om de inte är det anses processerna 
vara ”waste” och måste bort, säger respondent 1 och 3. 
  
Ett sätt att förbättra effektiviteten på är att minska antalet överlämningar av arbete menar 
respondent 1, då mycket tid förloras av överlämning av arbete i en arbetsprocess. Vidare ska 
system och processer kunna låta en person göra flera arbetssteg i samma process. Det gäller 
att använda tiden på rätt sätt och ta bort hinder som inte bidrar till ökad effektivisering av 
arbetet. Även respondent 3 håller med om detta, eftersom de olika avdelningarna jobbar på 
två olika skift så sker det en del överlämningar. När det är viktiga arbeten som till exempel 
reparation av en motor som kanske tar runt 24 timmar, så väljer man att inte lämna över det. 
Istället låter man samma team jobba på det dagen efter igen. En negativ aspekt med detta är 
att planet blir stående en extra dag vilket leder till ökade kostnader. 
  
Volvo 
Från intervjuer med mellancheferna framgår det att den strukturella förändringen ämnar 
resultera i ett mer tvärfunktionellt och effektivare arbete. Omstruktureringen har inneburit 
förändrade arbetsuppgifter för många anställda och chefer. Reaktionerna från dem skiljer sig 
åt och en del är mer positiva till förändringen än andra, menar samtliga respondenter. Enligt 
respondent 4 skapar förändringar mycket oro. Det är framförallt många chefer som har fått 
helt nya arbetsuppgifter och det ligger en osäkerhet kring hur det kommer påverka dem. 
Respondenten frågar om författarna hört talas om förändringskurvan. Det hade de inte och 
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mellanchefen ritar upp förändringskurvan på whiteboardtavlan i rummet, samtidigt som 
denne förklarar. 
  
 

 
 
Figur 6. Förändringskurvan (Respondent 4) 
 
Kurvan utgår från ett normalläge, som under förändringen resulterar i en motivation som 
successivt går neråt. Kurvan går ner till bottenläget, där osäkerheten är som störst. Vid en 
förändring följer alltid en osäkerhet, menar respondent 4. Enligt samtliga mellanchefer är det 
viktigt att finnas tillgänglig för att lyssna när osäkerheten är hög. Det gäller också att vara 
framåtriktad och peka på vart målet är.  
  
Respondent 5 noterar också varierande inställningar till förändringen. En del av medarbetarna 
stänger av och vill inte ta till sig av det som ska förändras. För dem är det viktigt att jobba på 
och försöka smälta den. Andra ser det snarare som en möjlighet, så det är klart olika 
reaktioner. 
 
Enligt samtliga respondenter har den strukturella förändringen på Volvo bidragit till ett mer 
tvärfunktionellt arbete. Syftet med förändringen är att effektivisera arbetsprocesser för att bli 
bättre och snabbare, menar respondent 5. Med tvärfunktionellt arbete syftar de till att 
Procurement och SQM har kommit närmare varandra. Det har bidragit till ett bättre samarbete 
avdelningarna emellan. Enligt respondent 4 hade arbetet på respektive avdelning ett 
motsatsförhållande innan förändringen, då Procurement arbetat mot låga kostnader och SQM 
arbetat för att hålla hög kvalitet. Nu kan de inte bara fokusera på sina egna delar, utan behöver 
balansera både kost och kvalitet tillsammans. Därmed blir det ett mer komplett ansvar för den 
ansvariga chefen, menar respondent 4. Vidare ser respondenten det som positivt att de kan 
vara med i tidigare faser av produktutvecklingen och påverka valet av leverantörer. 
  
Respondent 6 anser att förändringen blivit bättre än väntat. Nu slipper de diskussioner kring 
vad de olika processerna är till för, då det alltid finns en logisk förklaring. Mellanchefen anser 
att samarbetet mellan avdelningarna bidrar till en högfrekvent dialog. De kan även coacha 
varandra för att få ett så bra slutresultat som möjligt för kunden. Vidare menar respondenten 
att förändringarna har skett i högre takt de senaste 5-10 åren. Det liknar den japanska 
”Kaisen”- kulturen, som innebär ständiga förbättringar. 
  

“Tror man att man har någonting som är så bra att man inte behöver förändra 
någonting, då blir man omkörd av konkurrenter och så är man helt plötsligt i 
stenåldern”. (Respondent 6) 
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Enligt respondent 6 är förändring en ”mind-set” som alla Volvo-anställda behöver ha för att 
nå ständiga förbättringar. Vidare tror mellanchefen att ytterligare en positiv följd av den 
strukturella förändringen är att suboptimeringarna minskat. 
  

“Jag kan inte mäta det på något sätt, men i och med att vi är mer involverade i 
tidigare faser och involverade tvärfunktionellt på ett ganska bra sätt tycker 
jag, så jag har en sån känsla. Att vi är på rätt väg.” (Respondent 6) 

  
Respondent 4 menar att en viktig insikt hos en mellanchef är att se sina svagheter och vad 
man bör anställa annan personal till att göra. Administrativa arbetsuppgifter hör inte till det 
roligaste respondenten vet och då anställer denne personal som är kunnig inom området. Det 
bidrar till en ökad effektivitet i företaget. 
 

“Se till att rekrytera medarbetare som är duktigare på det än jag, det är det 
som är det viktiga.” (Respondent 4) 
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5 Analys  

Följande avsnitt är uppdelat i två delar. Inledningsvis analyseras mellanchefernas 
ledarskapsbeteenden gemensamt för båda företagen, med fokus på likheter och skillnader. 
Därefter analyseras mellanchefernas definition av och betydelse för intern effektivitet. I 
avsnittet kopplas empirin ihop med den teoretiska referensramen.  

5.1 Mellanchefernas ledarskapsbeteenden 

Det transformativa ledarskapsbeteendet har genomgående drag hos samtliga mellanchefer 
från båda företagen. Majoriteten av de begrepp som nämns i intervjuerna är av transformativ 
art. De pratar bland annat om att; involvera, stimulera, stötta och motivera. Begreppen 
stämmer överens med teoriernas definitioner kring transformativt ledarskapsbeteende (Sarros 
& Santora, 2001; Coetsier, 1997). Dock är det svårt att specifikt avgöra vilken typ av 
beteendekategori varje ledare använder inom det transformativa ledarskapsbeteendet, då 
ledarna har beteenden som berör flera av dem.  
 
Gemensamma drag hos samtliga ledare inom båda företagen är att de arbetar på ett coachande 
och stöttande sätt. Respondent 4, 5 och 6 från Volvo belyser vikten av att finnas tillgängliga 
och att lyssna. Vid svåra situationer kan det göra en betydelsefull skillnad för oroliga 
anställda. Vidare lägger de stor vikt vid tillit och förtroende till medarbetarna. Även det är 
utmärkande egenskaper hos transformativa ledare (Sarros & Santora, 2001). Genom att ge 
sina medarbetare ett ökat förtroende och större frihet i deras arbete, bidrar cheferna till högre 
motivation hos de anställda (Lowe, et., al, 1996).  
 
Enligt respondent 1, 2 och 3 är det viktigt att inte detaljstyra sina medarbetare, då de tappar 
engagemang och kreativitet. De menar på att anställda blir motiverade av att göra på sitt eget 
sätt, dock inom givna ramar. Exempel på det är att låta sina anställda diskutera och komma 
fram till gemensamma lösningar när de stöter på problem. Det kan vidare kopplas till 
respondent 6 på Volvo som anordnar ”lessons-learned”. Då hjälps de åt att analysera och 
reflektera kring olika tillvägagångssätt som kan användas när de stöter på problem. Ovan 
nämnda ledarbeteenden kan kopplas till de transformativa beteendekategorierna intellektuell 
stimulans och inspirationell motivering (Sarros & Santora, 2001). Vidare visar teorier att 
transaktionellt ledarskapsbeteende är negativt korrelerat med kreativitet. Ett transaktionellt 
ledarskap kan vara negativt att applicera i chefsroller på arbetsplatser där innovation inte är en 
naturlig del av arbetet (Pieterse et al, 2010).  
 
Flera av mellancheferna anpassar sitt ledarskap utefter varje enskild individ. Oavsett om det 
handlar om behovet av feedback och bekräftelse hos medarbetarna, eller typ av 
arbetsuppgifter och utmaningar, så är det viktigt att som ledare se till varje enskilds 
individuella behov (Coetsier, 1997; Sarros & Santora, 2001). Mellancheferna belyser vikten 
av att se sina anställda som medmänniskor. Respondent 1 menar att man som ledare måste 
tycka om att arbeta med människor och vill framhäva medarbetarnas engagemang och 
kreativitet i arbetet. Mellanchefernas förhållningssätt till individen tyder på ett 
människoinriktat fokus i båda företagen (Beatty & Lee, 1992). Det går emot delar av teorierna 
kring transaktionellt ledarskap som lägger vikt på ett sakinriktat fokus (Beatty & Lee, 1992). 
 
Som ledare är det viktigt att vara förändringsbenägen, försöka hitta nya arbetssätt och att se 
möjlighet i risktagande. Även det är transformativa drag hos mellanchefer (Lowe, et., al, 
1996). Samtliga undersökta mellanchefer på SAS och Volvo är framförallt transformativa i 
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sitt ledarskap. De har en positiv inställning till förändring. Respondent 1 och 4 påstår sig 
behöva förändring i arbetet för att det ska fortsätta vara roligt och utmanande. Vidare 
engagerar och involverar cheferna sina anställda för att öka deras motivation. Det bidrar i sin 
tur till en ökad effektivitet i arbetet (Lowe, et., al, 1996). Från en intervju med respektive 
företag framgår det att ett större förtroende till de anställda ökar motivationen i deras arbete. 
Det påverkar i sin tur medarbetarnas arbetsprestationer, menar respondent 1 och 3.  
 
Mellancheferna på företagen anpassar sitt arbetssätt utefter den förändring som de 
implementerar. Samtliga ser förändringen som en möjlighet, även om framtiden är oviss. De 
engagerar sina anställda och hjälper dem hantera förändringsprocessen genom att finnas 
tillgängliga, vilket överensstämmer med Lowe, et., al, (1996). Förändringsprocesser är 
tidskrävande och innefattar fler arbetsuppgifter för mellancheferna. Det framgår från samtliga 
intervjuer. Vidare är en viktig del i ledarens arbete under förändringsprocessen att skapa egen 
förståelse kring vad den innebär. Det är en förutsättning för att cheferna ska kunna förmedla 
den vidare till sina anställda, vilket framkommer tydligt från respondenter på Volvo. Det 
ovanstående kan kopplas till teorier om mellanchefen som förändringsagenter. De måste dels 
genomgå personlig förändring, och sedan hjälpa sina medarbetare att genomgå förändring 
(Balogun, 2003). Respondenter från både SAS och Volvo menar att de i många fall inte själva 
har alla svar, och då är det viktigt att ha en öppen dialog och högt i tak. Det kan räcka att 
agera som bollplank, där chefen möjligtvis inte har alla svar, men är med och ställer rätt 
frågor som får de anställda att fundera på ett annat sätt. Det framgår särskilt från intervjuer 
med respondent 1 och 4. Respondent 5 och 6 förklarar också att de låter sina anställda arbeta 
själva, men finns där som stöd om det skulle behövas. Detta arbetssätt kan kopplas till 
Baloguns (2003) teorier kring hur mellancheferna hjälper sina medarbetare att genomgå en 
förändring. 
 
Enligt Lowe, et., al, (1996) fungerar ett transaktionellt ledarskapsbeteende för ledare som 
arbetar i en stabil och förutsägbar miljö. Den fakta strider mot förutsättningarna inom 
respondenternas avdelningar i flyg- och bilbranschen. Från respondent 1 och 6 framgår det att 
nämnda branscher utgörs av föränderliga miljöer, där kontinuerliga förändringar är 
nödvändiga för företagens konkurrensmöjligheter på marknaden. Ledarna belyser vikten av 
att vara förändringsbenägen i sitt arbete.  
 
Teorier som grundar sig i Bass forskning visar att transaktionellt- och transformativt 
ledarskap är korrelerade med varandra och att en framgångsrik ledare kan anpassa ledarskapet 
efter rådande förhållande (Yukl, 2013; Coetsier, 1997). En del transaktionella drag har 
uppmärksammats hos respondenter på SAS och Volvo. Respondent 2 involverar sina 
anställda i arbetet, men om oenigheter skulle uppstå mellan parterna är det chefens sätt som 
gäller. Denne påstår att det inte är någon demokrati, utan chefens beslut ska följas. Vidare 
menar mellanchefen att chefen över denne, respondent 1 agerar på liknande sätt om en 
diskussion skulle uppstå mellan dem. Då är det respondent 1 som bestämmer. Även 
respondent 6 är något transaktionell i sitt ledarskap. Mellanchefen anpassar sitt 
ledarskapsbeteende utefter situationen och applicerar ett tufft förhållningssätt till de anställda 
om det skulle krävas. Det kan vara framgångsrikt för ledare att bygga sitt transformativa 
beteende på en transaktionell grund (Lowe, et., al, 1996).  
 
Kommunikationen hos de två företagen har fungerat på skilda sätt under 
organisationsförändringarna. Respondent 1 och 2 på SAS menar på att kommunikationen var 
bristfällig under förändringen. Det bidrog till att implementeringen tog längre tid än planerat. 
På Volvo anser de däremot att kommunikationen under den pågående förändringen är bra. De 
har fått bättre kommunikation avdelningarna emellan och den fungerar även bra mellan de 
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anställda. Respondenterna på företaget framhäver vikten av bra kommunikation och att det är 
en förutsättning för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Det är framförallt viktigt med 
fungerande kommunikation under en förändring eftersom osäkerheten och oron är stor hos 
medarbetarna. Enligt Law (2016) kan bristfällig kommunikation kan vara en bidragande del 
till att suboptimering uppstår. För att främja kommunikationen mellan medarbetarna föredrar 
båda företagen att använda sig av telefon istället för mail som kommunikationsmedel. Genom 
att ringa sina kollegor får de en starkare och mer personlig konversation. Det bidrar till en 
ökad sammanhållning mellan medarbetarna. Mejl kan även missuppfattas av mottagaren, 
menar respondent 1. Båda företagen har medarbetare med olika nationaliteter.  Det framgår i 
intervjuerna att det i vissa fall kan orsaka kommunikationsproblem. Mellancheferna lägger 
därför vikt vid att bli förstådda av samtliga. Det anses viktigt att tänka på för att alla ska 
känna sig involverade.  

5.2 Mellanchefernas definition på- och betydelse för intern effektivitet 

Mintzbergs (1979) organisationsteori visar att mellanchefen är en central del i företagen, som 
ska förmedla ledningens direktiv till den operativa kärnan. Vidare påstår Balogun (2003) att 
mellanchefer agerar som förändringsagenter vid omorganisationer. Intervjuerna med 
företagen visar att mellanchefens arbete i en del fall kan var problematiskt. Enligt respondent 
4 är det en utmaning att balansera rollen som både chef och medarbetare. Chefen menar att 
det vid en förändring gäller att prioritera saker och att våga gå utanför ramarna. Balogun 
(2003) nämner även att cheferna får utökade arbetsuppgifter i samband med en förändring, 
vilket stämmer överens med informationen som erhållits från respondent 2, 4, 5 och 6. Hur 
väl mellancheferna hanterar sin roll och implementeringen av förändringen har en påverkan 
på resultatet av den.   
 
Från intervjuerna framkommer den väsentliga betydelsen av förändringsarbeten hos företag, 
vilket teorier kring organisationsförändringar styrker (Coetsier, 1997; Balogun, 1999). 
Mellancheferna anser att förändring är nödvändig för att företag ska fortsätta vara ”premium” 
och för att kunna möta konkurrensen på marknaden. Förändring är nödvändig för att nå 
förbättring (Sarros & Santora, 2001), vilket även respondent 6 påstår. Trots att förändringarna 
är nödvändiga framgår det från intervjuerna att processerna är tidskrävande och resulterar inte 
alltid det utfall företag hoppas på. Det styrker forskningen kring att förändringar inte alltid 
lyckas (Nohria & Beer, 2000). Enligt respondent 2 på SAS kan ordet förbättring passa bättre 
in i sammanhanget, eftersom förbättring alltid kan ses som positivt. 
 
Intervjuerna visar att individer utgår från sig själva under en förändring. De blir osäkra och 
vill ha information om vad förändringen innebär för dem. Där är det viktigt att på ett tydligt 
sätt kommunicera och informera om vad förändringen innebär. Inledningsvis måste de förstå 
vilka positiva effekter förändringen ger men även konsekvenserna den för med sig. Det visar 
Balogun (2003) även i sin forskning. Dessutom blir det inte alltid bättre direkt efter en 
förändring utan det finns en sorts ”confusion”, där det är viktigt för ledaren att ligga på för att 
de anställda inte ska gå tillbaka till gamla processer enligt respondent 3. Individer är 
fortfarande rädda för förändring, så det gäller att de blir mer trygga i sig själva och det är även 
där ledaren är viktig, vilket framgår från intervjuerna med respondent 4 och 5. Vidare menar 
respondent 1 och 3 att ledare med fördel kan låta sina anställda arbeta självständigt och närma 
sig problem utifrån sitt eget perspektiv, med endast ramar för att begränsa och ett mål att 
uppnå. De anställda får då använda sin egen fantasi och egna egenskaper till att lösa 
problemet. Teori visar på att genom att göra på det nämnda sättet stimuleras intelligensen hos 
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de anställda och ger personlig tillfredsställelse (Lowe, et al, 1996; Rodsutti & Swierczek, 
2002). 
 
Från intervjuerna och teorin (Hammer, 2002; Law, 2016) framgår det att suboptimering kan 
vara ett problem vid förändring. Det visar framförallt intervjun med respondent 2. När 
anställda inte kommunicerar effektivt mellan avdelningar är det lätt att avdelningar drar ifrån 
varandra. Det kan vara en liten förbättring för den egna avdelningen men en stor försämring 
för andra, antingen före eller efter i den värdeskapande processen. Så var även fallet för 
Volvo innan de påbörjade förändringen, vilket framkom i intervjun med respondent 4. SQM 
arbetade närmare en annan avdelning och kom längre ifrån Procurement. Respondenten 
benämner den tidigare förändringen som mindre lyckad.  
 
Suboptimering ökar andelen icke-värdeskapande processer som avdelningar går igenom 
(Hammer, 2002). Enligt respondent 1 och 3 måste icke-värdeskapande processer minskas, 
eftersom det påverkar den interna effektiviteten negativt. Dessutom anser respondent 6 från 
Volvo att ett bättre tvärfunktionellt arbete avdelningarna emellan ger en bättre koll på tidigare 
processer och därmed minskar den egna suboptimeringen. Samtidigt belyser några 
respondenter vikten av att lägga tid på rätt saker. Gör man inte det blir den värdeskapande 
processen lidande. Fortsättningsvis är det tids- och energikrävande att förändra sin 
organisation enligt respondent 3 och 6. Det är viktigt att lägga tiden som krävs för att 
förändra, men det är viktigt att begränsa sig i förändringen. Man ska inte ha igång för mycket 
samtidigt, eftersom då kan det förloras för mycket energi. Från intervjuer med respondent 4, 5 
och 6 framkommer det att ett agilt arbetssätt kan vara fördelaktigt att implementera för att 
effektivisera processer inom företag. Genom det arbetssättet fokuserar företaget på enskilda 
processer eller uppgifter under en kortare tid, för att sedan ta beslut och följa upp. Därefter går 
de vidare till nästa uppgift. Respondenterna menar på att arbetet blir mer effektivt.  
 
I samband med SAS omstrukturering var de tvungna att göra sig av med anställda, dels för att 
några var ”low performers” och dels för att de helt enkelt minskade storleken på vissa 
avdelningar. Det var även anställda som slutade eftersom de inte ville flytta med 
centraliseringen till Frösundavik. Det resulterade i en del personalomsättning, där de fick 
anställa nya medarbetare. Enligt respondenterna från SAS gjorde det att vissa avdelningar 
hamnade efter eftersom de var tvungna att lära upp nyanställda från grunden. 
Personalomsättning har med andra ord en del konsekvenser, bland annat genom att när 
medarbetare slutar förlorar organisationen erfarenhet. Det leder i sin tur till lägre produktivitet 
samt sämre finansiell prestanda (Dess & Shaw, 2001).  
 
Under implementeringen av förändringen på SAS var en del av personalen som stod under 
ledning av respondent 2, inkluderade i en projektgrupp. Det gjorde att chefen saknade en del 
av sin personal på linjen. När förändringen därefter var ur planeringsstadiet och skulle 
implementeras var halva avdelningen utbildad i det nya systemet. De hade dock ingen koll på 
de nya processerna som vuxit fram under tiden som förändringen planerades. Den andra 
halvan av avdelning var däremot inte utbildad i det nya systemet. När delar av personalen 
tränades i de nya arbetsprocesserna, fanns inte alltid tillräckligt med personal till att driva den 
ordinarie verksamheten. När sådana situationer uppstår kan de tvingas hitta tillfälliga 
lösningar till problem (Balogun, 2003; Balogun & Hailey, 2004). På respondentens avdelning 
håller de fortfarande ett stort lösningsdokument med instruktioner och processbeskrivningar 
för de problemen som uppstod när implementeringen genomfördes.  
 
Av vad som kan framkom från intervjuerna i förhållande till Mintzbergs (1979) teorier 
använder båda företagen i grunden en divisionaliserad form av konfiguration. Det innebär att 
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Volvo har olika regioner de är verksamma inom, som jobbar autonomt. SAS har olika 
avdelningar som utför olika tjänster som även de arbetar autonomt. De båda avdelningarna 
som forskningen berör är däremot maskinbyråkratier. Det baseras dels på ett citat; “Without 
Machine Bureaucracies, automobiles would be reserved for the rich and travelers would fly at 
their own peril” (Mintzberg, 1979:333), men även på svar från respondenter. Mycket av 
arbetet går ut på att standardisera och förenkla processer, vilket är huvuddelen i en 
maskinbyråkrati. Samtidigt har de en stark supportstruktur för linjen där både respondent 2- 
och 3:s avdelningar jobbar för att underlätta, dels för inköpsavdelningen men även mot hela 
logistikavdelningen. De jobbar i sin tur för att den operativa kärnan ska jobba effektivt och 
hålla flygplan i luften. Enligt respondent 3 är en stor del av standardiseringen av processer 
inom SAS att inte riskera säkerheten för flygplanen. Om de följer samma process och inte tar 
”shortcuts” minskar risken för olyckor.  
 
Även Volvo jobbar med att standardisera och simplifiera sina processer genom att införa sitt 
agila arbetssätt. De arbetar på ett sätt som liknar ”Kaizen”- kulturen. En del respondenter 
pekar på att tvärfunktionellt arbete och kommunikation är viktiga delar i ett effektivt arbete. 
Ett problem som kan uppstå inom organisationer som använder sig av maskinbyråkratier är att 
det ovan nämnda inte fungerar, då de är hierarkiskt uppbyggda med vertikala 
kommunikationskanaler. Det resulterar i att den effektiva kommunikationen mellan 
avdelningar blir låg (Bai et al., 2017).  
 
Enligt respondent 2 på SAS är organisationen uppbyggd som stuprör, vilket innebär att 
personalen är upptagen med sin egen avdelning och endast fokuserar på att förbättra den. Det 
leder som tidigare nämnt till suboptimering. Framförallt påverkar det den värdeskapande 
processen negativt, vilket också nämnts tidigare. Dessutom menar respondent 3 att det 
föreligger en del spänning mellan avdelningarna på grund av förseningar och att de inte 
kommunicerar ordentligt vid reparationer. Konflikter är vanligt förekommande inom 
maskinbyråkratier, men det är något som helst inte ska komma upp till ytan (Mintzberg, 
1979). 
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6 Diskussion 

I arbetets avslutande avsnitt diskuterar författarna relevanta resultat utifrån analyskapitlet 
kopplat till studiens syfte och frågeställning. Därefter beskrivs studiens bidrag och faktorer 
som kan ha haft inverkan på resultatet. Avslutningsvis föreslår författarna ämne för fortsatt 
forskning.  

6.1 Studiens diskussion 

Studien genomfördes i syfte att öka förståelsen för förhållandet mellan ledarskapsbeteende 
och intern effektivitet under en organisationsförändring. Det har visat sig finnas ett tydligt 
samband mellan de två begreppen, då ledarskapsbeteendet har betydelse för den interna 
effektiviteten. Studien har även genererat mer kunskap om mellanchefens roll och dess 
agerande i en förändringsprocess. 
 
Inledningsvis kan författarna konstatera att samtliga mellanchefer som inkluderades i studien 
är transformativa ledare. Deras stöttande och coachande förhållningssätt skapar tillit och 
förtroende till medarbetarna. Det styrker teorierna kring transformativt ledarskap. Vidare har 
samtliga mellanchefer ett människoinriktat fokus, vilket också stämmer överens med 
ledarskapsbeteendet. Det går däremot inte att specifikt sätta in varje ledare i en enskild 
beteendekategori, eftersom respondenterna har beteenden från flera av dem.  
 
Fortsättningsvis har mellanchefernas transformativa ledarskapsbeteende betydelse för den 
interna effektiviteten i företagen i positiv bemärkelse. Respondenterna tror att de anställda 
motiveras av ett ökat förtroende och en större frihet i arbetet. De anser även att deras sätt att 
involvera och engagera medarbetarna bidrar till ökad motivation. En högre motivation hos de 
anställda anses resultera i en ökad intern effektivitet.  
 
Författarna tolkar materialet i analysen som att ett transaktionellt ledarskapsbeteende inte 
fungerar särskilt väl på mellanchefernas positioner inom företagen. Den kreativitet och tillit 
som de anställda förmodas vara i behov av i arbetet begränsas under en transaktionell ledare. 
Även den motivation medarbetarna anses behöva för att förbättra sina arbetsprestationer 
hämmas under ett transaktionellt ledarskap. Ledarbeteendet kan därmed kopplas till en 
försämrad intern effektivitet. Ett transaktionellt ledarskap skulle eventuellt fungera bättre 
inom avdelningar på lägre nivåer, närmare den operativa personalen. Där är inte 
medarbetarnas kreativitet lika betydelsefull då processerna är mer standardiserade.  
 
Mellanchefernas definition på intern effektivitet involverar främst begreppet suboptimering, 
vilket har en tydlig koppling till kommunikation. Samtliga respondenter framhäver vikten av 
en välfungerande kommunikation mellan avdelningar i syfte att förebygga att suboptimeringar 
uppstår. När suboptimeringar inträffar drar en avdelning ifrån en annan avdelning i 
implementeringen av en förändring. Det kan gynna den enskilda avdelningen, men missgynna 
resten av företaget. De avdelningar respondenterna arbetar på utgörs av maskinbyråkratier. I 
en sådan organisationsstruktur kan kommunikationen vara problematisk på grund av de 
vertikala kommunikationskanalerna. Det leder till att den tvärfunktionella kommunikationen 
blir negativt påverkad. Den värdeskapande processen och den interna effektiviteten påverkas 
också i negativ bemärkelse eftersom avdelningarna får problem att kommunicera med 
varandra. Från analysen framgår det att mellancheferna kan påverka kommunikationen med 
sitt ledarskapsbeteende. Genom att använda kommunikationsmedel som är mer personliga 
främjas sammanhållning mellan medarbetarna. En bättre kommunikation mellan avdelningar 
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kan generera en positivare upplevelse av förändringen för medarbetarna. Det kan även leda 
till att förutsättningarna för en lyckad förändringsprocess ökar. 
 
Det framgår även från intervjuerna att en del medarbetare är oroliga och osäkra vid 
förändringar, vilket gör att de sätter sig som en blockad emot den. En negativ inställning till 
arbetet kan kopplas till en reducerad motivation, som i sin tur kan leda till en ökad 
personalomsättning. Det bidrar till en försämrad intern effektivitet. När sådana fall inträffar i 
förändringsprocesser hos företag skulle de eventuellt kunna motverkas genom att 
mellancheferna använder ett transformativt ledarskapsbeteende gentemot medarbetarna och 
stöttar dem genom processen. Det framhävs som ett framgångsrikt koncept hos båda 
företagen.  
 
Avslutningsvis kan det konstateras att mellancheferna är positivt inställda till förändring, även 
om det medför mer arbete för dem. De är medvetna om deras egen betydelse för att nå en 
lyckad implementering av förändringen. Det framkommer att samtliga mellancheferna har en 
klar definition av hur de själva ser på begreppet intern effektivitet. Ledarskapsbeteendet de 
väljer att applicera i sin roll kan ha betydelse för den interna effektiviteten.  

6.2 Studiens bidrag 

Det teoretiska bidrag som studien främst genererar är en djupare förståelse för begreppen 
ledarskapsbeteende och intern effektivitet. Studien har vidare genererat ökad kunskap kring 
ledarskapsbeteendets betydelse för företags interna effektivitet. Tidigare forskning kring 
kopplingen mellan begreppen är bristfällig och det finns en forskningslucka. Studierna har 
främst undersökt variablerna var för sig och de har genomförts med den strategiska ledningen 
som undersökningsobjekt och inte mellanchefer. Därmed bidrar denna uppsats med 
kunskapen om begreppsförhållandet utifrån mellanchefers perspektiv.  
 
Studiens empiriska resultat genererar mer nyanserad data kring mellanchefer som 
undersökningsobjekt under en organisationsförändring. Stora delar av forskningen inom 
området är från början av decenniet och därmed genererar denna studie relevanta bidrag till 
den befintliga forskningen. Studien medför även ytterligare kunskap för mellanchefer i sin 
roll som förändringsagenter. Den visar hur de med hjälp av sitt ledarskapsbeteende kan 
påverka företags interna effektivitet. Den bidrar även med en ökad förståelse för begreppet 
intern effektivitet. Mellancheferna som inkluderas i studien definierar intern effektivitet på 
liknande sätt och de lägger stor vikt vid kommunikation, medarbetarnas tillfredsställelse och 
suboptimering. Definitionerna bidrar med utökad betydelse till de befintliga teoriernas 
begreppsdefinitioner.   
 
Det praktiska bidraget som studien genererar är en ökad kunskap för hur mellanchefer i andra 
organisationer kan agera vid implementeringen av en förändring. I organisationer med 
liknande struktur som de undersökta har mellanchefer en viktig roll. De har en stor betydelse 
för hur förändringsprocessen upplevs och vad den resulterar i. Studien bidrar till ökad 
förståelse för hur mellancheferna med hjälp av sitt ledarskapsbeteende kan förbättra den 
interna effektiviteten. Den genererar en tydlig bild av vilka risker det finns med 
organisationsförändringar och hur en mellanchef kan arbeta för att förebygga dem.  
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6.3 Studiens begränsningar 

En teoretisk begränsning i studien är att författarna utgår från redan befintliga teorier och har 
därmed letat efter faktorer i respondenternas svar som kan överensstämma med teorierna. 
Begränsningen rör framförallt ledarskapsbeteendet, där studien syftat till att analysera om 
mellancheferna använder ett transformativt eller transaktionellt ledarskapsbeteende. Det finns 
eventuellt andra ledarskapsbeteenden som passar in på chefernas beteenden.  
 
För att styrka det empiriska resultatet hade studien med fördel kunnat inkludera fler 
respondenter och eventuellt fler företag. Vidare studeras frågeställningen enbart utifrån 
mellanchefernas perspektiv och därmed exkluderas medarbetarnas perspektiv. Genom att 
inkludera fler respondenter, både mellanchefer och medarbetare hade resultatet kunnat 
generaliseras i större utsträckning.  
 
Ytterligare en empirisk begränsning är att samtliga respondenter applicerar ett transformativt 
ledarskap i sin roll som mellanchef. Det är därmed svårt att utifrån empirin kunna dra 
betydande slutsatser om transaktionellt ledarskap. Vidare är det möjligt att respondenterna 
eventuellt haft förkunskap om de båda ledarskapsstilarna. Deras svar kan därmed ha påverkats 
av den kunskapen, vilket skulle kunna leda till att de beskriver den ledarskapsstil teorier anser 
att de bör applicera i sin chefsroll. Det kan med andra ord vara så att de berättar om hur de 
önskar agera, istället för hur de verkligen agerar.  
 
Vidare begränsning är att företagen inte är i samma stadie under förändringsprocessen. 
Mellanchefernas upplevelse av förändringen kan skilja sig åt beroende på hur långt de 
kommit. Företaget som lämnat förändringsprocessen bakom sig kan i efterhand analysera de 
problem som uppkom och vilka brister som fanns i implementeringen. Ett företag som 
däremot är i början av förändringsprocessen har eventuellt inte stött på alla svårigheter som 
förändringen för med sig och vet heller inte vad slutresultatet kommer att bli.  

6.4 Förslag till framtida forskning 

Som förslag till framtida forskning skulle det vara intressant att studera samma fenomen, men 
att även inkludera medarbetarnas perspektiv. Medarbetarna skulle eventuellt kunna ha en helt 
annan bild av mellanchefernas agerande i en förändringsprocess. Utifrån chefernas definition 
av intern effektivitet skulle medarbetarnas bild av hur väl den överensstämmer med deras 
upplevelse av ledarnas agerande vara intressant att undersöka. Den skulle med fördel 
genomföras kvalitativt för att få mer substans och djup i medarbetarnas svar. Genom att göra 
mellancheferna medvetna om medarbetarnas syn på ledarskapsbeteende och dess betydelse 
för intern effektivitet, skulle framtida förändringsprocesser ha bättre förutsättningar för att 
uppnå lyckade resultat.   
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Bilaga 1: Operationaliseringsschema  

Tema: Mellanchefer 

Nivå 2-frågor: 
Vilken roll har mellanchefen i en förändringsprocess?  
Balogun (2003) påstår att mellanchefer har en viktig roll i förändringsprocessen och att de är 
en avgörande faktor för hur väl förändringen implementeras i företaget. Ovanstående fråga 
ämnar därför ta reda på vilken roll mellanchefen själv anser sig ha i den strukturella 
förändringen.  
 
Vilka svårigheter har den strukturella förändringen medfört för mellanchefen?  
Enligt Burnes (2011) är orsaken till att förändringar ofta misslyckas att mellancheferna är 
begränsade i sin roll och ibland helt maktlösa.  
  
Nivå 1-frågor: 

• Vill du berätta lite om dig själv och din roll i företaget?  
• Vilka är dina arbetsuppgifter?  
• Vilka förändringar har omstruktureringen inneburit för dig som mellanchef?  
• Hur har du gjort för att hjälpa dina anställda genom förändringsprocessen? 
• Har du fått något stöd genom förändringsprocessen? 
• Har du upplevt några svårigheter vid implementeringen av förändringen? 

Tema: Strukturell förändring 

Nivå 2-frågor: 
Vilken sorts strukturell förändring genomförs och vad är syftet med den?  
Kontinuerliga omorganisationer är viktiga för att företag ska följa med i utvecklingen och 
fortsätta vara konkurrenskraftiga (De Smet, 2014, januari; Balogun, 1999). Frågan syftar 
därför till att ta reda på företagens mål med förändringen och varför de tycker den är viktig.  
 
Nivå 1-frågor: 

• Berätta om er strukturella förändring. 
- Vilken var intentionen när ni började genomgå förändringen?  
- Vad har den resulterat i idag?  
- Vad har din roll varit i processen?  

Tema: Intern effektivitet 

Nivå 2-frågor: 
Vad innebär intern effektivitet för mellanchefen?  
Intern effektivitet är ett subjektivt och svårdefinierat begrepp, som har olika betydelse för 
olika ledare och individer (Cameron, 1986; Willems, 2016). Syftet med frågan är därför att ta 
reda på respektive mellanchefs personliga definition på intern effektivitet.  
 
Vad har mellanchefen för påverkan på intern effektivitet? 
En ledares sätt att hantera sina anställda har en betydande inverkan på produktivitet och 
lönsamhet i företaget (Rodsutti & Swierczek, 2002). Vidare påstår Rodsutti & Swierczek 
(2002) att människohantering är en viktig del i intern effektivitet, som kan öka personalens 
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tillfredsställelse. Frågan syftar till att ta reda på om mellanchefen anser sig kunna påverka den 
interna effektiviteten genom sättet de interagerar med sina anställda.  
 
Nivå 1-frågor: 

• Vad innebär intern effektivitet för dig? 
• Upplever du att du kan påverka den interna effektiviteten i ditt arbete? 
• Upplever du någon skillnad i den interna effektiviteten innan jämfört med efter 

förändringen? 

Tema: Ledarskapsstil 

Nivå 2-frågor: 
Vilket ledarskapsbeteende använder sig mellanchefen av?  
Ledarskapsbeteendet anses vara en viktig faktor hos chefer vid organisationsförändring och 
kan påverka hur lyckad en förändring kan komma att bli (Ali, et. al., 2015). Det finns flera 
olika ledarskapsbeteenden som chefer kan välja att använda i sin roll (Yukl, 2013). Syftet med 
ovanstående fråga är att ta reda på vilket ledarskapsbeteende mellanchefen använder sig av.  
 
Är det ena ledarskapsbeteendet mer fördelaktigt än det andra i rollen som mellanchef inom 
företagen? 
Transformativt- och transaktionellt ledarskapsbeteende har gemensamma egenskaper, men 
skiljer sig även åt på flera sätt. Det råder en tvetydighet om vilket beteende som är mest 
lämpat hos ledare (Lowe, et al, 1996). Det finns både styrkor och svagheter med båda 
ledarskapsbeteendena (Sarros & Santora, 2001). Frågan syftar till att ta reda på vilket 
ledarskapsbeteende som anses vara bäst lämpat inom företagen.  
 
Nivå 1-frågor: 

• Vad innebär ledarskap för dig? 
• Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

- Kan du ge exempel på en situation där ditt ledarskap fungerat bra? Någon 
situation då det fungerat mindre bra?  

- Vilka utmaningar har du som ledare stött på vid förändringen?  
• Vad har du för inställning till förändring? 
• På vilket sätt involverar du de anställda i förändringsprocessen?  
• Vad tror du de anställda motiveras av i sitt arbete? 
• Hur gör du som ledare för att skapa bra samarbeten mellan de anställda? 
• Hur hanterar du konflikter vid oenigheter med dina anställda?  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

• Vill du börja berätta lite om dig själv och din roll i företaget? 
 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

• Berätta om er strukturella förändring. 
 

- Vilken var intentionen när ni började genomgå förändringen? 
 

- Vad har den resulterat i idag? 
 

- Vad har din roll varit i processen? 
 

• Vilka förändringar har omstruktureringen inneburit för dig som mellanchef?  
 

• Hur har du gjort för att hjälpa dina anställda genom förändringsprocessen? 
 

• Har du fått något stöd genom förändringsprocessen? 
 

• Har du upplevt några svårigheter vid implementering av förändringen? 
 

• Vad innebär intern effektivitet för dig? 
 

• Upplever du att du kan påverka den interna effektiviteten i ditt arbete? 
 

• Upplever du någon skillnad i den interna effektiviteten innan jämfört med efter 
förändringen?  

 
• Vad innebär ledarskap för dig? 

 
• Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

 
- Kan du ge exempel på en situation där ditt ledarskap fungerat bra? Någon 

situation då det fungerat mindre bra? 
 

- Vilka utmaningar har du som ledare stött på vid förändringen? 
 

• Vad har du för inställning till förändring? 
 

• På vilket sätt involverar du de anställda i förändringsprocessen? 
 

• Vad tror du dina anställda motiveras av i sitt arbete? 
 

• Hur gör du som ledare för att skapa bra samarbeten mellan de anställda? 
 

• Hur hanterar du konflikter vid oenigheter med dina anställda? 
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