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Förord 
Vi vill med detta förord framföra vår tacksamhet till alla som hjälpt oss och stöttat oss under 
denna process. Till att börja med vill vi tacka Scania AB i Södertälje som ville vara med och 
delta i denna studie. Vi vill främst tacka kompetensutvecklaren Jörgen Nilsson vid Scania AB 
som gav oss access till Scania AB samt att vi vill rikta ett tack till Karin Heden som blev vår 
kontaktperson vid Scania AB efter att Jörgen sökt nya karriärmöjligheter. Vi vill sedan tacka 
de sammanlagt fjorton respondenter vid Scania AB i Södertälje som ställde upp och visade 
sitt intresse av att medverka i vår studie.  
 
Till sist vill vi rikta ett stort tack till våra handledare Nils Wåhlin samt Niklas Wahlström vid 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet, som under arbetets gång hjälp, stöttat och gett oss 
konstruktiv kritik som resulterat i att denna uppsats blivit genomgående bättre samt 
överhuvudtaget genomförbar. 
 
Ett stort tack till er alla! 
 
 
Maria Gottvall, Umeå och Elin Holmqvist, Umeå, 2007.  
 



 

Sammanfattning 
Under de senaste decennierna har organisationers omgivning och förutsättningar förändrats 
hastigt, genom bland annat globalisering, ny teknologi (IT), högre krav från kunder och bättre 
levnadsstandard i allt fler länder. Detta har i sin tur inneburit att organisationer har blivit 
tvungna att omorganisera för att kunna överleva på marknaden. I och med att organisationer 
varit tvungna att genomgå nedskärningar och decentralisering har det resulterat i allt högre 
krav på mellancheferna inom organisationen där många organisationer valt att rationalisera 
bort de formella mellanchefsfunktionerna. Dessa handlingar kan resultera i att mellanchefer 
ersätts av nya ansvariga, som inte formellt definieras som mellanchefer utan kan antas vara 
osynliga mellanchefer. De osynliga mellancheferna innehar en chefsliknande funktion men 
dock inte en formell chefsposition. Detta ger till följd att det kan vara svårt för organisationer 
att veta vilka som verkligen är i behov av att genomgå fortbildningar. Den 
problemformulering som såtillvida är utgångspunkten för denna studie är; hur väl möter stora 
företag inom verkstadsindustrin de osynliga mellanchefernas behov av fortbildning? För att 
kunna ge svar på denna fråga är syftena med denna uppsats att:  
 

 Identifiera osynliga mellanchefer. 
 Utveckla förståelsen för de osynliga mellanchefernas profiltillhörighet. 
 Jämföra de osynliga mellanchefernas syn på dess fortbildningsbehov med 

deras chefs syn på detta behov. 
 Identifiera eventuella skillnader mellan två avdelningar angående osynliga 

mellanchefers fortbildningsbehov. 
 Utveckla förståelsen för brister och möjligheter i den nuvarande 

fortbildningen. 
 
För att kunna besvara vår problemformulering och uppfylla denna uppsats syften har vi 
använt oss av både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Vi har sammanlagt genomfört fjorton 
semistrukturerade intervjuer med fem förstalinjechefer och nio produktionssamordnare vid 
Scania AB i Södertälje. Vi har även genomfört en elektronisk enkät med de nio 
produktionssamordnarna. Tanken med denna uppsats är att försöka utveckla förståelsen för 
och om möjligt generera ny kunskap om osynliga mellanchefers fortbildningsbehov, vilket 
även innebär att vårt teoretiska ramverk främst ligger till grund för att ge läsaren en bakgrund 
och förståelse till det problem vi studerar. Vi har därför valt att ta upp teorier rörande chefers 
och mellanchefers generella arbetsuppgifter och funktion. Därefter har vi valt att beröra 
decentraliseringar för att ge läsaren en förståelse för vad det kan ha för effekt på 
organisationer samt individerna inom organisationen. Detta för att ge en bakgrund till hur 
gruppen osynliga mellanchefer kan uppstå och vilka presenteras med ett antal 
aktivitetsprofiler. Slutligen i vårt teoretiska ramverk har vi valt att presentera fortbildningar 
för att uppmärksamma läsaren om de problem som kan uppstå om organisationer lägger ned 
för lite resurser och tid på fortbildningar.   
 
Med tanke på att vi främst använt oss av ett induktivt angreppssätt har till störst del det 
empiriska materialet legat till grund för vår analys förutom det datamaterial vi samlade in via 
den elektroniska enkäten. Analysen har med andra ord främst varit till för att generera ny 
kunskap. Den slutsats vi kommit fram till angående hur väl stora företag inom 
verkstadsindustrin möter de osynliga mellanchefernas behov till fortbildning anser vi att 
Scania AB, i detta fall, inte möter behoven till den grad som kan anses vara önskvärt. Viss 
obalans har identifierats hos Scania AB gällande denna fråga, vilken måste åtgärdas om de om 
möjligt ska kunna tillgodose de osynliga mellanchefernas behov.      
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1. INLEDNING 
 detta inledande kapitel redogör vi för bakgrunden till det problem som ska studeras.  Vi 
presenterar dessutom de syften och de nödvändiga avgränsningar som vi valt att göra. För 

att läsaren lättare ska förstå denna uppsats har vi även gett en förklaring av vissa centrala 
och återkommande begrepp i denna uppsats.  

1.1. Problembakgrund 
”There are millions of men and women who go to work every day not to the senior executive 
floor, or to the front line to supervise the work of clerical or production employees, but to 
offices with titles on the doors that reads “Vice President”, “Director” or “Department 
Manager”. These are the managers who occupy positions in the middle of the organizational 
hierarchies throughout the world.”1  
 
En vanlig organisationsform som identifierats i den vetenskapliga litteraturen, på 1950 talet, 
var den så kallade byråkratiska organisationsformen.2 Denna organisationsform baserades på 
Webers tanke om den ”perfekta organisationen” och karakteriserades bland annat av hierarki, 
detaljstyrning och formella kontakter.3 Senare, under 1970-talet, blev det allt mer vanligt, 
inom större organisationer, att använda sig av en matrisliknande organisationsform som var en 
mer komplex organisationsstruktur med fler ansvarslinjer uppåt i hierarkin. Under de senaste 
decennierna har dock organisationers omgivning och förutsättningar förändrats hastigt, genom 
bland annat globalisering, ny teknologi (IT), högre krav från kunder och bättre 
levnadsstandard i allt fler länder.4 I oktober 1987 blev den stora börskraschen i USA ett 
faktum, vilken utlöste en negativ trend av nedskärningar, decentraliseringar och fusioner inom 
mer eller mindre alla branscher i USA.5 Decentralisering är inte direkt ett tillstånd, utan det 
kan sägas vara mer en process som innebär att en organisation delas upp i mindre 
verksamhetsenheter. Varje verksamhetsenhet har sedan ett resultatansvar och även ett 
tvärfunktionellt ansvar. Decentralisering i sig kan leda till delegering av beslutsinflytande 
samt befogenheter till medarbetare som ska uppnå överenskomna mål. Decentralisering kan 
även leda till en plattare organisation med färre hierarkiska nivåer samt att regler tenderar att 
försvinna eller åtminstone minska i omfattning.6  
 
Den nya verkligheten som, i och med organisatoriska reformer såsom decentralisering, 
uppstod i början av 90-talet genom allt oftare förekommande avregleringar, en påtagligt 
växande global konkurrens samt högre press från kortsiktiga mål förändrade kraftigt 
spelreglerna för många företag i USA. USA var dock inte ensamma om denna företeelse utan 
europeiska företag var snabba att följa mönstret. Dessa nya och okända förutsättningar 
tvingade företag att omorganisera och upptäcka nya strategier för att överleva den allt starkare 
konkurrensen på marknaden.7 Över mer än tusen företag omorganiserades från den klassiska 
hierarkiska pyramiden till en plattare och mer decentraliserad organisationsstruktur för att 
kunna hålla jämna steg och stå emot konkurrens från länder med låga kostnader som till 

                                                 
1 McDermott, Lynda C., Caught in the middle – How to survive and thrive in today’s management squeeze, 
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1992, vii. 
2 Pettigrew, Andrew M. och Fenton, Evelyn M., The Innovating organisation, London: SAGE Publications Ltd, 
2000, 10. 
3 Wåhlin, Nils och Eriksson, Lennart, Ledarskapsforskning, Lund: Academia Adacta, 1998, 20-22. 
4 Pettigrew och Fenton, The Innovating organisation, 16-22. 
5 McDermott, Caught in the middle – How to survive and thrive in today’s management squeeze, 6-7. 
6 Södergren, Birgitta, Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv, Stockholm: Handelshögskolan i 
Stockholm, 1992, 51-60. 
7 Frohman, Alan L. och Johnson, Leonard W., The middle management challenge – moving from crisis to 
empowerment, USA: McGraw-Hill, Inc, 1992, 6-7. 
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exempel Japan.8 Det finns dock många positiva effekter som decentraliseringar kan ha på 
företag, bland annat att företagen får marknadsmässiga fördelar genom en närmare koppling 
mellan verksamhetsnivån och kunderna vilket ger ett större utrymme för kundanpassning. 
Decentraliseringsprocessen ger även organisationen ekonomiska fördelar i och med att 
verksamhetsnivån blir mer medveten om kostnader och får ett ökat lönsamhetstänkande. 
Decentralisering skapar även en bättre bild av beslutsbefogenheter, med en klarare koppling 
mellan ansvar, befogenheter och utvärdering. Bättre utvärdering och främst bättre möjligheter 
till självutvärdering har en positiv effekt på både effektivitet och arbetstillfredsställelse.9   
 
Det har dock framträtt tydligt de senaste årtiondena att decentralisering, nedskärning och 
projektifiering av organisationer har ställt allt högre krav på framför allt mellanchefer från 
olika håll inom organisationen; från organisationens ledning, från andra organisationer, från 
konkurrerande mellanchefer inom samma organisation och även från de personer som arbetar 
under mellanchefen i fråga.10 Mellanchefen kan beskrivas som den person som kan återfinnas 
på nivåer mellan toppledningen och botten inom en organisation. Mellanchefen kan såtillvida 
anses vara en informationskanal mellan toppen och botten av organisationen och ska se till att 
organisationen följer de planer och strategier som fastställts av toppskikten inom 
organisationen.11 En mellanchefs uppgift karakteriseras såtillvida vanligen av att samordna 
flera resultat- och operativansvariga verksamhetschefer, eller att agera som en 
kommunikationslänk mellan hierarkiska nivåer, både uppåt och nedåt i organisationen. Detta 
innebär att decentraliseringsprocessen kan leda till ifrågasättande och upplösning av 
mellanchefers anställningar. Deras arbetsuppgifter urholkas vilket gör att en del mellanchefer 
måste avvecklas. Mellanchefer kan därför bli sedda som decentraliseringens förlorare.12  
 
Genom allt oftare förekommande decentraliseringar och fokusering på projektorientering har 
det blivit alltmer tydligt att chefer på olika nivåer, även de lägre, kan ha en stor och kanske till 
och med en avgörande betydelse för en verksamhets långsiktiga framgång. Synen på 
mellanchefer har under senare år förändrats och många organisationer väljer att rationalisera 
bort mellanchefslagren mer och mer, eftersom de anses både vara för kostsamma och vara 
barriärer för snabba beslut13. Ett bra exempel på detta fenomen är General Motors som i 
början av 90-talet varslade 25 000 mellanchefsjobb14. Sådana handlingar kan resultera i att 
lagret av mellanchefer inom organisationer stegvis ersätts av nya ansvariga, såsom projekt- 
eller gruppledare, som inte formellt definieras som mellanchefer. Detta kan medföra att det 
inom organisationer uppstår en grupp av osynliga mellanchefer, vilket innebär att olika 
individer inom organisationen innehar en chefsliknande funktion men dock inte en formell 
chefsposition. För att tydliggöra detta redogörs nedan ett citat från en personalchef vid en 
kommun i Sverige: 
  

”Jag upplever ofta att det dyker upp personer som är ”halvmellanchefer”… 
när vi anordnar mellanchefsaktiviteter, såsom fortbildningar. De är personer 
som deras chef, som är mellanchef, anser behöver utbildningen mer än dem 
själva. Eftersom dessa halvmellanchefer bär ansvaret för uppgiften. Ibland 
har de till och med befogenheterna, som deras chef tidigare hade… 
Egentligen är det här ett ganska stort problem, för våra utvecklingssatsningar 
kan ibland bli missriktade… ledarskapsutbildning behövs kanske främst av 

                                                 
8 McDermott, Caught in the middle – How to survive and thrive in today’s management squeeze, 3-5. 
9 Södergren, Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv, 144-149. 
10 Blomqvist, Tomas och Müller, Ralf, Middle management in program & project portfolio management: 
Practices, roles & responsibilities, Newtown Square: Project Management Institute, Inc, 2006, 1-2. 
11 Kay, Emanuel (1973) ”New alternatives for Middle Managers.” Management Review, 62 (10), 4-10. 
12 Södergren, Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv, 112. 
13 Pettigrew et al, Innovative forms of organizing, London: SAGE Publications Ltd, 2003, 11-12.  
14 McDermott, Caught in the middle – How to survive and thrive in today’s management squeeze, 3. 
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dem som leder och inte deras administrativa chef, även om den har 
delegationen.”15 

 
Detta citat visar på att det finns osynliga mellanchefer och att det kan vara svårt för 
organisationer att veta vilka som egentligen är i behov av att genomgå fortbildningar. 
Fortbildning har till syfte att människor ska få ta del av information och data och tillsammans 
försöka tolka, förstå och omvandla informationen och data till handling16. Det är oerhört 
viktigt med fortbildning idag, speciellt för mellanchefer och andra med ledarfunktioner, som 
måste kunna hantera den press de har från sina chefer. Press om att uppnå kortsiktiga resultat 
samtidigt som de ska agera som både lagspelare, visionär ledare och utvecklare av de 
mänskliga resurserna inom organisationen samt att hjälpa organisationen att skapa och behålla 
dess konkurrensfördelar.17 Det är många olika krav som en mellanchef ska uppfylla men de 
klarar oftast inte av det på egen hand. De behöver organisationens hjälp och organisationen 
kan bidra med fortbildning så att dessa kan komma med nya och bättre idéer som är 
nödvändiga för att organisationen ska överleva på den snabbt föränderliga marknaden.   
 
För att knyta ihop säcken, kan det påstås att decentralisering och nedskärning kan leda till en 
förändrad syn på mellanchefsfunktionen där den formella mellanchefen allt oftare 
rationaliseras bort. Detta kan innebära att nya ansvariga skapas i dess ställe vilka kan kallas 
osynliga mellanchefer. Genom att identifiera osynliga mellanchefer och dess funktioner inom 
en organisation kan det komma att underlätta planering och genomförande av eventuella 
fortbildningar inom företag. Detta för att lättare kunna klargöra vilka sorters 
fortbildningsbehov olika individer med ledarfunktion har genomgående inom organisationen 
så att rätt individ får rätt fortbildning utifrån dess behov. Detta mynnar ut i denna uppsats 
problemformulering och syfte.  

1.2. Problemformulering 
Hur väl möter stora företag inom verkstadsindustrin de osynliga mellanchefernas behov av 
fortbildning?  

1.3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att uppmärksamma och öka förståelsen för osynliga 
mellanchefers fortbildningsbehov vid Scania AB i Södertälje, genom att: 
 

 Identifiera osynliga mellanchefer. 
 Utveckla förståelsen för de osynliga mellanchefernas profiltillhörighet. 
 Jämföra de osynliga mellanchefernas syn på dess fortbildningsbehov med 

deras chefs syn på detta behov. 
 Identifiera eventuella skillnader mellan två avdelningar angående osynliga 

mellanchefers fortbildningsbehov. 
 Utveckla förståelsen för brister och möjligheter i den nuvarande 

fortbildningen. 

1.4. Avgränsningar  
Vad gäller ledarskap och chefskap finns det en mängd olika positioner och benämningar på 
dessa. Vi har därför valt att, i denna uppsats, avgränsa oss till osynliga mellanchefer och dess 

                                                 
15 Wahlström, Niklas (2007) “Bortglömt chefsarbete: en studie om mellanchefers aktivitetsprofiler”, Umeå: 
Umeå School of Business (USBE), Manus för licentiatuppsats. Kap 1. 
16 Hansson, Jörgen., Kompetens som konkurrensfördel, Finland: Norstedts Akademiska Förlag, 2005, 70-74.  
17 Longenecker, Clinton O., & Fink, Laurence S., (2005) “Management training: benefits and lost opportunities 
part I”, Industrial and Commercial Training, 37 (1), 25-30. 
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behov av fortbildningar. Det finns även fortbildningar som riktar sig till olika sektorer men vi 
kommer endast att beröra fortbildningar som förekommer inom verkstadsindustrin i denna 
uppsats med tanke på hur denna uppsats problemformulering är utformad.  

1.5. Begreppsförklaringar 
Vi kommer här att ge en förklaring av de begrepp som är centrala för denna uppsats och som 
förekommer ett flertal gånger genomgående i hela uppsatsen. Detta för att underlätta för 
läsaren av denna uppsats.  
 
Mellanchefer – Vi har i denna uppsats utgått ifrån en definition på mellanchefen som den 
person som leder andra underordnade ledare, professionella och tekniska medarbetare som 
inte kan hittas inom toppnivåerna, utan som bedöms befinna sig någonstans mitt emellan 
toppen och botten.18 
 
Osynliga mellanchefer – Med detta begrepp menas medarbetare med mellanchefsfunktion, det 
vill säga individer inom organisationen som innehar en chefsliknande funktion men som dock 
inte innehar en formell chefsposition.19 
 
Decentralisering – Den förändring som en organisation går igenom för att decentraliseras är 
ett förlopp och inget tillstånd i och med att organisationen ständigt arbetar med att ge gestalt 
åt eller att utveckla den decentraliserade organisationen.20 Decentralisering innebär även att 
makten över att fatta beslut är spridd bland olika individer inom organisationen.21  
 
Hierarki – Med hierarki menar vi i denna uppsats en organisationsform som har en strikt 
pyramidformad maktstruktur där alla beslut fattas av personer högst upp i organisationen.  
 
Fortbildning – Fortbildning innebär det förlopp där människor lär sig och skaffar sig 
kompetens genom att information och data tolkas, förstås och omvandlas till handling. Detta 
sker tillsammans med andra människor och leder till ökad produktivitet för organisationen 
samt ett ökat värde för kunden.22  
 
Verkstadsindustri - Den industri som arbetar med och bearbetar olika metaller och sedan 
använder dessa till olika slags slutprodukter identifieras och benämns som verkstadsindustri.23 
 
Stort företag – Till stora företag hör de företag som inte anses falla in under definitionen av 
mikro-, små- eller medelstora företag. Detta innebär att till stora företag räknas företag som 
har fler än 250 anställda och har över 50 miljoner Euro i årlig omsättning.24     
 

                                                 
18 Kay, ”New alternatives for Middle Managers.” 4-10. 
19 Wahlström, “Bortglömt chefsarbete: en studie om mellanchefers aktivitetsprofiler”. 
20 Södergren, Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv, 51. 
21 Mintzberg, Henry. (1980), “Structure in 5´s: A Synthesis of the Research on Organization Design”. 
Management Science, 26 (3), 322-341. 
22 Hansson, Kompetens som konkurrensfördel, 70-73. 
23 Nationalencyklopedin, Verkstadsindustri, Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, Band 19, 1996, 366.   
24 EU-upplysningen, Små och medelstora företag, http://www.eu-
upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1744.aspx, Senast uppdaterad: 2006-12-09, 
Tillgänglig 2007-04-13, 10:44. 
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2. UPPSATSENS UTGÅNGSPUNKTER 
 detta andra kapitel presenterar vi vilka utgångspunkter denna uppsats har, bland annat 
vilken förförståelse vi har samt varför vi valde att studera just detta ämne. Detta kapitel 

behandlar även vilken kunskapssyn, vilket perspektiv och angreppssätt vi som författare 
kommer att utgå ifrån i denna uppsats. Vi beskriver likaså vilken metod vi ska använda, hur vi 
gått tillväga för att söka och finna material samt vilken typ av teorier vi kommer att använda i 
denna uppsats.  

2.1. Förförståelse 
De kunskaper och erfarenheter som författarna har innan forskningsprocessen påbörjats kallas 
förförståelse. Dessa kunskaper och erfarenheter kan ha erhållits genom författarnas sociala 
bakgrund, deras utbildning samt praktiska erfarenheter. Förförståelse kan delas in i två slag, 
förstahandsförståelse och andrahandsförståelse där förstahandsförståelse innebär de 
erfarenheter och kunskaper som författarna själva fått genom till exempel personliga 
upplevelser. De kunskaper som författarna har fått från bland annat studier av läroböcker, 
föreläsningar och forskningsrapporter kallas andrahandsförståelse.25  
 
Den förförståelse som vi haft när vi inlett arbetet med denna uppsats är främst kopplat till våra 
tidigare erfarenheter från utbildning samt arbeten. Ingen av oss har tidigare reflekterat över 
eventuella erfarenheter av osynliga mellanchefer, detta med tanke på att begreppet är nytt och 
att vi inte har varit medvetna om att gruppen osynliga mellanchefer funnits innan vi påbörjade 
arbetet med denna uppsats. Vi är dock medvetna om att vi kan ha varit i kontakt med osynliga 
mellanchefer på de arbetsplatser vi arbetat på men utan att vi direkt reflekterat över det. Detta 
innebär att vår förstahandsförståelse kan anses vara begränsad i relativt hög grad vad gäller 
osynliga mellanchefer. Angående vår andrahandsförståelse så är även den relativt begränsad 
angående detta ämne. Detta främst på grund av att det, som sagt, är ett relativt nytt och 
outforskat område, vilket gör att det inte finns mycket material att tillgå.  
 
Vad gäller Scania AB i Södertälje har Maria en relativt bra förstahandsförståelse i och med att 
hon tidigare sommarjobbat där under en period sommaren 2006. Genom detta fick hon en 
förhållandevis bra inblick i hur Scania AB fungerar som företag. Hon arbetade dock under 
denna period på motorverkstaden vilket innebär att hon inte hade någon större kontakt med 
formella mellanchefer. Detta har dock givetvis medfört att Maria har en personlig uppfattning 
om Scania AB som företag, vilket kan ha haft en påverkan på hur detta arbete utformats. Vi 
anser dock att hon har en så pass begränsad erfarenhet av det valda ämnet vilket innebär att vi 
inte tror att detta kommer att ha någon större påverkan på resultatet. Elin däremot har inga 
personliga erfarenheter från Scania AB. Trots detta har hon givetvis en uppfattning av 
företaget ändå, i och med att det är ett välkänt och stort företag, men detta tror vi inte heller 
kommer att påverka resultatet i någon större utsträckning av samma anledning som Maria.  
 
I fråga om vår erfarenhet av fortbildning så har Elin genomgått vissa kortare fortbildningar 
inom tre olika säljyrken, till syfte att öka hennes kunskaper inom branschen och för att bättre 
kunna hantera och uppfylla de krav som ställts för de olika arbetsuppgifterna. Detta innebär 
att Elin har en viss förstahandsförståelse gällande fortbildning. Vi anser dock att detta 
kommer att ha liten inverkan på det slutliga resultatet då denna uppsats avgränsas till den 
fortbildning som förekommer inom verkstadsindustrin vilket vi anser skiljer sig från de 
fortbildningar inom säljyrket som Elin tidigare genomgått.  Maria har dock inga personliga 
erfarenheter av fortbildning vilket innebär att hon inte heller har någon direkt 
förstahandsförståelse relaterat till det valda ämnet. Rörande vår andrahandsförståelse om 
                                                 
25 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund; Studentlitteratur, 1993, 25, 76. 
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fortbildningar har ingen av oss någon större erfarenhet. Vi har inte berört ämnet fortbildningar 
tidigare i våra studier på universitetet, utan det enda vi hört nämnas angående ämnet är att det 
är oerhört viktigt att företag genomför fortbildningar för att de anställda ska hålla sig 
motiverade och få mer kunskaper så att de kan utvecklas inom företaget. Vi tror därmed att 
våra begränsade erfarenheter av fortbildningar inte kommer att ha någon påverkan på 
resultatet av denna uppsats.    
 
Vi har båda studerat åtta terminer på civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan vid 
Umeå Universitet med fördjupning inom management på både C-nivå och D-nivå. Detta har 
gett oss grundläggande kunskaper inom ämnet företagsekonomi och mer djupgående 
kunskaper inom management. Vi har tagit med oss kunskaper från alla kurser vi berört på 
universitetsnivå och vår ambition med denna uppsats är att, trots vår eventuella förförståelse, 
försöka på ett så neutralt sätt bearbeta den information vi kommer att erhålla. Vi är dock 
medvetna om att den förförståelse vi har mer eller mindre kommer att påverka vårt sätt att 
arbeta med denna uppsats, till exempel vid analysen av det insamlade materialet, men trots 
detta ämnar vi vara sakliga och försöka föra ett så neutralt resonemang som möjligt för att 
kunna spegla den verklighet vi kommer i kontakt med. Genom hela processen, och framför 
allt vid tolkningen av det insamlade materialet, har vi bollat våra individuella antaganden och 
tolkningar mot varandra för att jämföra bådas syn på den verklighet vi kommit i kontakt med 
under denna process. Detta för att framför allt se likheter och skillnader i hur verkligheten 
uppfattas och genom detta generera ett så neutralt resultat som möjligt, men vi är samtidigt 
medvetna om att det i detta fall är mycket svårt att inte vara subjektiv. Då vi båda har olika 
bakgrunder har vi dock ansett det viktigt att utbyta antaganden och tolkningar med varandra 
för att få ett så bra resultat som möjligt, men vi har genomgående strävat efter att inte blanda 
in våra förutfattade meningar i allt för hög grad. 

2.2. Ämnesval 
Då vi båda fördjupat oss inom management på både C-nivå och D-nivå under våra studier vid 
Handelshögskolan i Umeå kändes det som ett självklart val att välja ett område inom just 
management för denna uppsats. Management som forskningsområde är mycket stort och brett 
och det finns oändligt många vägar att gå, trots detta har vi funnit en specifik väg som vi båda 
finner väldigt intressant. Detta område inom management är ledarskap och vårt intresse för att 
just studera osynliga mellanchefer väcktes genom ett samtal med en anställd vid 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet. För tillfället forskar han just inom ämnet osynliga 
mellanchefer och inspirerade oss till att titta närmare på just detta fenomen. Ledarskap som 
forskningsområde är väldigt brett och väl utforskat, men osynliga mellanchefer är ett helt nytt 
koncept som i stort sett är outforskat idag och detta gav oss viljan att studera detta närmare för 
att försöka ge vårt bidrag till detta kunskapsgap.  
 
Vi ansåg att det vore intressant att studera ett stort och välkänt företag och passade därför på 
att nyttja de kontakter vi sedan tidigare haft. Genom att Maria tidigare haft kontakt med 
Scania AB genom ett sommarjobb valde vi att arbeta vidare med denna kontakt för att öka 
chanserna till ett eventuellt deltagande i vår studie. Från tidigare erfarenhet visste vi även att 
företag i Umeå och dess närområde kan vara negativt inställda till ett deltagande med tanke på 
att de ofta får förfrågningar om att delta i olika studier från universitetet. Vi ansåg dessutom 
att Scania AB skulle passa bra för denna studie i och med att de har en lång historia där 
organisationen genomgått stora förändringar genom åren, från att ha haft en byråkratisk 
organisationsform till att idag ha en alltmer decentraliserad organisation. I och med att Scania 
AB genomgått olika organisatoriska reformer genom åren ansåg vi att det vore intressant att 
studera förekomsten av osynliga mellanchefer inom företaget och hur deras funktioner ser ut. 
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Scania AB visade sitt intresse för att delta i denna studie och vår kontaktperson framförde sitt 
intresse för att även studera om rätt individ får rätt fortbildning utifrån deras behov inom 
Scania AB. Fortbildningarna på Scania AB är till för att olika individer ska utvecklas och 
därmed öka Scanias effektivitet. Vi ansåg därefter att det vore både möjligt och intressant att 
kombinera dessa två aspekter, om osynliga mellanchefer får rätt fortbildning så att även de 
kan utvecklas och bidra till Scania AB:s effektivitet. Genom att försöka identifiera osynliga 
mellanchefsprofiler anser vi att det kan ge Scania AB en bra grund för att kunna ge rätt 
individ rätt fortbildning. Genom att kombinera både vårt eget intresse av osynliga 
mellanchefer och Scania AB:s intresse av fortbildningar skapades en intresseväckande 
problemformulering samt ett gott samarbete mellan oss och Scania AB, vilket har gett ett 
mycket fascinerande slutresultat.     

2.3. Kunskapssyn  
Syftet med denna uppsats är bland annat att försöka tolka och skapa en förståelse för det nya 
fenomenet av osynliga mellanchefer. Vi vill försöka ge en förklaring till och få en förståelse 
för de osynliga mellanchefernas funktioner i det sammanhang de arbetar i. Vi vill även med 
denna studie jämföra de osynliga mellanchefernas syn på dess behov till fortbildning med vad 
mellanchefen har för syn på den osynliga mellanchefens behov till fortbildning. Ett annat 
syfte är att försöka identifiera eventuella skillnader mellan de två avdelningarna, transmission 
och motormonteringen rörande de osynliga mellanchefernas fortbildningsbehov samt att vi 
vill utveckla förståelsen för brister och möjligheter i Scania AB:s nuvarande 
fortbildningssystem.  
 
Vi anser att detta stämmer väl överens med ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik är ett 
synsätt som fokuserar på tolkning och förståelse av sociala sammanhang26. Hermeneutik är 
såtillvida en tolkningslära där tolkning utgår ifrån vissa förväntningar och förutfattade 
meningar hos författarna27. Detta innebär att vår förförståelse inför det valda ämnet kan ha en 
påverkan på hur resultatet av denna studie blir, men vi vill trots detta försöka vara så objektiva 
som möjligt för att ge en så hög trovärdighet som möjligt för studien. Genom att ha en 
hermeneutisk kunskapssyn kommer fokus i denna uppsats ligga på att försöka förstå och 
utveckla det nya fenomenet osynliga mellanchefer, när det kommer till dess funktion och 
deras behov i det sammanhang som de arbetar i. Detta för att om möjligt ge vårt bidrag till det 
kunskapsgap som idag finns inom ämnet samt för att ge Scania AB en hjälpande hand i deras 
framtida fortbildningar.    

2.4. Perspektiv  
Beroende på vilka glasögon vi som författare valt att se verkligheten genom så betraktar vi 
alla verkligheten på olika sätt, med andra ord ur vilket perspektiv vi har sett på verkligheten 
eller problemet.28 Det är viktigt att som författare förklara för läsaren genom vilka glasögon vi 
skådat när vi skrivit arbetet för att läsaren ska kunna förstå hur vi tänker och tolkar ämnet. Vi 
har i detta arbete valt att utgå från både de osynliga mellanchefernas perspektiv och 
mellanchefernas perspektiv. Detta för att få ta del av bådas syn på den osynliga mellanchefens 
funktion och behov när det kommer till fortbildning. Detta kommer i sin tur även att öka 
trovärdigheten i detta arbete när vi kan verifiera och jämföra svaren från de bådas perspektiv.  

2.5. Angreppssätt  
För att förklara denna uppsats angreppssätt väljer vi att visa det i figur 1. Detta för att försöka 
ge en tydligare bild av hur arbetet med denna uppsats har sett ut. Vi inledde vårt 
                                                 
26 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö; Liber, 2004, 370. 
27 Widerberg, Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Lund; Studentlitteratur, 2002, 25-27. 
28 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 1992, 37.  
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uppsatsskrivande med att finna, förstå och tillämpa relevanta befintliga teorier inom ämnet för 
att skapa ett teoretiskt ramverk. Detta innebär att vi i denna fas av skrivandet använde oss av 
ett deduktivt angreppssätt genom att vi grundade vårt teoretiska ramverk på enbart befintliga 
teorier. Syftet med det teoretiska ramverket var i sin tur att ge en bra utgångspunkt för den 
studie vi genomfört. Större delen av teorin kommer inte att på något sätt testas eller 
reflekteras i det fortsatta arbetet utan har till avsikt att ge en övergripande inblick i problemet, 
en bas att stå på inför det fortsatta arbetet samt för att kunna visa på varför det finns ett behov 
av att fylla det befintliga kunskapsgapet.  
 
Vi använde dock vårt teoretiska ramverk som utgångspunkt för de teman som resterande 
uppsats är uppbyggt utifrån för att få en röd tråd genom hela arbetet, vilket även ger ett svagt 
inslag av deduktion i fasen av datainsamlingen. Detta eftersom vi utifrån teorin tillhandahållit 
teman utifrån vilka vi sedan skapat de intervjuguider som vi använt oss av. I övrigt har vi 
genomfört vår datainsamling sett ifrån vår problemformulering och de syften denna uppsats 
har. På grund av att osynliga mellanchefer är, som tidigare nämnts, ett fenomen som till stor 
del är outforskat innebär att vi inte grundar vår studie på någon specifik befintlig teori inom 
ämnet. För att vi skulle kunna tolka och skapa en förståelse för det nya fenomenet av osynliga 
mellanchefer, dess funktioner och fortbildningsbehov har vi istället i stor utsträckning utgått 
ifrån det empiriska material vi samlat in genom intervjuer och enkäter för att om möjligt 
generera ny kunskap som bidrag till det gap som idag finns inom detta ämne.  
 
Med detta menas att vårt tillvägagångssätt vad gäller databearbetningen stämmer väl överens 
med ett induktivt angreppssätt, där syftet med en studie är att generera ny kunskap genom 
användandet av insamlad empirisk data29. När vi sedan kommer till analysfasen har vi 
återigen ett svagt inslag av ett deduktivt angreppssätt i och med att vår enkät kommer att 
profilera de osynliga mellanchefer som deltar i studien. Detta kommer att baseras på redan 
identifierade mellanchefsprofiler, vilket kommer att resultera i detta svaga inslag av 
deduktion. Deduktion innebär att författarna utgår från den redan uppställda teorin när de ska 
närma sig den empiriska verkligheten30.  
 

”Enkelt uttryckt innebär det deduktiva angreppssättet att forskningen går från 
teori till empiri och det induktiva motsatsen.”31 
 

Vårt angreppssätt kommer såtillvida att till största delen vara fokuserat på ett induktivt 
angreppssätt med svaga deduktiva inslag, vilket även stämmer väl överens med vårt val av en 
hermeneutisk kunskapssyn. Detta i och med att en hermeneutisk kunskapssyn generellt 
medför att forskaren går från empiri till teori32.   
 

  TEORIINS. DATAINS. DATABEARB. ANALYS

Deduktiv  Ded.  Induktiv Induktiv Induktiv Ded.

 
 

Figur 1. Vårt angreppssätt (Gottvall & Holmqvist, 2007) 

                                                 
29 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 33. 
30 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 55-56. 
31 Ibid., 55. 
32 Ibid., 55. 
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2.6. Val av metod 
För att på bästa sätt genomföra denna studie valde vi att använda oss av både en kvalitativ 
och, till viss del, även en kvantitativ ansats. En kvantitativ ansats är en metod som inriktar sig 
på mycket bred empiriskt data, till exempel mätning och analysering av det empiriska data33. 
Detta genomfördes då vi skickade ut en kortare elektronisk enkät med ett antal frågor till 
respektive respondent för att vi skulle ha en möjlighet att identifiera aktuella 
mellanchefsprofiler (utdrag ur enkäten i bilaga 3). Vi genomförde även ett antal 
semistrukturerade intervjuer med de utvalda respondenterna för att få en djupare inblick i de 
osynliga mellanchefernas behov och funktioner i dess sociala sammanhang. Vi valde att 
använda oss av en kvalitativ ansats för att skapa en förståelse och försöka tolka det nya 
fenomenet osynliga mellanchefer. En kvalitativ ansats är just inriktad på att tolka och förstå 
det sociala sammanhanget genom att förklara samband och sociala fenomen genom ord34. Vi 
anser att vi har fått en djupare förståelse för osynliga mellanchefer genom att genomföra 
semistrukturerade intervjuer med relativt öppna frågor. Vi har även fått en djupare förståelse 
för det fortbildningsbehov de intervjuade anses ha, skillnader mellan två avdelningar samt 
eventuella brister i fortbildningssystemet. Anledningen till att vi valde semistrukturerad 
intervju var för att vi ville kunna få stöd av en guide med de viktigaste frågorna och teman 
som vi ville beröra men samtidigt ha möjligheten att ställa följdfrågor. Genom detta kunde vi 
vara flexibla men samtidigt strukturerade genom att följa en förutbestämd intervjuguide.  

2.7. Insamling av sekundärkällor 
När vi har samlat in vårt teoretiska material till denna studie har vi använt oss av material som 
redan är insamlat och bearbetat, det vill säga sekundärkällor.35 Det material vi har använt oss 
av består till störst del av vetenskapliga artiklar och böcker.   
 
För insamlingen av det material som skulle ligga till grund för vårt teoretiska ramverk började 
vi med att söka vetenskapliga artiklar samt böcker för att få en bild av vad som fanns skrivet 
inom ämnet. För att söka och finna information har vi använt oss av de sökmotorer som finns 
att tillgå via Umeå Universitetsbibliotek. Vi använde oss här främst av Business Source 
Premier och Emerald Fulltext, vilka är två databaser som tillhandahåller vetenskapliga 
journaler och artiklar. För att försäkra oss om att de artiklar vi sökt och funnit är vetenskapliga 
har vi lagt stor vikt på att försäkra oss om att de är peer reviewed (granskade) samt helst även 
citerade ett flertal gånger. De främsta sökord vi har använt oss av är; middle manager, middle 
management, mid-level management, stuck in the middle, decentralization, competence 
development, corporate training samt olika kombinationer av dessa ord. Vi har även sökt 
artiklar med hjälp av författares namn som vi ansåg intressanta inom vårt studerade område 
samt med hjälp av namn på författare som vi blivit tipsade om från både studiekamrater, 
handledare samt andra föreläsare och kontakter vid Universitetet. Henry Mintzberg, Sune 
Carlsson och Rosemary Stewart är exempel på källor som vi funnit på detta sätt. En annan 
metod vi använt oss av är att studera eventuella intressanta referenser som vi fann genom 
andra intresseväckande artiklar inom ämnet, till exempel Balogun samt Floyd och 
Wooldridge.  
 
Efter att ha skapat oss en bättre överblick av de teorier som kunde vara relevanta för oss 
fortsatte vi söka litteratur och artiklar för att finna de författare som är grundare till teorierna. 
Detta för att vi ville utgå från grundkällan och sedan bygga upp teori efter den. De böcker vi 
har använt oss av har vi funnit genom att använda Album, vilket är ett sökverktyg för att söka 

                                                 
33 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 35. 
34 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 249-250. 
35 Arbnor Ingeman och Bjerke Björn, Företagsekonomisk metodlära, Lund; Studentlitteratur, 1994, 304. 
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litteratur vid Umeå Universitetsbibliotek. Detta sökverktyg använde vi även för att söka och 
finna den metodlitteratur vi behövt.  

2.8. Källkritik 
För att utvärdera en källa finns det fyra kriterier, dessa är äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet.36 Vi har haft dessa kriterier i åtanke då vi samlat in och valt ut vilka källor som 
ska ligga till grund för vårt teoretiska ramverk. För att säkerställa källans äkthet har vi i 
användandet av vetenskapliga artiklar utgått från auktoriserade sökmotorer såsom Business 
Source Premier och Emerald Fulltext. Detta för att bättre kunna lita på källans äkthet, 
saklighet och objektivitet. I och med att vi ville utgå från grundkällan och bygga upp teori 
utifrån den har resulterat i att vissa av våra källor, speciellt angående chefskap och dess 
funktioner, kan anses gamla och förlegade, då exempelvis Carlsson, Mintzberg och Stewart. 
Vi har trots detta valt att nyttja dessa källor för att fastställa oberoendet och därmed öka 
tillförlitligheten. Vi har även nyttjat dessa källor för att det i princip inte finns några inom 
detta område som har genererat någon ny och genomslagskraftig teori som motsäger dessa 
grundkällor samt att dessa källor citerats och refererats ett stort antal gånger genom åren. På 
grund av detta väljer vi att, trots att de är tidiga i sin genre, belysa dem och använda dem i 
vårt teoretiska ramverk. Vi har dock även presenterat senare studier kopplade till bland annat 
Stewarts studie för att komplettera och visa på dennes aktualitet. Ett problem med att källor är 
relativt tidigt publicerade kan vara att de inte tar hänsyn till dagens förhållande och de 
förändringar som skett inom marknad, teknik, arbetsförhållanden och så vidare. Vi anser dock 
att detta inte bör ha någon inverkan på vår studie eftersom de tidigt publicerade källorna vi 
använt i denna uppsats kan ses som en bas och inte något som vi kommer att analysera eller 
studera på en djupare nivå i denna studie.  
 
I övrigt har vi försökt att hitta studier som är gjorda på 2000-talet, speciellt vad gäller 
fortbildningar, så som Longeneckar och Fink. Detta för att de ska vara så aktuella som möjligt 
och därmed applicerbara för denna studie. 
 
Vi bör belysa det faktum att Wahlströms studie om osynliga mellanchefer kan anses vara 
mindre trovärdig då den ej är publicerad eller erkänd ännu. Vi anser trots detta att den är 
trovärdig, aktuell och mycket användbar i vår studie. Detta då licentiatuppsatser ständigt blir 
granskade och testade genom hela processen och har regelbundet blivit kontrollerad och 
prövad av ett flertal olika individer vid handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi bör dock 
även beröra det faktum att ej erkända och publicerade licentiatuppsatser kan komma att 
förändras innan publicering genomförs, men vi anser dock att Wahlströms studie trots detta är 
användbar av den anledningen att den ligger i fronten av denna forskningsinriktning och är 
den enda nu kända studie angående osynliga mellanchefer. Dessa ovannämnda argument 
anser vi underbygger vårt val att införliva Wahlströms studie i vår egen studie och vi har 
genom arbetets gång även kunnat styrka och påvisa relevansen och aktualiteten av 
Wahlströms studie än mer genom de resultat vi erhållit i vår egen studie.  

2.9. Val av teorier 
Vi har valt att använda oss av teorier som vi anser tjänar vår problemformulering samt syfte 
på bästa sätt. För att göra det lättare för läsaren att följa med har vi valt att indela vår teori i 
fyra olika block. Vi börjar i det första blocket med att presentera teorier om chefer och dess 
arbetsuppgifter och funktioner för att ge bakgrundsinformation till block två som behandlar 
mellanchefers arbetsuppgifter och funktioner. Vi har valt att behandla mellanchefers 
arbetsuppgifter och funktioner på grund av att det är vad som ligger i fokus för denna studie. 

                                                 
36 Thurén, Torsten. Källkritik. Stockholm; Liber AB, 2005, 13. 
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Därefter har vi valt att ta upp decentraliseringar och nedskärningar, block tre i denna uppsats, 
för att ge läsaren en förståelse för vad det kan ha för effekt på organisationer och individerna 
inom organisationen. Detta för att ge en bakgrund till hur fenomenet osynliga mellanchefer 
uppstår som presenteras genom ett antal chefsprofiler. I detta block presenterar vi även en 
matchningsprincip mellan individens kompetens och företagets kompetenskrav.  För att sedan 
knyta an till denna uppsats problemformulering har vi valt att i det fjärde och sista blocket 
presentera konceptet fortbildningar. Vi anser att det för denna studie är viktigt att förklara 
konceptet fortbildningar och uppmärksamma vilka problem som kan uppkomma när 
organisationer lägger ner för lite tid och resurser på fortbildningar. 
 



Teoretiskt ramverk 

12 

3. TEORETISKT RAMVERK 
ör att kunna belysa denna uppsats problem presenterar vi i detta kapitel vårt teoretiska 
ramverk som ligger till grund för denna uppsats. Vi kommer först att beröra en chefs 

generella arbetsuppgifter och olika chefsroller för att sedan gå in specifikt på en mellanchefs 
arbetsuppgifter och funktion i en organisation. Hur en mellanchefs funktion förändras i och 
med decentraliseringar kommer sedan att behandlas för att slutligen belysa fortbildningar 
och dess betydelse för en organisations produktivitet och effektivitet.   
 
För att på bästa sätt lägga en grund för det problem som ska analyseras i denna uppsats vill vi 
inleda genom att förklara vad en chef i själva verket gör på sin arbetstid. Till vår hjälp 
kommer vi att använda oss av tidigare forskning inom området och detta innebär att fokus 
kommer att ligga på mycket tidig forskning för att lägga en så bra bas som möjligt samt för att 
starta en tankeverksamhet hos läsaren. Vi har valt att ta med dessa studier, trots att de är tidigt 
publicerade, eftersom de är banbrytande och väl vedertagna inom detta område och har så 
varit sedan de publicerats. 

3.1. En chefs generella arbetsuppgifter – Vad gör en chef egentligen? 
Sune Carlson är ett av de tidiga namnen som kom att nämnas inom denna genre och han 
genomförde en studie 1951 angående företagsledares beteenden i deras dagliga arbete. En 
företagsledares funktion kan beskrivas på många sätt, och i tidiga studier rörande detta 
kännetecknades den till större del av aktiv planering, ledning, samordning och kontroll av 
verksamheten inom ramen av den företagspolitik som fastställts av styrelsen. Denna 
beskrivning kan tyckas vara lite tunn och inte helt täckande. Carlson försökte genom sin 
studie ta ett steg längre och beskriva vad företagsledaren egentligen gör, alltså vilka sysslor 
chefen har i sitt dagliga arbete.37 Hans studie visade att genomsnittet av de företagsledare som 
observerades hade, en normal arbetsdag, en total arbetstid på tio timmar och denna arbetstid 
fördelades mellan följande sysslor; sammanträden och besök utanför företaget, resor, 
sammanträden och besök inom företaget, luncher, sammanträden och besök på egna kontoret 
och ensamt arbete.38 En företagsledares totala arbetstid och arbetsbörda kan anses vara 
mycket tung. En vanlig arbetsdag för en företagsledare kan variera från åtta och en halv 
timme till elva och en halv timme per dag och då är inte arbete hemma samt arbete under 
helger inkluderade.39  
 
I samma studie framkom det att hela 32 procent av företagsledarens samlade arbetstid ägnas 
åt arbete utanför företaget, vilket inkluderar förehavanden så som konferenser, förhandlingar 
med myndigheter och liknande och därtill även lunchmöten och affärsmiddagar. Som ett 
resultat av att en företagsledare spenderar så pass mycket tid utanför företaget blir det allt 
vanligare att decentraliseringar förekommer i och med att arbetet måste delegeras till allt lägre 
nivåer inom företaget då företagsledaren ofta inte befinner sig inom företagets väggar.40 Detta 
kommer vi dock komma tillbaka till lite senare i denna teoridel. En annan ofta förekommande 
arbetssyssla för en företagsledare är inspektionsronder och besök i verkstäder och på kontor. 
Tiden som spenderas på denna syssla varierar emellertid i betydande utsträckning enligt 
Carlsons studie. Detta beroende på, bland annat, vilken sektor det rör sig om samt företagets 
spridning geografiskt sett. Det framkom dock att det fanns brist på tid till att göra personliga 
inspektioner vilket också leder till en brist på kontakt med de anställda på olika nivåer inom 
företaget. Företagsledarna i Carlsons studie hade en genomsnittlig inspektions- och besökstid 
                                                 
37 Carlson, Sune, Företagsledare i arbete, Uppsala: Bokförlaget Prisma, 1964. 21. 
38 Ibid., 55-57. 
39 Ibid., 66-68. 
40 Ibid., 56-61. 
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på sextio minuter per dag i bästa fall.41 Det måste här också hållas i minnet att det kan vara 
ytterst svårt för företagsledare idag att få en personlig kontakt med alla anställda då företagens 
storlek i mångt och mycket är avsevärt större, som till exempel Scania AB som totalt sett har 
omkring 30 000 anställda inom koncernen42. Det är i detta fall näst intill helt omöjligt för 
Scanias VD Leif Östling att personligen inspektera och besöka alla avdelningar inom 
koncernen regelbundet och personligen ha någon slags kontakt med alla anställda.      
 
Ett mycket viktigt göromål, men dock alltför sällan förekommande, för en företagsledare är 
chansen till ostört arbete. Med ostört arbete menas i detta fall då företagsledaren får möjlighet 
att arbeta enskilt på sitt kontor utan störande moment såsom telefonsamtal eller besök. Som 
ett exempel på bristen för ostört arbete visar Carlson på en företagsledare i sin studie som 
totalt sett endast hade en timme och tjugoåtta minuter i genomsnitt per dag till sitt förfogande 
för ostört arbete. Detta innebär att företagsledarna i de flesta fall tog med sig sitt arbete hem 
där de fick arbeta ostört. En till en och en halv timmes arbete hemma var en ofta 
förekommande siffra hos de observerade företagsledarna.43 Sammanfattningsvis kan belysas 
att en företagsledares arbete under en normal arbetsdag anses vara uppdelat, i stora drag, i 
arbete utanför företaget, inspektioner och besök internt och externt samt ostört arbete, enligt 
vad som framkommit i Carlsons studie av tio företagsledare i Sverige.    

3.1.1. Henry Mintzbergs tio chefsroller  
Fyrtio år efter att Carlson publicerat sin bok Företagsledare i arbete kommenterade Henry 
Mintzberg boken och kompletterade studien med sitt eget material angående ledares arbete. 
Vad gör egentligen en ledare? Det finns oändligt många teorier och forskningar rörande 
ledarskap som publicerats efter Carlsons bok, men trots många studier så vet man fortfarande 
lite om det, ansåg Mintzberg. De ledarskapsteorier som idag finns lägger mer fokus på att 
fastställa vilka funktioner och egenskaper ledare har än att förklara vad de egentligen gör.44 
Mintzberg fann att Carlsons studie ej gav en fullständig inblick i vad chefer egentligen gör på 
sitt arbete och han insåg att han fortfarande, efter 40 år, inte riktigt hade klart för sig vad som 
försiggick mellan väggarna på chefens kontor. Han ville därmed ta ett steg längre och titta 
ännu närmare på denna företeelse.45 I sin egen studie, av fem chefer på toppnivå i USA, 
rekommenderar Mintzberg tio roller indelade i tre grupper för att närmare kunna förklara vad 
chefer i själva verket gör.46 De tio rollerna är som följer: 

 
 Frontfigur  
 Ledare 
 Medlaren 
 Övervakare 
 Spridare  
 Talesman 
 Entreprenör  
 Problemhanterare  
 Resursallokerare  
 Förhandlare.47 

                                                 
41 Carlson, Företagsledare i arbete, 61-63. 
42 Scania AB, Årsredovisning 2005, Trosa: Trosa Tryckeri, KREAB, 2006, 53. 
43 Carlson, Företagsledare i arbete, 64-66. 
44 Mintzberg, Henry, The nature of managerial work, USA: Prentice-Hall inc., 1973. 126-129. 
45 Carlson, Sune, Executive Behaviour – Reprinted with contributions by Henry Mintzberg and Rosemary 
Stewart, Uppsala: Textgruppen i Uppsala AB, 1991. 97-100. 
46 Mintzberg, The nature of managerial work, 55. 
47 Ibid., 55-58. 



Teoretiskt ramverk 

14 

 
Figur 2. Mintzbergs tio chefsroller (Gottvall & Holmqvist, 2007, baserad på Mintzberg, ”The nature of 

managerial work”, 55-58, 1973) 
 
Mintzberg väljer att dela upp chefernas sysslor i tre grupper; interpersonella roller, 
informationsroller och beslutsroller. 48  Inom dessa grupper placeras sedan de tio arbetsroller 
han identifierat, vilket framgår i figuren ovan (figur 2).  
 
Vi väljer att ej förklara de ovanstående arbetsrollerna vidare utan vill istället belysa det 
viktigaste Mintzberg poängterar angående dessa. Han vill beröra det faktum att dessa roller ej 
går att avskilja från varandra, utan att de tillsammans skapar en helhet. Rollerna tillsammans 
förklarar vad en chef i huvudsak sysslar med i sitt arbete, men han kunde i sin studie lägga 
märke till att dessa roller var mer eller mindre tydliga mellan de chefer som studerades, att 
individer lägger olika tyngd på rollerna beroende på i vilket sammanhang och i vilken miljö 
de arbetar i.49 Mintzberg har såtillvida även identifierat åtta olika arbetsprofiler där han 
placerat de tio olika chefsrollerna. Den första arbetsprofilen är kontaktpersonen som innebär 
att denne spenderar mycket av sin tid utanför organisationen och försöker skapa kontakter 
samt generera ett bättre rykte för både sig själv och organisationen. Detta genom att hålla 
olika representativa presentationer eller ge bra erbjudanden till kunder och organisationer. De 
två chefsroller som faller in under denna arbetsprofil är frontfigur och medlare. Den politiska 
chefen är den andra arbetsprofilen som Mintzberg vill belysa. Även denne spenderar en stor 
del av sin tid utanför organisationen, dock till skillnad från kontaktmannen spenderar den 
största delen av tiden utanför organisationen på formella möten med den högst uppsatta 
chefen i organisationen eller håller olika förhandlingar för att förklara och försvara vissa av 
organisationens handlingar. Den politiska ledarens huvudsakliga roller är talesman och 
förhandlare.50 
 
Mintzberg har namngett den tredje arbetsprofilen entreprenören. Denna ledare lägger ner 
mest tid på att hitta nya möjligheter och förändringar som kan genomföras i organisationen. 
Förklarligt nog är dennes chefsroll entreprenören men även till viss del förhandlare för att 
kunna genomföra de förändringar som behövs i organisationen. Arbetsprofilen insider 
karakteriseras av att ledaren ska se till att de olika funktionerna flyter på på ett smidigt sätt. 
Ledaren ska bygga upp en struktur, utveckla och lära upp medarbetarna och se till att de 
                                                 
48 Mintzberg, The nature of managerial work, 55-58. 
49 Mintzberg, Henry (1973) ”A New Look at the Chief Executive’s Job” Organizational Dynamics, 1 (3), 20-30. 
50 Mintzberg, The nature of managerial work, 126-127. 
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sköter sitt arbete på ett korrekt sätt. Insiderns roller är resursallokerare och till viss del även 
ledarrollen. Den femte arbetsprofilen liknar insidern på grund av att realtidschefen även 
försöker se till att de olika funktionerna inom organisationen flyter på på ett bra sätt. Denna 
ledare fokuserar dock mer på att det dagliga arbetet ska flyta på utan några avbrott vilket 
innebär att dennes roll blir problemhanteraren.51    
 
Teamledaren är Mintzbergs sjätte arbetsprofil som innehar chefsrollen ledare. Detta på grund 
av att teamledarens uppgift är att skapa en grupp som kan samarbeta bra och arbeta effektivt. 
Denna typ av ledare behövs främst där det är en så pass komplicerad uppgift där det krävs att 
experter inom olika områden samarbetar för att kunna klara av uppgiften. Vissa ledare måste 
agera som experter vilket är nästa arbetsprofil, expertchefen. Denna ledare är oftast ledare för 
en arbetsgrupp som är specialiserad på ett visst område och får därför föra denna grupps talan 
inför den resterande organisationen. Denna ledare ger råd och konsulthjälp inom det område 
som han är specialiserad på. Expertchefens huvudsakliga roller är därmed övervakare och 
talesman. Slutligen har vi den åttonde arbetsprofilen som kallas den nytillträdde chefen. 
Denna chef är ny i ett jobb och har därmed inte så många kontakter eller så mycket 
information om organisationen i början. På grund av detta fokuserar ledaren på att medla och 
övervaka för att kunna bygga upp ett kontaktnät och införskaffa sig så mycket information 
som möjligt om organisationen. När ledaren har skaffat sig relativt mycket information om 
organisationen kan ledaren ta mer beslutsansvar vilket innebär att ledaren mer antar rollen 
som entreprenör under en tid tills ledaren känner sig trygg i organisationen och kommer 
därmed att kunna anta en av de ovanstående beskrivna arbetsprofilerna.52 
 
Både Sune Carlson och Henry Mintzberg är namn som ofta omnämns i samband med den 
aktivitetsorienterade skolan, tillsammans med bland andra John P. Kotter. Den 
aktivitetsorienterade skolan fokuserar på vad en chef egentligen gör, alltså vilka olika dagliga 
aktiviteter en chef utför under en vanlig arbetsdag. Detta innebär att forskare inom denna 
skola koncentrerar sig på att försöka fastställa konkreta beskrivningar av det arbete som 
chefer utför dagligen istället för att fokusera på dess funktioner och personliga egenskaper.53 
Många författare, inklusive Mintzberg, har efter Sune Carlsons bok försökt lägga fram stöd 
för vad chefer egentligen företar sig på arbetet, men trots att det de kommit fram till, i många 
hänseenden, motstrider varandra så förekommer det några arbetsuppgifter som är ofta 
förekommande: 
 

 Agera frontfigur och ledare  
 Medlare: skapandet och underhåll av viktiga kontakter 
 Övervaka, filtrera och sprida information 
 Allokera resurser 
 Hantera uppkomna störningar och underhålla arbetsflödet 
 Förhandla 
 Vara öppen mot nya idéer 
 Planera 
 Kontrollera och ge instruktioner till underordnade.54 

 
Detta innebär att framför allt Mintzberg med sin studie täckt upp många av de ovan nämna 
punkter vilket stödjer vårt val att ta med denna studie i den första delen av vårt teoretiska 

                                                 
51 Mintzberg, The nature of managerial work, 128. 
52 Ibid., 129. 
53 Wåhlin och Eriksson, Ledarskapsforskning, 31-33. 
54 Hales, Colin P. (1986) ”What do managers do? A critical review of the evidence.” Journal of Management 
Studies, 23 (1). 88-115. 
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ramverk. Då både Carlson och Mintzberg är tidiga i denna genre visar deras studier på vad 
chefer gjorde förr, men vilket vi anser också kan tillämpas på chefer i dag i stor utsträckning. 
Trots detta måste vi hålla i minnet att företag har växt sig allt större och att detta förvisso kan 
ha förändrat det sammanhang som cheferna arbetar i, men trots detta anser vi att det är viktigt 
att belysa vad chefer i huvudsak företar sig på sin arbetsplats och vi bedömer att Carlson och 
Mintzberg är namn som bör belysas i detta sammanhang för att ge en viss generell förståelse 
för vad högre uppsatta chefer företar sig på arbetstid.       

3.2. En mellanchefs generella arbetsuppgifter 
Efter att ha berört de högre uppsatta chefernas arbetsuppgifter så kan det vara på sin plats att 
betrakta de lägre nivåerna inom organisationen. I föregående avsnitt berörs Sune Carlsons 
tidiga studie av tio högt uppsatta chefer i Sverige samt Henry Mintzbergs studie av fem chefer 
på toppnivå i USA. På lägre nivåer inom organisationer möter vi ledare som arbetar under 
dessa högt uppsatta chefer, mellancheferna. Vi ska nu titta närmare på denna specifika grupp 
av ledare, av den orsaken att vi i detta arbete begränsat oss till just denna grupp och dess 
arbetsuppgifter. Mellanchefer har till uppgift att bland annat samordna flera resultat- och 
operativansvariga verksamhetschefer, samt att fungera som en kommunikationslänk mellan 
olika nivåer inom organisationen55. Det finns dock många olika definitioner på en mellanchef, 
men dock ingen som är allmänt brukad. Vi har i detta arbete valt att definiera mellanchefen 
utifrån Emanuel Kays förklaring. Han beskriver mellanchefen som den person som kan 
återfinnas någonstans mellan toppledningen och de lägre nivåerna inom en organisation. 
Mellanchefen fungerar såtillvida som en informationskanal mellan toppen och botten av 
organisationen och ska se till att organisationen följer de planer och strategier som fastställts 
av toppskikten inom organisationen.56 Vi anser därmed att mellanchefen är den som leder 
andra underordnade ledare, professionella och tekniska medarbetare och som inte kan hittas 
inom toppnivåerna, utan som bedöms befinna sig någonstans mitt emellan toppen och botten. 
 
Rosemary Stewart är en författare som ofta omnämns när det gäller ämnet mellanchefer. 1967 
genomförde hon en studie på 160 mellanchefer, vilka hon kategoriserade i fem olika grupper 
eller även kallat arbetsprofiler. Den första gruppen hon identifierade, förmedlaren, behandlar 
mellanchefer som betraktas som ansiktet utåt för ett företag. Mycket av dess tid spenderas 
utanför företaget och dess fokus ligger främst på externa kontakter. Detta innebär också att 
denna grupp spenderar mest tid på arbetet jämfört med de resterande fyra grupperna, eftersom 
mycket tid går åt till resor mellan olika platser.57 Skrivaren, är den andra gruppen som 
identifierats och omfattar mellanchefer som spenderar större delen av sin tid till att läsa, 
skriva samt andra administrativa uppgifter. Detta innebär att denna grupp spenderar mycket 
tid på egen hand och ytterst sällan i gruppsammanhang. Mest tid spenderar denna mellanchef 
alltså på sysslor som inte involverar ytterligare personer, vilket innebär att mellanchefen inte 
behöver lägga ner energi på att oroa sig över andra utan kan fokusera på sitt eget arbete.58 
 
Mellanchefen som samrådare innebär att större delen av sin arbetstid spenderas i diskussioner 
och förhandlingar med andra, i försök att lösa uppkomna eller eventuella problem. 
Kommunikationen inom denna grupp sker i första hand mellan mellanchefer på samma nivå 
inom företaget. Därför kan denna grupp även kallas för den horisontella gruppen och detta 
kan komma att innebära att mellanchefen spenderar lite tid på kontakter med underordnade. 
Den fjärde gruppen som Stewart identifierat är krishanteraren. Mellanchefen som 
krishanterare medför mycket splittrade sysslor genom att denna mellanchef ständigt måste 

                                                 
55 Södergren, Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv, 112. 
56 Kay, ”New alternatives for Middle Managers.” 4-10. 
57 Stewart, Rosemary, Managers and Their Jobs, London; McMillan, 1967, 102-103. 
58 Ibid., 107-114. 
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hoppa mellan arbetsuppgifter och områden för att om möjligt kunna hantera uppkomna kriser 
och problem. Mellanchefen som nätverkare är identifierat som den femte och sista gruppen. 
Nätverkaren spenderar störst del, jämfört med de andra grupperna, av sin tid på olika möten 
och sammankomster, vilket också innebär att denna sorts mellanchef har ett stort kontaktnät 
och är bekant med nästan allt och alla inom organisationen. Denna mellanchef återfinnes 
oftast inom större organisationer och dess kontakter sker i stor utsträckning både horisontellt 
och vertikalt inom organisationen.59 
 
Stewart identifierade, som ovan nämnt, fem olika arbetsprofiler när det gäller just 
mellanchefer. I det föregående kapitlet visade vi att Henry Mintzberg identifierat ett antal 
arbetsprofiler vad gäller chefer i toppskiktet, som påvisas på vänster sida i figuren nedan 
(figur 3). De åtta arbetsprofiler som Mintzberg identifierat anser vi uppvisar en stor likhet 
med de fem roller Stewart identifierat, som visas på höger sida i nedanstående figur (figur 3). 
Till exempel så visar Mintzbergs kontaktperson stora likheter med Stewarts förmedlare, men 
även samrådaren liknar kotaktpersonen. När denna jämförelse görs måste det hållas i minnet 
det faktum att Mintzbergs studie genomförts på chefer inom toppskikten inom organisationen, 
medan Stewarts studie fokuserade på framför allt mellanchefer. Vi anser dock att ledare idag, 
vare sig de befinner sig i toppskikten inom organisationen, i botten eller mitt emellan inte 
kommer att strikt hamna inom en av dessa kategorier utan att de kommer att anta formen av 
en blandning av alla dessa eller några av dem.  

 
Figur 3. Mintzberg vs. Stewart (Gottvall & Holmqvist, 2007) 

 
Pavett och Lau identifierade dock, i sin studie, brister i både Mintzbergs och Stewarts 
arbetsprofiler. De ansåg att det saknades en viktig roll i arbetet och lade till denna som ett 
komplement till Stewart och Mintzbergs profiler. Denna roll kallar de för den tekniska 
experten. Denna roll karaktäriseras av identifiering och lösning till komplicerade tekniska 
eller vetenskapliga problem som kan komma att uppstå inom organisationen. Detta i sin tur 
bidrar till stor del till den tekniska kvalitén inom organisationens kontrollprocesser.60  

3.2.1. Mellanchefens funktioner 
Som ett ytterligare komplement till Stewarts studie från 1967 vill vi även visa på senare 
studier inom området. Floyd och Wooldridge har identifierat fyra huvudsakliga funktioner 
vad gäller mellanchefens arbetsuppgifter. Mellanchefen ska vara ansvarig för olika 
strategiska alternativ, vilket innebär att denne ska försöka övertyga toppen på organisationen 
och få dem intresserade av potentiella innovativa idéer som kan komma att genereras och 
                                                 
59 Stewart, Managers and Their Jobs, 114-127. 
60 Pavett, Cynthia M. och Lau, Alan W. (1985) ”A Comparative Analysis of Research and Developement 
Managerial Jobs Across two sectors.” Journal of Management Studies, 22 (1), 69-82. 



Teoretiskt ramverk 

18 

utvecklas längre ner i organisationen. Mellanchefen fungerar då som ett filter som avskiljer 
dåliga från bra idéer för att sedan kunna gå vidare med och förbättra idéer som påvisar bästa 
potentiella framtida möjlighet för organisationen. Efter att ha gallrat bland den oftast stora 
mängd idéer och valt ut några som ska arbetas vidare på är det dags för mellanchefen att se till 
att dessa idéer tas om hand på bästa sätt, så att de får rätt resurser och den uppmärksamhet 
som krävs. När förslaget har vidareutvecklats, mellanchefen har fått tillräcklig erfarenhet och 
kunskap och efter omsorgsfulla överväganden ska förslaget så småningom drivas steget längre 
och presenteras för toppledningen för att få stöd och mer resurser. Detta för att så småningom 
kunna genomföra förslaget fullt ut.61 
 
Mellanchefen har också på sitt ansvar att sätta planerade strategier i verket, vilket innebär att 
de ska förverkliga sådana idéer och utkast som befordrats från toppen på ett lämpligt och 
effektfullt sätt, fast självfallet lämpat efter de resurser och kompetenser som finns tillhands. 
Mellanchefen spelar här en mycket viktig funktion, när det kommer till att sätta planerade 
strategier i verket, eftersom de, som tidigare nämnts, innehar en strategiskt bra position i 
organisationen och har ett bra stöd för att kunna knåpa ihop en sådan process. En sådan 
process kan anses vara knepig då, även i stabila förhållanden, prioriteringar hela tiden måste 
övervägas, situationer förändras och ny information hela tiden strömmar in. Därför beskriver 
Floyd och Wooldridge denna process som en pågående utveckling av planerade 
strategiförändringar genom anpassning till ständigt förändrade förhållanden.62  
 
En tredje funktion som Floyd och Wooldridge identifierat är mellanchefens funktion att 
fortgående samla ihop, analysera och befordra viktig information från både externa och 
interna aktörer till toppen av organisationen, för att om möjligt upplysa om risker angående 
hot och möjligheter som kan uppkomma. Detta kan anses vara en uppgift som mellanchefen 
kan utföra utan några större svårigheter då denne, som tidigare nämnts återfinns mellan 
toppen och botten, vilket innebär att information lättare kan flöda mellan alla led inom 
organisationen om ett gott kommunikationssystem finns, med mellanchefen som en slags 
knytpunkt. Av den orsaken att mellanchefen har tillgång till en stor mängd fakta kan denne 
om möjligt lägga ett bra fundament för kommande beslut. Mellanchefen kan även lägga 
grunden för organisationens framtida ställning eftersom denne ofta har en chans att 
kontrollera eller åtminstone påverka toppchefernas uppfattningar och beslut genom att 
presentera viss information på ett styrande sätt.63    
 
Som ett tillägg till de ovan förklarade funktionerna har mellanchefen till uppgift att underlätta 
en eventuell anpassning till nya och förändrade strategier. Detta innebär att mellanchefen ska 
på daglig basis uppmuntra sina underordnade och tydliggöra den logik som ligger bakom det 
faktum att förändringar måste genomföras. För att underlätta detta bör mellanchefen 
personligen delta i hela förändringsprocessen för att kunna förklara varför förändringen är 
nödvändig och för att föregå med gott exempel. Att mellanchefen deltar i arbetet kommer att 
underlätta genomförandet av förändringar, men även anpassningen av en ny strategi.64   
 
Under senare årtionden har dock mellanchefens funktion mer eller mindre förändrats. Detta 
kan anses vara ett resultat av allt oftare förekommande nedskärningar och omstruktureringar 
till allt plattare organisationer. Mellanchefens uppgift är traditionellt betraktad att vara en länk 
mellan de strategier som är uppsatta av chefer i toppen på organisationen och genomförandet 

                                                 
61 Floyd, Steven W. och Wooldridge, Bill (1994) “Dinosaurs or Dynamos? Recognizing middle management’s 
strategic role.” Academy of Management Executive, 8 (4), 47-57. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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av dessa, som kan urskiljas i Floyd och Wooldridges studie. I det avseendet spelar 
mellanchefen en oerhört viktig funktion när det rör sig om genomförandet av 
förändringsprocesser som är nödvändiga inom organisationen. Som ansvarig inför 
realiseringen av förändringar, är mellanchefens uppgift att genomföra de uppmaningar som 
kommer från toppen av organisationen och se till att saker och ting sker på nivåer lägre ner. 
Detta måste dock göras så effektivt som möjligt under de begränsade resurser som finns 
tillgängliga för mellanchefen.65   
 
Floyd och Wooldridges studie får stöd av Balogun, som håller med och anser att mellanchefer 
är verksamma främst som förändringsmellanhand och studien visar att mellanchefen agerar i 
stort sett inom fyra områden när det rör sig om förändringsprocesser. För det första måste 
mellanchefen genomgå personliga omställningar för att kunna genomföra en förändring 
effektivt. Efter att ha rannsakat och förändrat sig själv måste mellanchefen sedan hjälpa sina 
underordnade genom förändringen. Mellanchefen anses vara en förebild som ska assistera 
sina medarbetare att hitta logik och förståelse för varför förändringar är nödvändiga. Att se till 
att verksamheten rullar på som vanligt under förändringsprocesser är en annan viktig uppgift 
för mellanchefen. Verksamheten måste kunna fungera bra vid sidan av de förändringar som 
genomförs. Sist men inte minst har mellanchefen till uppgift att omforma arbetsuppgifter, 
rutiner, regler och policys så att de passar ihop med de förändringar som sker inom 
organisationen.66     
 
I och med plattare organisationsstrukturer har som sagt mellanchefens funktion förändrats och 
omvandlats för att passa den nya strukturen. Mellanchefer har upplevt att de fått allt tyngre 
arbetsbelastning, vilket kan bero på allt mer vidsträckta arbetsuppgifter, krav på kunskaper 
och erfarenheter i allt bredare områden, allt högre prestationskrav, större ansvarsområden, 
vidare spann av kontroll samt färre möjligheter att klättra på karriärstegen. Allt detta har 
kommit att bli resultatet av plattare organisationsstrukturer, vilket också medför allt mer 
utmanande jobb och frihet, men detta kommer vi att beröra på djupet i kommande avsnitt.67 
    

 
 
 
 
Trots att förutsättningarna för mellanchefer förändrats stödjer Balogun de arbetsuppgifter som 
Floyd och Wooldridge identifierat i sin studie angående mellanchefer. Både Floyd och 
Wooldridge samt Balogun fokuserar i sina studier på mer eller mindre liknande 
arbetsuppgifter hos mellanchefer trots att det skiljer nästan ett decennium mellan det att 
studierna ägt rum. Det erinras i ovanstående figur (figur 4) de funktioner som dessa författare 
lägger som fokus i sina studier. På så vis har det uppstått fyra arbetsuppgifter som urskiljts av 

                                                 
65 Balogun, J. (2003) ”From Blaming the Middle to Harnessing its Potential: Creating Change Intermediaries” 
British Journal of Management, Vol. 14, 69-83. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 

Figur 4. Mellanchefens generella arbetsuppgifter (Gottvall & Holmqvist, 2007) 
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dessa författare och som varit gällande det senaste decenniet. Dessa är såtillvida 
mellanchefens agerande som verkställare av förändringar, identifierare av nya idéer, 
informationscentral och en drivande kraft för anpassning. De fyra funktioner som 
identifierats av Floyd och Wooldridge har fått stöd även i en senare studie som genomförts av 
Currie och Procter. Deras studie åskådliggör och poängterar den stora betydelsen av 
mellanchefens funktion som verkställare av förändringar. De lägger även tonvikt på 
mellanchefens bidrag till organisationens strategi genom att de först identifierar nya 
möjligheter och sedan säljer in dessa hos de högre uppsatta cheferna för att kunna utveckla 
idén.68 I Currie och Procters studie identifierades dessa två fakta och vi anser att det ger ett 
bra stöd till både Floyd och Wooldridges samt Baloguns studier.      
 
Som vi tidigare nämnt har under de senaste decennierna mellanchefers arbetssituation 
förändrats, efter att företag allt oftare omorganiserar till en plattare organisationsstruktur. Vi 
kommer i det följande avsnittet förklara vad decentraliseringar har för påverkan på både 
företagen samt de anställda inom företagen. Vi kommer dock att fokusera på hur 
mellancheferna påverkas av detta, eftersom det är just denna grupp som är centrala för denna 
uppsats.  

3.3. Platt organisation – organisationens uppbyggnad 
I början av 90-talet skedde det allt oftare avregleringar, den globala konkurrensen växte 
påtagligt samt att det blev allt högre press från kortsiktiga mål vilket förändrade spelreglerna 
kraftigt för många organisationer i både USA och Europa. Organisationer tvingades till 
omorganisering och även finna nya strategier för att överleva den ökande konkurrensen på 
marknaden som skapades av de nya och okända förutsättningarna. Organisationer blev 
pressade att omorganisera, från den klassiska hierarkiska pyramiden till en plattare och mer 
decentraliserad organisationsstruktur för att kunna överleva den ökade konkurrensen som 
uppkom på marknaden.69  
 
Decentralisering kan skildras i form av beslutsfattande där Henry Mintzberg även här är en av 
de författare som tydliggör kopplingen mellan just beslutsfattande och organisationsstruktur. 
Han definierar decentralisering utifrån beslutsfattandet, det vill säga när makten över att fatta 
beslut är spridd bland olika individer inom organisationen istället för att det enbart är en 
individ som fattar alla beslut. Den viktigaste orsaken till decentralisering, enligt Mintzberg, är 
att ingen enskild person kan hantera all information och beslutsfattande själv, det är vanligtvis 
mer än vad en person kan hantera.70 Mintzberg fokuserar på de övergripande 
organisationsstrukturerna när han talar om decentralisering och har inte berört själva 
decentraliseringsprocessen vilket Birgitta Södergren däremot har gjort i sin studie.   
 
Enligt Birgitta Södergren är decentralisering inget tillstånd utan är mer ett förlopp där företag 
strävar mot att uppnå en viss förändring. Denna decentraliseringsprocess kan beskrivas med 
hjälp av nio olika grundläggande delar, enligt Södergren. Uppdelning, som en första del av 
denna process, innebär att företag delas upp i mindre enheter, till exempel att ett större företag 
delas upp i mindre självständiga verksamheter. Detta gör att de enheter som blir resultatet av 
uppdelningen blir storleksmässigt mindre samt att avskildheten ökar genom att enheternas 
gränser blir tydligare mot den resterande organisationen. Trots att uppdelning resulterar i 
mindre enheter är det fortfarande viktigt att enheterna är förenade och överblickbara, vilket 
innebär att meningsfulla helheter åstadkoms. Hur de mindre enheterna uppdelas baseras ofta 

                                                 
68 Currie, Graeme och Procter, Stephen J. (2005) “The Antecendents of Middle Manager’s Strategic 
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på hur marknaden ser ut. Detta för att företagen ska kunna öka sin anpassning till exempelvis 
olika kategorier av kunder eller var kunderna är lokaliserade, det vill säga en geografisk 
indelning. Decentraliseringsprocessen innebär dessutom att varje enhet har ett resultatansvar 
som vanligtvis enhetens chef är ansvarig för. I och med att ett företag delas upp i mindre 
enheter som har ett resultatansvar, innebär detta att varje enhet blir tvärfunktionell där varje 
enhet har en viss tendens till att representera företagets funktioner, såsom inköp, produktion 
och personal.71  
 
Den sjätte grundläggande delen i decentraliseringsprocessen är att uppdelningen till mindre 
enheter följs av delegering av beslut och befogenheter till medarbetare och lokala chefer. 
Dessa medarbetare och lokala chefer ska uppnå speciella överenskomna mål för att undvika 
att överordnade nivåer ska behöva ingripa i just den enheten. Som tidigare nämnts, innebär 
decentraliseringsprocessen uppdelning till mindre enheter med ett resultatansvar vilket medför 
att organisationen blir plattare med färre hierarkiska nivåer. I och med att enheterna får ökad 
självständighet med egna uppsatta mål minskas behovet av att ha regler eller fastställda 
rutiner, det vill säga det sker en intern avreglering som är den nionde och sista grundläggande 
delen i decentraliseringsprocessen.72  
 
Denna decentraliseringsprocess kan, enligt Södergren, ha både positiva och negativa effekter 
på företag. De positiva effekterna kan vara att företagen får en bättre kontakt med kunderna, 
vilket gör att verksamheten kan fatta snabbare beslut i samarbete med kunderna på 
marknaden. I och med att företagen delas upp i mindre enheter blir varje enhet mer medveten 
om kostnader och lönsamhet. Detta medför att medarbetare och ledare med sin högre 
handlingsfrihet och egna budget kan fatta snabba ekonomiska beslut och åtgärder vilket 
gynnar hela företaget. Decentraliseringsprocessen ger även företagen en större möjlighet att 
uppmuntra till innovationer, kreativitet samt idéutveckling. Den högre handlingsfriheten och 
egna budgeten ger enheterna bättre praktiska villkor för nytänkande och experimenterande. 
De olika enheterna inom företagen som utvärderas mot olika resultatkrav ger ledningen en 
bättre överblick och därmed en effektiv resursallokering och även en mer effektiv uppföljning 
av de enheter som inte uppfyller resultatkraven. Klarare beslutsbefogenheter med en tydlig 
koppling mellan befogenheter, utvärdering och ansvar ökar förutsättningarna för hur företagen 
ska styras. En förbättrad utvärdering och särskilt självutvärdering ger en positiv effekt på både 
effektivitet och hur pass tillfreds de anställda är med sitt arbete. Decentraliseringsprocessen 
skapar även mer utvecklande och intressanta arbetsuppgifter för de anställda, vilket löser 
problem som hög frånvaro, låg motivation samt ger förbättrade rekryteringsmöjligheter.73   
 
Decentralisering innebär som sagt inte enbart förändringar för själva företaget i sig, utan även 
förändringar hos människorna inom organisationen. Det sker förändringar för de flesta 
funktioner inom ett företag, som till exempel medarbetarna, företagsledningen och de lokala 
cheferna. Vi kommer dock i detta arbete endast fokusera på de förändringar som berör 
mellanchefer, i och med att det är det centrala i denna uppsats. För de flesta positioner i ett 
företag har en decentralisering en positiv effekt, men vad gäller mellanchefer kan 
decentralisering leda till ifrågasättande och avveckling av dem.74 Decentralisering av företag 
ställer allt högre krav på mellanchefer från olika håll, både från företagsledning, från andra 
företag, från mellanchefer inom samma företag som konkurrerar samt från dem som arbetar 
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under mellanchefen.75 I och med att en mellanchefs arbetsuppgift vanligtvis karakteriseras av 
att samordna flera resultatansvariga enhetschefer, verkställa förändringar och agera 
kommunikationslänk mellan hierarkiska nivåer kan decentraliseringsprocessen leda till 
ifrågasättande och avveckling av mellanchefers befattningar. Detta på grund av att en 
uppbyggnad av handlingsfrihet, beslutsresurser samt kompetens hos de lokala enheterna 
skapar ett tryck på hierarkin, där det ifrågasätts om mellanchefer verkligen är nödvändiga för 
verksamheten. Detta innebär att de personer med en mellanchefsposition kan bli de som 
förlorar mest på en decentralisering.76 Detta kan illustreras i figur 5 nedan, genom att 
organisationen blir allt plattare blir även mellanchefslagret inom organisationen mindre och 
mellanchefer oftast rationaliseras bort. 

 
 

Figur 5. Hierarki vs. Platt organisation (Gottvall & Holmqvist, 2007) 
 
Som tidigare nämnts har det blivit allt mer viktigt under de senaste tjugo åren att 
organisationer kan förändras för att de ska kunna bli mer effektiva. För att en organisation ska 
kunna vara effektiv, måste den vara flexibel, öppen mot förändringar och platt. Detta innebär 
att organisationerna måste ha en decentraliserad struktur med en starkt engagerad personal 
som litar på varandra och känner sig motiverade. Thomas och Dunkerleys studier visar, precis 
som Södergrens, att de individer av de anställda som inte kan bidra till detta är oftast 
mellancheferna. De är anklagade för att skapa onödiga kostnader, sakta ner beslutsprocesser, 
skapa barriärer mellan organisationen och dess kunder samt hindra flödet av information inom 
organisationen. Mellancheferna fastnar lätt i mitten, de ska både agera som lagspelare 
samtidigt som de ska utföra vissa direktioner till de anställda under dem. Detta leder till att 
mellancheferna ofta känner rädsla inför decentralisering vilket gör att de tappar sitt lojala 
engagemang till organisationen.77     
 
Genom de allt oftare förekommande decentraliseringar har det blivit alltmer tydligt att chefer 
på olika nivåer, även de lägre, kan ha en stor och kanske till och med en avgörande betydelse 
för en verksamhets långsiktiga framgång. Synen på mellancheferna har förändrats och många 
organisationer väljer att ta bort mellanchefslagren mer och mer, eftersom de anses både vara 
för kostsamma och vara barriärer för snabba beslut. Genom att ta bort mellanchefslagren 
anser företagen att de blir mer effektiva och produktiva.78 Dessa handlingar kan dock resultera 
i att lagret av mellanchefer inom organisationer stegvis ersätts av nya ansvariga, såsom 
projekt- eller gruppledare, som inte formellt definieras som mellanchefer. Detta kan medföra 
att det inom organisationer uppstår en grupp av osynliga mellanchefer, vilket innebär att olika 
individer inom organisationen innehar en chefsliknande funktion men dock inte en formell 
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chefsposition. Dessa osynliga mellanchefer kan indelas i olika profiler vilket vi kommer att 
redogöra för här nedan.    
 
3.3.1. Osynliga mellanchefsprofiler 
Vi har tidigare i detta teoretiska ramverk berört forskare såsom Mintzberg och Stewart som 
båda, i sina studier, identifierat och arbetat fram åtta respektive fem arbetsprofiler beträffande 
chefs-/mellanchefsfunktionen. Niklas Wahlström har i sin studie från år 2007 identifierat 
sjutton olika arbetsprofiler79 bland osynliga mellanchefer, som Wahlström benämner 
aktivitetsprofiler. Dessa aktivitetsprofiler är i sin tur en vidareutveckling på basis av 
Mintzbergs studie samt Gary Yukl80. Många av dessa aktivitetsprofiler visar mer eller mindre 
likheter med både Mintzbergs och Stewarts klassiska profiler. Vi vill lyfta fram Wahlströms 
studie av den anledningen att den är en mycket aktuell studie rörande just gruppen osynliga 
mellanchefer samt att de profiler Wahlström lyfter fram i sin studie senare kommer att ligga 
till grund för vår profilering av de osynliga mellanchefer som deltagit i vår egen studie. 
Wahlströms studie visar även, som tidigare nämnts, en aktuell koppling till de klassiska 
studierna inom denna genre, såsom Mintzberg och Stewart, vilket också stödjer vårt val att 
redogöra för just dessa studier i vårt teoretiska ramverk. För att senare kunna placera våra 
respondenter i aktuella aktivitetsprofiler kommer vi nedan att beskriva de sjutton 
aktivitetsprofiler Wahlström identifierat i sin studie:     
 

1) Den delegerande utvecklaren 
2) Den professionella förbindelselänken 
3) Den koordinerande teamledaren 
4) Den medlande entreprenören 
5) Den tydliggörande chefen 
6) Den formella coachen 
7) Den ledande experten 
8) Den driftsledande experten 
9) Den förhandlande ledaren 
10) Den nätverkande beslutsfattaren 
11) Den medlande kontaktpersonen 
12) Den administrativa kontaktpersonen 
13) Den styrande ledaren 
14) Den översättande ledaren 
15) Den koordinerande medlaren 
16) Den teamledande nätverkaren 
17) Den administrativa individutvecklaren81. 
 

Den första profilen titulerar Wahlström den delegerande utvecklaren (1) och är den mest 
förekommande profilen. Mellanchefer som tillhör denna profil spenderar en stor del av sin 
arbetstid till att delegera beslut samt att göra uppföljningar av dessa beslut. På grund av detta 
är delegering den vanligaste beslutsformen som denna profil använder sig av men arbetar 
även en del med deltagande och autokratiska beslutsfattanden. Vad gäller denna profils 
kontaktnät så är de främst inom den egna organisationen, det vill säga att den arbetar mycket 
med formella och informella kontakter internt och desto mindre med externa kontakter. Den 
delegerande utvecklaren arbetar även mycket med att försöka utveckla och motivera sina 
medarbetare samt skapa ett gott samarbete medarbetarna emellan. Mellanchefer med denna 
                                                 
79 Denna studie baseras på 19 roller placerade i fem olika grupper; informationsroller, beslutsroller, 
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81 Wahlström, “Bortglömt chefsarbete: en studie om mellanchefers aktivitetsprofiler”, Kap 7. 
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profil arbetar, i jämförelse med de resterande profilerna, väldigt lite med konflikthantering 
vilket kan tyda på att dessa mellanchefer främst återfinns i relativt konfliktfria och stabila 
miljöer. Denna profil arbetar även mycket med att strategiskt utveckla den verksamhet den 
arbetar i och då också mindre med förvaltande och administrativa uppgifter.82       
 
Den professionella förbindelselänken (2) är den andra profilen som Wahlström vill belysa och 
mellanchefer inom denna profil är de som, i jämförelse med de andra profilerna, arbetar mest 
med det operationella arbetet, det vill säga att de kan delta i produktionen, tillämpa 
fackkunskaper eller agera som teknisk expert. Mellanchefer med denna profil har även en stor 
andel informella kontakter, både internt och externt samt en relativt stor andel formella 
kontakter externt. Att denna profil har ett brett kontaktnät kan bero på att de till stor del 
arbetar med samordning av grupper, enheter och organisationer. Den professionella 
förbindelselänken kan med andra ord uppfattas som ett mellanled mellan organisationer och 
enheter. Det är även denna profil som mest arbetar med att sprida information samt att 
rapportera. Att sprida information och rapportera är även en stor del av den tredje profilens 
arbetsuppgifter, den koordinerande teamledaren (3). Denna profil arbetar dessutom mycket 
med att försöka motivera och stötta sina medarbetare samt att den främst har informella 
kontakter både internt och externt. Vad gäller denna profils beslutsfattande så delegerar de 
främst besluten.83      
 
Den fjärde profilen som Wahlström vill belysa benämns den medlande entreprenören (4) och 
karakteriseras av att en stor del av mellanchefernas arbetstid består av konflikthantering samt 
att strategiskt utveckla den organisation de arbetar i. Beslutsfattandet tar upp en relativt stor 
del av arbetstiden där det främsta beslutsfattandet sker genom att mellanchefen själv vill vara 
med och delta. Det operationella arbetet tar även det upp en stor del av arbetstiden vilket 
innebär att de innehar mycket kunskap om organisationen samt att mellancheferna arbetar 
mycket med både informella och formella kontakter externt. I jämförelse med de övriga 
profilerna arbetar den femte profilen, den tydliggörande chefen (5), mycket med formella 
kontakter internt samt att mellancheferna fattar en stor del av besluten själv. Översättning och 
retorik tar också upp en stor del av arbetstiden samt att mellanchefer med denna profil 
strategiskt utvecklar den organisation de arbetar i samt hanterar konflikter. Dessa 
mellanchefer arbetar även mycket med att skapa ett gott samarbete mellan medarbetarna.84  
 
Att skapa ett gott samarbete medarbetarna emellan tar även det upp en stor del av den sjätte 
profilens arbetstid, den formella coachen (6). Utveckling av medarbetarna samt 
konflikthantering arbetar dessa mellanchefer mycket med. I överlag arbetar denna profil till 
stor del med beslutsfattande då delegering av beslutsfattandet tar upp störst tid. Denna profil 
har främst formella kontakter internt, vilket kan visa på att de har en chefsrelation till 
medarbetarna. Den ledande experten (7) är den sjunde aktivitetsprofilen som Wahlström vill 
belysa. Denna profils arbetstid består till störst del av operationellt arbete samt att strategiskt 
utveckla den organisation de arbetar i. Detta visar sig ofta genom att de antingen själva deltar 
i produktionen eller fungerar som någon form av teknisk expert i det arbete som genomförs 
dagligen. Fokus i arbetet hos mellanchefer med denna profil är även att de försöker skapa en 
god sammanhållning mellan medarbetarna, hantera konflikter samt stötta och motivera sina 
medarbetare så gott det går. De kontakter denna profil har är främst informella och interna.85 
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Den åttonde profilen som Wahlström belyser kallas för den driftsledande experten (8). Denna 
profil kan likna den ledande experten i många hänseenden, i och med att även denna profil 
arbetar mycket med operationellt arbete samt administrativa uppgifter. Det som skiljer dessa 
profiler mest åt är det faktum att den driftsledande experten arbetar mycket med formella 
externa kontakter, konflikthantering, delegering av arbete, men dock lite med externt 
nätverkande i jämförelse med den ledande experten. Den förhandlande ledaren (9), den 
nionde profilen i Wahlströms studie, arbetar i sin tur i huvudsak med att uppmuntra och 
inspirera sina medarbetare till att göra ett bra jobb och bygga upp och vårda ett gott internt 
nätverk. Mellanchefer i denna profil fattar de flesta beslut på egen hand och arbetar mycket 
med att strategiskt utveckla den verksamhet som denne arbetar i, samtidigt som den externt 
ofta agerar representant och internt som en slags coach för att främja en god sammanhållning. 
I kontrast mot den driftsledande experten arbetar denna profil sällan med administrativa och 
operationella uppgifter.86  
 
Nästa profil, den nätverkande beslutsfattaren (10), arbetar i huvudsak med att skapa och 
underhålla både externa samt interna informella kontakter, på grund av mycket delegerat 
beslutsfattande stötta och coacha sina medarbetare i beslut och dagligt arbete samt att 
regelbundet strategiskt utveckla verksamheten. Denna profil visar en tydlig fokus på 
skapandet och vårdandet av både externa och interna nätverk, vilket även resulterar i att denna 
profil sällan har en representativ funktion i sin verksamhet. Den elfte profilen benämns den 
medlande kontaktpersonen (11) och denna profil identifieras av dess fokus på framför allt 
konflikthantering, att stötta och hjälpa medarbetare och att delta i diskussioner. Att externt 
skapa och upprätthålla nätverk av relevanta kontakter samt att utåt representera verksamheten 
är andra framträdande uppgifter som identifierats inom denna profil. Denna profil är såtillvida 
mycket externt inriktad och fokuserar i liten grad på interna kontakter och intern 
representation.87  
 
Den administrativa kontaktpersonen (12), den tolfte aktivitetsprofilen i Wahlströms studie, 
kännetecknas av en fokus på att sprida och förmedla information, både internt och externt 
representera verksamheten, delegera beslut och ansvar till andra medarbetare, delta i 
diskussioner och förhandlingar, samt ett svagt inslag av internt nätverkande. I kontrast till 
detta visar den styrande ledaren (13) en tydlig fokus på operationellt arbete, enväldigt 
beslutsfattande samt uppmuntring, coachning och förbättrande av sammanhållningen i 
arbetsgruppen. Denna profil kännetecknas även av en påtaglig extern fokus där mycket tid 
och kraft spenderas på att representera verksamheten samt bygga upp nytt och vårda redan 
befintliga nätverk utanför organisationen.88  
 
Likt den styrande ledaren lägger även den översättande ledaren (14), den fjortonde 
aktivitetsprofilen identifierad av Wahlström, mycket tid på operationellt arbete. I motsats till 
den styrande ledaren kännetecknas dock denna aktivitetsprofil av en intern fokus, då gällande 
både formella och informella kontakter samt att tolka och överföra information mellan 
berörda parter inom organisationen. Denna profil karakteriseras även av ett centralt tänkande 
kring individen, då genom att uppmuntra, stötta och utveckla individer inom organisationen 
samt att hantera konflikter när sådana uppkommer. Ett inslag av delegerat arbete och extern 
representation av verksamheten kan också bli synligt i denna profil. Den koordinerande 
ledaren (15) är den femtonde profilen och mellanchefer som faller inom ramen för denna 
profil arbetar i stor utsträckning med att hantera konflikter, kommunikation, delegerat 
beslutsfattande, koordinering av det dagliga arbetet samt att på regelbunden basis utveckla 
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verksamheten strategiskt. Denna profil har en extern fokus, vilket innebär att externt 
representera organisationen och att skapa och upprätthålla externa nätverk är något som 
upptar stor del av denna mellanchefs arbetstid.89 
 
Nästa profil visar en tydlig dominering av externa formella kontakter, alltså representation 
utanför organisationen i sig parallellt med att stor del av denna mellanchefs arbetstid går till 
att stötta, coacha och främja ett gott samarbete inom gruppen samt att strategiskt utveckla 
organisationen. Detta ligger till grund för den näst intill självfallna benämningen på denna 
profil, den teamledande nätverkaren (16), som är den sextonde profilen vilken Wahlström 
identifierat. Den sjuttonde och sista profilen i Wahlströms studie är den administrativa 
individutvecklaren (17). Mellanchefer inom denna profil arbetar, som benämningen avslöjar, 
till stor del med administrativt arbete och utveckling av individer i dennes arbetsgrupp. Inom 
denna profil spenderas dock även mycket arbetstid till framför allt formella kontakter, både 
interna och externa, dock också externt nätverkande samt att egenhändigt fatta de flesta beslut 
som uppkommer i det dagliga arbetet.90    
 
Som vi tidigare nämnt har synen på mellanchefer förändrats och mellanchefslagren reduceras 
allt oftare vilket kan resultera i att lagret av mellanchefer inom organisationer ersätts av nya 
ansvariga som inte formellt definieras som mellanchefer. Detta kan medföra att det inom 
organisationer uppstår en grupp av osynliga mellanchefer, vilkas funktioner och 
arbetsuppgifter kan placeras in i de ovan presenterade sjutton aktivitetsprofilerna. För att 
vidare koppla ihop detta nya fenomen av osynliga mellanchefer med vårt specifika problem, 
hur väl möter stora företag inom verkstadsindustrin de osynliga mellanchefernas behov av 
fortbildning, väljer vi att vidare koppla osynliga mellanchefer till just kompetensutveckling 
genom fortbildning.      

3.3.2. Individens kompetens i jämförelse med företagets kompetenskrav  
I och med att många organisationers strukturer blir allt plattare resulterar det ofta i att det även 
blir allt färre möjligheter för de anställda att nå en högre befordran. Detta i sin tur påverkar de 
anställdas motivation och de kan ofta känna sig bortglömda och frustrerade. Den grupp 
anställda som tycks beröras mest av detta är de som är i mitten av sin karriär. De har ofta 
familj, olika ansvarsuppgifter i jobbet, fritidsaktiviteter och allt detta ska kombineras på ett så 
bra sätt som möjligt. En studie gjord av Morison och Erickson visar att det är anställda mellan 
åldern 35 och 54 som arbetar mest och de arbetar både mer än de yngre och de äldre anställda. 
Det är dessutom dessa anställda som är mest negativa till sin arbetsplats och anser att den inte 
är trivsam eller att det finns för få möjligheter till att prova på nya arbetsuppgifter.91   
 
Det är inte många organisationer som kan hantera problem som dessa, bland annat på grund 
av att det är en relativt ny företeelse samt att det kan anses vara ett dolt problem. Det är ofta få 
anställda som berättar för sina chefer hur de upplever situationen vilket gör att cheferna tror 
att de mår bra och att de är lojala och motiverade till sitt arbete. Detta skapar dock en risk att 
organisationer kan förlora några av sina bästa anställda på grund av att de vill gå i 
förtidspension eller söka ett nytt och mer spännande arbete på en annan arbetsplats. En annan 
risk är att de anställda som är missnöjda stannar kvar på sin arbetsplats vilket ofta innebär att 
den anställde inte är fullt engagerad i sitt arbete och inte bidrar med sin entusiasm eller några 
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försök till att komma med nya idéer och förbättringar. Detta kan ses som ett större problem än 
att de anställda byter arbetsplats.92  
 
För att undvika eller minska detta problem rekommenderas att organisationer bör fokusera på 
att förnya de nuvarande arbetsuppgifterna så att de anställda blir mer produktiva och får mer 
meningsfulla funktioner och karriärer inom företaget. De anställda behöver organisationens 
hjälp för att kunna bidra med ny energi till sina arbetsuppgifter. Detta problem kommer vi 
vidare att belysa i det kommande avsnittet om fortbildningar för att tydliggöra vikten av att 
rätt person får rätt fortbildning, men först vill vi nämna Jörgen Hansson som i sin bok belyser 
relevansen av att en medarbetares kompetens och kunskaper bör stämma överens med 
organisationens krav och behov av kompetens och kunskaper. De handlingar som genomförs 
inom en organisation, för att skapa en viss jämvikt mellan organisationen och individerna 
inom organisationen, kallar Hansson för matchning.93 Vi väljer att belysa detta eftersom vi 
anser att det är ett relevant fundament innan vi går in djupare på området fortbildningar och 
för att visa på vikten av en balans mellan organisationens och individens krav och ambitioner. 
 
En essentiell uppgift bland ledare och chefer inom organisationer idag är att skapa en miljö 
som engagerar alla individer inom organisationen i dess egen framtid, för att deras 
möjligheter ska kunna gå hand i hand med företagets möjligheter och framtida tillväxt. 
Företagsledningens uppgift är att nå uppsatta mål och det är då av största vikt att individer 
som anses klara av de arbetsuppgifter som krävs tas in i organisationen för att skapa de bästa 
förutsättningarna. Organisationen måste såtillvida även se till att utbildning och inlärning är 
möjlig och lättillgänglig för alla medarbetare och dessutom måste individerna själva få 
möjlighet att informera om sitt eget intresse angående utveckling och fortbildning. Detta 
innebär att det är angeläget att skapa en medvetenhet samt sprida information om både sin 
egen (individens) och organisationens ambitioner och intressen, för att på bästa sätt kunna 
balansera båda sidors behov.94 
 
Hansson föreslår vidare tre villkor för att matchning ska vara möjlig mellan en medarbetares 
kompetens och organisationens krav och behov av kompetens. Det första kravet är det faktum 
att medarbetare bör ha en uppfattning om vad de personligen får tillbaka från företaget för de 
arbetsuppgifter som denne utför. I detta fall menas lön, samhörighet, garantier, 
utvecklingsmöjligheter och så vidare. Det andra villkoret som Hansson uppmärksammar berör 
medarbetares självkännedom, vilket innebär att medarbetaren bör vara medveten om sina 
egna förmågor, kunna sätta upp egna framtida mål och urskilja sina egna personliga intressen. 
Hansson föreslår att detta bäst åstadkoms genom att identifiera och förstå sina egna starka och 
svaga sidor, vilket i sin tur även underlättar upptäckandet av eventuella områden som bör 
utvecklas hos individen för att denne bättre ska kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs för 
att uppnå organisationens mål. Hanssons tredje och sista villkor för att kunna matcha 
medarbetares kompetens med organisationens krav och behov av kompetens behandlar 
formella beskrivningar av organisationens mål, visioner och generella planer för 
organisationen i sig. Det krävs att dessa i sin tur ska vara tydliga och att de är kända och 
förstådda av alla inom organisationen, då det är av stor vikt att medarbetarna känner till 
organisationens tänkta framtid för att kunna anpassa sin egen utveckling efter organisationens 
tillväxt och förändring.95  
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”Företag och medarbetare måste skapa ett joint venture 
 för ömsesidig tillväxt och utveckling.”96 

 
För att undvika eller minska problem relaterade till anställdas brist på motivation och 
engagemang rekommenderas, som ovan nämnt, att organisationer bör fokusera på att förnya 
de nuvarande arbetsuppgifterna och nuvarande innestående kunskaper så att de anställda blir 
mer produktiva och får mer meningsfulla funktioner inom företaget. Detta anser vi kan göras 
genom att de anställda regelbundet får delta i relevanta fortbildningar. Vi vill även här belysa 
vikten av att rätt person får rätt fortbildning samt relevansen av att anställdas kompetens och 
kunskaper stämmer överens med organisationens krav och behov av kompetens och 
kunskaper för att de om möjligt ska kunna utvecklas parallellt.  

3.4. Fortbildning  
Vi har ovan kastat ljus på det faktum att i och med att det allt oftare förekommer 
omstruktureringar, rationaliseringar och att organisationer decentraliseras, kan inte 
organisationer alltid ge hopp om anställningstrygghet eller utlova möjligheter för befordring 
för sina anställda. Detta, som tidigare nämnts, kan ha en negativ påverkan på framtiden för 
mellanchefer. Vissa mellanchefer kan, till exempel, känna att de arbetar allt hårdare och under 
mer kontroll utan att de får något tillbaka av organisationen.  
 
En undersökning som gjorts av Newell och Dopson visar vad omstruktureringar kan ha för 
påverkan på mellanchefers arbeten och karriär. Bland annat har omstruktureringarna lett till 
att mellanchefernas arbetsbörda har ökat samt att de har fått större ansvar. När det kommer till 
mellanchefernas karriärmöjligheter har mellancheferna visat sig vara oroliga över det sätt som 
organisationerna hanterar avancemang, speciellt vad gäller framtida möjligheter till befordran 
och möjligheter till att utveckla nya kunskaper och färdigheter eller alternativa 
karriärmöjligheter. Samtidigt som omstruktureringar leder till att antalet mellanchefer minskar 
leder även omstruktureringar till att organisationers mål såsom ökad vinst, ökad tillväxt inom 
organisationen samt att organisationen ska överleva är nu ännu mer beroende av 
mellanchefers innovation, kreativitet och engagemang. Detta kan dock anses vara något 
motstridande. Om organisationerna vill ha mellanchefer som är öppna och engagerade måste 
de känna att de är inkluderade i den strategiska processen som inte enbart innefattar 
organisationens mål utan även mellanchefernas målsättningar. För att uppnå detta krävs det att 
mellancheferna känner sig viktiga för organisationen och att de därigenom får vara med och 
medverka vid beslutsfattande rörande organisationen.97   
 
Om inte organisationerna lägger ner någon tid på de anställda eller mellancheferna finns det 
en risk för att de säger upp sig från sitt arbete. Att de anställda frivilligt säger upp sig från sitt 
arbete grundar sig ofta på att de inte är nöjda med sitt arbete samtidigt som de överväger 
andra arbetsmöjligheter. Det finns en rad faktorer som kan påverka hur pass nöjd en anställd 
är med sitt arbete. En undersökning gjord av Winterton visar att de anställda är mer 
engagerade i sitt arbete om deras arbetsgivare visar att de bryr sig om deras långsiktiga 
utveckling. Det är dock svårt att mäta hur mycket organisationer får tillbaka genom att 
anordna fortbildningar för sina anställa men det finns bevis för att det är färre uppsägningar 
när de anställda erbjuds fortbildningar.98      
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För att undvika att anställda ska byta till en annan arbetsplats krävs det, som sagt, att 
organisationen lägger ner tid och energi på de anställda. Organisationen kan erbjuda nya 
arbetsuppgifter till de anställda, till exempel flytta till en annan stad där organisationen har ett 
kontor eller kanske byta till en annan avdelning. Detta gör att organisationen får fortsätta ta 
del av de anställdas nuvarande kunskaper, erfarenheter och kontakter samtidigt som de 
anställda i sin tur får utveckla nya. Detta kan leda till att de anställda kan utvecklas i sitt yrke 
och ges möjlighet till ett karriärbyte inom samma organisation. De som har varit anställda en 
längre tid inom organisationen kan få bli mentorer till nya och kanske yngre kollegor. Genom 
detta får mentorn dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter från organisationen medan 
den nya kollegan kan bidra med sin nya och fräscha kunskap från till exempel nyligen 
genomförda studier. De något äldre anställda brukar oftast få ta del av olika projekt för att 
förbättra organisationen och därigenom få assistera arbetskamrater och arbeta för att förbättra 
organisationens resultat. Fortbildning är idag huvudsakligen till för de yngre och de med 
högst potential i organisationen. Organisationer anser oftast att de äldre redan har fått den 
fortbildning de behöver och att den extra träning de kan tänkas behöva får de på sin 
arbetsplats. Vissa organisationer uppmuntrar inte till fortbildning utan tycker att det finns en 
risk att den kommer i vägen för det dagliga arbete som måste göras. Genom detta kan 
organisationer misslyckas i att sätta upp en fungerande utvecklingsplan för varje anställd.99  
 
Det är de anställda själva som är ansvariga för sin karriär genom att ha viljan att utveckla sina 
egna kunskaper, marknadsföra sig själva samt för att skapa sina egna vägar. Trots detta är det 
organisationen som skapar förutsättningarna för om de anställda kan utveckla sina kunskaper 
eller ej. Det är organisationens eget intresse att ta bort alla barriärer för de anställdas 
ambitioner, lägga ner de resurser som krävs så att nya möjligheter skapas och att de anställdas 
karriärer kan uppfyllas.100         
 
Vad gäller mellanchefers karriärer idag krävs det ofta att de ska vara oerhört mångsidiga, de 
ska kunna agera som både coach, lagspelare, visionär ledare, entreprenör och utvecklare av de 
mänskliga resurserna inom organisationen. Samtidigt ska mellancheferna hantera den press de 
har från cheferna ovan om att de ska uppnå vissa kortsiktiga resultat och vinster. Detta är en 
effekt av att allt fler organisationer decentraliseras men trots detta får mellancheferna sällan 
någon hjälp eller något stöd från organisationen för att klara av dessa krav. För att 
mellancheferna ska klara av och kunna hantera de nya kraven som ställs på dem krävs det att 
organisationen ger dem fortbildning. Utan fortbildning hamnar mellancheferna i en position 
som de inte har tillräckligt med kunskap för att klara av.101  
 
Mellanchefer har ofta en funktion där de ska hjälpa organisationen till att skapa och behålla 
dess konkurrensfördelar men utan fortbildning är det tveksamt om mellancheferna verkligen 
har de kunskaper som krävs för detta. Om organisationen låter mellancheferna delta i 
fortbildning kommer det troligtvis resultera i många fördelar. Den främsta fördelen med 
fortbildning är att mellancheferna kan komma på nya och bättre idéer för organisationen som 
är nödvändiga i snabbt föränderliga organisationer. Mellancheferna blir även mer motiverade 
till att förbättra sin egen och organisationens prestationsförmåga samt att fortbildningar kan 
hjälpa dem att utveckla och förbättra sina kunskaper. Mellancheferna kan även använda sig av 
fortbildning som en möjlighet till att få tid för reflektion och därigenom kunna utvärdera sig 
själva för att undersöka om det finns några problem eller svagheter som kan förbättras. 
Effektiva fortbildningar kan även förbättra en mellanchefs självförtroende, hjälpa till att 
minska stressnivån samt få mellancheferna att se på sig själva och sin arbetssituation från ett 
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annat perspektiv. Fortbildningar kan med andra ord ha många fördelar för både mellanchefen 
i sig samt för organisationen de arbetar för.102  
 
Om en organisation inte tar fortbildningar på allvar och inte låter sina mellanchefer och 
anställda nyttja några kan detta leda till följder, som i sin tur kan resultera i negativa 
konsekvenser för organisationen. Mellanchefer som inte har den kunskap som krävs för sitt 
arbete kan vålla skada på både sin egen samt organisationens prestation. Till följd minskar 
även de anställdas produktivitet vilket konkurrenterna är snabba att nyttja genom att förstärka 
sin egen position på marknaden och öka sina konkurrensfördelar. När mellancheferna inte har 
de rätta kunskaperna minskar även samarbetet, det blir kommunikationsproblem samt att det 
blir en ökad generell stress på arbetsplatsen. Mellancheferna har varken förmågan eller fokus 
på att ständigt förbättra arbetet på arbetsplatsen vilket idag är väldigt viktigt i de flesta 
företag. Mellanchefer utan fortbildning gör ofta många och onödiga misstag vilket kan skapa 
en negativ spiral av problem och de får aldrig lära sig att hantera sådana svårigheter på ett så 
effektivt sätt som möjligt. De anställda som är underordnade mellancheferna tar ofta efter sina 
ledares beteende, vilket innebär att de själva kommer att hantera problem på ett ineffektivt sätt 
vilket i slutändan kan resultera i svårigheter för både mellancheferna och organisationen att 
överleva.103  
 
För att beskriva vad fortbildning egentligen anses vara har vi valt att använda Jörgen 
Hanssons beskrivning. Han förklarar fortbildning som ett förlopp människor emellan och 
inom människor där information och data tolkas, förstås och omvandlar informationen till 
handling. Fortbildning sker med andra ord först när de anställda vill och har tillfälle att lära 
själva, både av andra och tillsammans med andra. Detta innebär att de anställda behöver 
platser där de kan träffas och utbyta kunskaper med varandra och inte enbart sitta själva 
framför en skärm eller maskin.104 

3.4.1. Varför misslyckas organisationer med fortbildningar? 
Varför visar det sig, trots detta, att organisationer misslyckas eller varför lägger organisationer 
inte ner den tid som behövs till fortbildning då detta i sig kan resultera i stora och allvarliga 
konsekvenser? Ytterligare studier, gjorda av Longenecker och Fink, har resulterat i ett antal 
olika anledningar till varför organisationer misslyckas med sina fortbildningar. Vi kommer 
här att redogöra för fem av de vanligaste anledningarna till varför organisationer misslyckas 
med fortbildningar och dessutom belysa eventuella lösningar på dessa problem. Detta för att 
belysa både problem och eventuella förklaringar, vilket vårt sista delsyfte behandlar och vi 
väljer att ta upp detta för att lägga en bra bas inför kommande analyser.   
 
Den första anledningen till varför organisationer misslyckas med sina fortbildningar är för att 
fortbildning för mellanchefer inte är något som de högre cheferna prioriterar. Fortbildning kan 
anses som en börda när det kan finnas andra, viktigare problem att ta itu med. När 
fortbildning inte anses vara av hög prioritet är det lätt att det blir lagt åt sidan för en kort stund 
vilket i sin tur innebär att de långsiktiga konsekvenserna visar sig först när det är för sent.105 
Det förslag till lösning som ges till detta är att de högre cheferna måste vara medvetna om hur 
värdefulla effektiva fortbildningar kan vara och hur pass viktiga de kan vara för att skapa 
framgångsrika strategiska planer och dessutom att mellancheferna kan bidra med sina 

                                                 
102 Longenecker och Fink, “Management training: benefits and lost opportunities part I”, 25-30. 
103 Ibid. 
104 Hansson, Jörgen., Kompetens som konkurrensfördel, Finland: Norstedts Akademiska Förlag, 2005, 70-73. 
105 Longenecker, Clinton O., & Fink, Laurence S., (2005) “Management training: benefits and lost opportunities 
part II”, Industrial and Commercial Training, 37 (2), 73-79. 
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kunskaper och förmågor.106 Den andra anledningen till varför organisationer inte lägger stor 
vikt på fortbildningar är av den anledningen att de anser att det de lär sig på jobbet är 
tillräckligt och att de kan lära av sina egna misstag. Detta kan dock resultera i väldigt stora, 
kostsamma och oförutsedda konsekvenser.107 För att undvika detta problem kan 
organisationen genomföra olika undersökningar för att om möjligt kunna dokumentera de 
kostnader och andra konsekvenser som uppstår genom att låta mellancheferna göra misstag. 
De mest förekommande misstagen kan sedan användas som ett instrument för lärande och 
eventuellt användas vid utformandet av kommande fortbildningar.108  
 
En annan anledning, som Longenecker och Fink belyser, kan vara tidsbrist. Organisationen 
anser att det inte finns tillräckligt med tid för att hinna med genomförandet av fortbildningar. 
Om fortbildningar verkställs trots tidsbrist finns risken att det blir ineffektivt. Mellanchefer 
brukar dock vara villiga att lägga ner extra tid om de vet att det kan vara till deras hjälp.109 Ett 
förslag till lösning på detta är att chefer på alla nivåer ska vara medvetna om de behov som 
krävs för fortbildning när planering görs, vilket innebär att den tid och resurser som krävs för 
fortbildning ska kunna räknas med i planeringen.110 Organisationer kan även anta att 
mellancheferna redan är tillräckligt kompetenta och att de redan har de kunskaper som krävs 
för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter till en tillfredsställd nivå.111 För att undvika 
detta antagande måste organisationen kunna veta vilka kunskaper och kompetenser som 
mellancheferna har och jämföra dessa med vad som verkligen krävs för att klara av nuvarande 
och framtida arbetsuppgifter.112  
 
Slutligen, den femte orsaken, behandlar det faktum att det inte är någon som är ansvarig för 
mellanchefernas utveckling vilket medför att fortbildningar glöms bort. Utan att någon är 
ansvarig för fortbildning och mellanchefernas utveckling så fokuserar de högre cheferna 
istället på andra områden som ger bättre resultat på kort sikt.113 Vem som är ansvarig för 
mellanchefernas fortbildning och utveckling måste vara nedskrivet i de formella 
arbetsbeskrivningarna och även vara kopplat till organisationens ersättningssystem om det ska 
tas på allvar. Detta föreslås vara lösningen till att undvika att fortbildningar bortses från på 
grund av bristande ansvar.114                  
 
Det är oerhört viktigt att organisationer lägger ner den tid och kraft som behövs för att lyckas 
med sina fortbildningar, speciellt eftersom de flesta organisationer idag har ett behov av 
anställda som kan åstadkomma objekt med hjälp av sina kunskaper och kompetenser och inte 
produktionsföretag där de anställda måste tillverka med sina händer. Till följd av detta 
kommer det att vara en ekonomisk fördel samt en konkurrensfördel för de organisationer som 
fokuserar på kreativitet och utnyttjande av de anställdas kunskaper. Detta utmanar de 
anställda till att kontinuerligt förbättra sina kunskaper genom att hela tiden försöka lära sig 
nya saker. Fortbildning hjälper till att förbättra både de anställdas produktivitet som 
organisationens produktivitet vilket innebär att om de anställda blir mer kreativa och 

                                                 
106 Longenecker, Clinton O., & Fink, Laurence S., (2006) “Closing the Management skills gap: a call for action”, 
Development and Learning in Organizations, 20 (1), 16-19.  
107 Longenecker och Fink, “Management training: benefits and lost opportunities part II”, 73-79. 
108 Longenecker och Fink, “Closing the Management skills gap: a call for action”, 16-19. 
109 Longenecker och Fink, “Management training: benefits and lost opportunities part II”, 73-79. 
110 Longenecker och Fink, “Closing the Management skills gap: a call for action”, 16-19. 
111 Longenecker och Fink, “Management training: benefits and lost opportunities part II”, 73-79. 
112 Longenecker och Fink, “Closing the Management skills gap: a call for action”, 16-19. 
113 Longenecker och Fink, “Management training: benefits and lost opportunities part II”, 73-79. 
114 Longenecker och Fink, “Closing the Management skills gap: a call for action”, 16-19. 
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innovativa och kan använda sitt intellekt till att hjälpa organisationen att lära sig bättre och 
snabbare än konkurrenter leder det till konkurrensfördelar för företaget.115  

3.5. Teorisammanfattning 
Som en avslutning på detta kapitel vill vi illustrera vårt teoretiska ramverk genom 
nedanstående sammanfattande figur (figur 6). Denna visar på den länk mellan de fyra 
teoriblock som vi vill lägga fokus på. Vi började med att presentera vad egentligen en chef 
som befinner sig i toppskiktet av en organisation sysslar med på sin arbetstid. Detta för att ge 
en bakgrund inför det efterföljande teoriblocket som belyser vad den specifika gruppen av 
ledare, vilka benämns mellanchefer, jobbar med inom sin yrkesgrupp. Dessa två block ger 
sedan en bra utgångspunkt till det decentraliseringsproblem som är allt oftare förekommande 
och som framförallt har visat sig påverka mellanchefer inom organisationer. 
Decentraliseringar och nedskärningar har i sin tur visat sig leda till en förändrad syn på 
mellanchefsfunktionen där den formella mellanchefen allt oftare rationaliseras bort. Detta 
innebär ofta att nya ansvariga skapas i dess ställe vilka kan kallas osynliga mellanchefer. Vi 
har i det tredje teoriblocket valt att illustrera denna nya grupp av ledare, osynliga 
mellanchefer, genom att presentera ett antal aktivitetsprofiler som har identifierats i just denna 
yrkesgrupp.  
 
För att lägga fokus på och knyta an till den valda problemformuleringen väljer vi att i det sista 
teoriblocket presentera begreppet fortbildning. Detta för att påvisa det problem som vi 
kommer att studera fortsättningsvis i detta arbete. Då vår problemformulering lyder som 
följer; hur väl möter stora företag inom verkstadsindustrin de osynliga mellanchefernas 
behov av fortbildning, anser vi att det är av stor vikt att förklara begreppet fortbildning samt 
belysa problem som kan uppstå om organisationer väljer att bortse från eller lägga ned för lite 
resurser på fortbildningar. 

 
 
 

 

                                                 
115 McLean, Jacqueline, (2005) ”Education: the driving force behind growth and prosperity”, British Journal of 
Administrative Management, issue (46), 18.  

Figur 6. Teorisammanfattning (Gottvall & Holmqvist, 2007) 
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4. PRAKTISK METOD 
är presenterar vi vilka begränsningar vi har valt att göra och hur vi beslutat vilka 
respondenter som ska delta i denna studie samt hur vi har gått tillväga för att samla 

ihop det datamaterial som vi presenterar i nästkommande kapitel. Vi beskriver hur vi har 
utformat våra intervjuguider, enkät, hur vi genomfört datainsamlingen samt hur vi bearbetat 
den. 

4.1. Begränsningar 
Vi har valt att begränsa denna uppsats genom att lägga vårt fokus på Scania AB: s anläggning 
i Södertälje. Detta för att vi har fått access till just denna anläggning genom tidigare kontakter 
med företaget. Inom Scania AB: s anläggning i Södertälje valde vi sedan att intervjua osynliga 
mellanchefer samt deras närmaste chef från avdelningarna motormontering och transmission, 
som båda återfinns i Södertälje. Vi kände att det fanns ett behov av att intervjua individer från 
olika avdelningar med olika arbetsuppgifter för att undersöka om det framför allt fanns några 
skillnader dem emellan. Motormontering och transmission var i det avseendet de två 
avdelningar vi fick access till och som vår kontaktperson, Jörgen Nilsson, 
kompetensutvecklare på Scania AB, var intresserad av att undersöka. Vi valde sedan att 
begränsa antalet intervjuer till nio intervjuer med osynliga mellanchefer samt deras närmaste 
chef, vilket resulterade i fem mellanchefer. Vi ansåg att de sammanlagt fjorton intervjuerna 
var ett passande antal för denna uppsats med tanke på att vi valt att gå på djupet och anser att 
vi inte då har något behov av en population på till exempel 120 personer. De fem intervjuerna 
med närmaste chefen ovan de osynliga mellancheferna valde vi att ta med för att kunna stödja 
det intervjumaterial vi fått från de osynliga mellancheferna samt för att om möjligt kunna 
spegla problemet ur två olika perspektiv. Detta för att även öka trovärdigheten av denna 
uppsats.  

4.2. Urval  
Som tidigare nämnt har vi varit i kontakt med kompetensutvecklaren Jörgen Nilsson på 
Scania AB i Södertälje vid ett flertal tillfällen och han visade ett stort intresse för att delta i 
denna studie. Vår första tanke för hur urvalet skulle genomföras var att skicka ut en kortare 
urvalsenkät via mail med cirka fem frågor till hundra stycken slumpmässigt utvalda inom 
Scania AB i Södertälje. Detta för att kunna identifiera eventuella osynliga mellanchefer och 
därmed avgöra vilka som var passande för att vidare delta i djupare intervjuer. Efter ett möte 
med Jörgen ansåg vi dock att detta skulle vara ett slöseri av resurser i och med att han redan 
kunde identifiera de osynliga mellancheferna. Han var redan medveten om vilka individer 
som idag innehar en chefsliknande funktion men som inte besitter någon formell 
chefsposition. Med detta som utgångspunkt tog vi beslutet att inte skicka ut urvalsenkäten 
trots allt.  
 
Jörgen tog sedan kontakt med motormonteringsavdelningen på Scania AB som visade sitt 
intresse att delta och detta resulterade i vår access till dem. Jörgen kontaktade därefter ett av 
Scania AB: s dotterbolag, DynaMate, men eftersom de inte direkt kunde identifiera vilka som 
var osynliga mellanchefer valde Jörgen att istället ta kontakt med avdelningen transmission. 
Dessa kunde i sin tur identifiera sina osynliga mellanchefer och även de visade sitt intresse av 
att medverka i denna studie. Vidare ordnade Jörgen, genom kontakter med mellanchefer på 
respektive avdelning, vår access till två mellanchefer på transmissionsavdelningen samt tre 
mellanchefer på avdelningen för motormonteringen. Den ena mellanchefen på transmission 
gav oss personligen access till tre av de osynliga mellanchefer som arbetar under honom och 
den andre mellanchefen gav oss access till en av hans osynliga mellanchefer, vilket 
resulterade i vårt val att intervjua alla de osynliga mellanchefer vi fått access till samt då även 

H 
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de två mellancheferna i fråga. Kritik angående denna urvalsprocess tar vi upp och diskuterar i 
avsnittet nedan (4.3. Kritik av urvalet). På motormonteringen valde Jörgen dock att enbart 
kontakta de mellanchefer som han ansåg bäst kunde bidra till denna studie. Detta resulterade i 
ett antal av tre mellanchefer som vardera har två osynliga mellanchefer arbetandes under sig. 
Vi beslöt oss därefter att genomföra intervjuer med dem vi fått access till, men eftersom en av 
de osynliga mellancheferna på motormonteringen inte kunde delta resulterade det i det 
slutgiltiga antalet av fjorton intervjuer, intervjuer med nio osynliga mellanchefer samt med 
fem mellanchefer.  
 
På transmission genomförde vi såtillvida fyra intervjuer med osynliga mellanchefer och 
intervjuer med deras två mellanchefer, ett totalt antal av sex intervjuer. På motormonteringen 
genomförde vi sedan intervjuer med fem osynliga mellanchefer och tre intervjuer med deras 
mellanchefer, ett totalt antal på åtta intervjuer. Detta ansåg vi skapade en bra balans mellan 
avdelningarna, eftersom motormonteringen är större än transmission sett efter antalet anställa 
på vardera avdelningen.  

4.3. Kritik av urvalet 
Vi är väl medvetna om att det kan anses negativt att det var Jörgen Nilsson, som har access till 
hela Scania AB, som gjorde urvalet av individer till de djupare intervjuerna. Jörgen kan 
såtillvida ha valt ut de personer som han ansåg skulle ge den mest positiva bilden av Scania 
AB som företag och försöka undvika eventuella brister inom de fortbildningsprogram som 
Scania AB genomför. Denna problematik kan jämföras med Dalton, som berör eventuella 
problem som kan uppkomma när ett företags ledning avgör vilka som ska delta i studien, 
vilket kan resultera i snedvridna resultat116. Vi tror dock att detta inte är fallet eftersom det var 
Jörgen själv, som kompetensutvecklare, som var den drivande faktorn bakom förslaget att vi 
skulle studera om rätt individ får rätt fortbildning utifrån deras behov inom Scania AB. Han 
ansåg att det fanns ett stort behov av att studera detta, vilket lägger grunden till vår 
bedömning att han valde att ge oss access till de individer som han ansåg bäst kunde bidra till 
denna studie. Att vi enbart valde att intervjua fyra osynliga mellanchefer samt två 
mellanchefer på transmission och fem osynliga mellanchefer och tre mellanchefer på 
motormonteringen kan anses ge en obalans i resultatet men vi valde trots allt att lösa det på 
detta sätt dels på grund av att det var dessa vi fick access till samt att transmission är en 
mindre avdelning än motormonteringen.    
 
Att Jörgen var säker på vilka som var de osynliga mellancheferna på respektive avdelning kan 
också det anses vara tveksamt med tanke på att det är ett så pass nytt begrepp. För att vi trots 
detta skulle vara säkra och kunna styrka det faktum att de intervjuade verkligen var osynliga 
mellanchefer valde vi att be dem fylla i en elektronisk enkät i samband med intervjun och 
genom dessa frågor kunde vi även identifiera vilken profiltillhörighet de osynliga 
mellancheferna har. Detta gav oss ett bra tillfälle att kunna bekräfta om de osynliga 
mellancheferna verkligen är osynliga mellanchefer samt styrka dess relevans och 
användbarhet i denna studie.   

4.4. Intervju 
Som vi tidigare redan nämnt genomförde vi sammanlagt fjorton semistrukturerade intervjuer 
med fjorton olika individer från avdelningarna transmission och motormonteringen, vilka 
valdes ut av kompetensutvecklaren Jörgen Nilsson vid Scania AB i Södertälje. Med 
semistrukturerad intervju menar vi att vi har använt oss av en intervjuguide med olika rubriker 
och punkter som vi berörde under intervjuernas gång. Detta gav oss en frihet att kunna ställa 
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följdfrågor och förtydliga frågorna för svarspersonen vid behov. Intervjuguiden hade med 
andra ord en funktion som kom-ihåg-lista för oss, där vi kunde se vilka teman vi bör beröra 
och ställa frågor om.117 Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vi 
ansåg att det skulle passa våra syften på bästa möjliga sätt. Detta för att vi skulle kunna ha 
vissa teman, som vi ville beröra, som stöd men samtidigt för att de intervjuade skulle kunna 
svara relativt fritt och att vi därmed skulle kunna utveckla förståelsen för fortbildningar på ett 
så bra sätt som möjligt. Denna form av intervju gav oss med andra ord en god flexibilitet men 
samtidigt en viss struktur genom användandet av de olika teman som vi ville beröra och få 
svar på under intervjuerna.   

4.4.1. Intervjuguide 
Vid genereringen av våra intervjuguider (se bilaga 1 och 2) valde vi att ha som utgångspunkt 
den problemformulering och de syften som denna studie utgår från. I och med att vi med 
denna studie vill identifiera fortbildningsbehovet bland osynliga mellanchefer samt jämföra 
deras behov med vad mellancheferna anser att de osynliga mellanchefernas behov av 
fortbildning är, valde vi att fokusera vår intervjuguide på just fortbildningsbehov. Vi tog även 
upp frågor som relateras till eventuella brister och möjligheter i den nuvarande fortbildningen, 
vilket även det har sin grund i ett av våra syften.  
 
Vi skapade två olika intervjuguider, en som användes vid intervjuerna med de osynliga 
mellancheferna och en annan som användes vid intervjuerna med mellancheferna. 
Intervjuguiden som skapades för mellancheferna var främst till för att vi skulle kunna 
verifiera de svar som de osynliga mellancheferna gett oss samt även eventuellt kunna se 
frågorna ur två olika perspektiv. Detta för att om möjligt kunna öka tillförlitligheten av denna 
studie. Intervjuguiden som användes vid intervjuerna med mellancheferna blev på grund av 
detta relativt kortfattad, medan intervjuguiden som riktade sig till de osynliga mellancheferna 
däremot blev aningen längre. I denna lade vi fokus på att se närmre om deras behov till 
fortbildning uppfylls av Scania AB och hur detta behov matchar Scania AB:s krav. Båda 
intervjuguiderna inleds med frågor om den intervjuades bakgrund för att kunna skapa en 
uppfattning om vad respondenten har för erfarenheter av de nuvarande arbetsuppgifterna, hur 
länge respondenten haft sin nuvarande position inom företaget samt hur länge respondenten 
varit anställd inom företaget. Vi valde sedan att lägga upp våra frågor efter de teman som vi 
har i vårt teoretiska ramverk för att få en röd tråd genom hela arbetet. Vi valde dock inte att 
använda oss av de teorier som tagits upp utan enbart teman, vilket stämmer överens med det 
induktiva angreppssättet. Vi har därför valt att, som ovan nämnt, ställa frågor som skulle 
kunna besvara denna uppsats problemformulering och syften på bästa sätt. I och med detta 
berör de resterande frågorna av intervjuguiden i huvudsak fortbildningar och det 
fortbildningsbehov som finns inom Scania AB.  
 
Vi ansåg att vi inte behövde göra några justeringar gällande de punkter och teman vi valt att ta 
med i vår intervjuguide efter att ha genomfört de första intervjuerna. Detta eftersom vi ansåg 
att intervjuguiden fungerade som vi hade tänkt oss och vi betraktade intervjuguiden 
ändamålsenlig utifrån vår problemformulering och syften och tog beslutet att inget behövdes 
läggas till, tas bort eller justeras i intervjuguiden.   

4.4.2. Genomförande av intervjuerna 
Den första intervjun som vi genomförde hade funktionen som en förberedande intervju och 
respondenten var kompetensutvecklaren Jörgen Nilsson vid Scania AB i Södertälje. Denna 
intervju genomfördes den 19 mars klockan 16.15 till klockan 17.10 och syftet med denna 
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intervju var att vi ville diskutera vad vi som författare ville få ut av denna studie samt vad 
Jörgen, från Scania AB:s sida ville få ut av denna studie och därefter finna en väg som båda 
sidor var nöjda med samt för att få lite bakgrundsinformation om Scania AB:s nuvarande 
fortbildningssystem.  
 
Tisdagen den 17 april 2007 genomförde vi fyra av de totalt fjorton intervjuerna. Dessa fyra 
innefattade tre intervjuer med de tre osynliga mellancheferna Stig Emmoth, Håkon Björnholt 
och Jonas Eriksson samt den fjärde intervjun med deras chef, mellanchefen Lars Seller. De 
arbetar alla på avdelningen transmission och intervjuerna genomfördes ostörda på Lars 
kontor. Lars intervju var den längsta och varade drygt 60 minuter, medan de tre andra 
intervjuerna varade 20, 25 och 25 minuter.  
 
Den 18 april 2007 genomfördes ytterligare tre intervjuer. Dessa var med mellanchefen Mats 
Diberius och hans två osynliga mellanchefer Mimmi Eriksson och Kelly Berg som arbetar på 
motormonteringen. Intervjuerna genomfördes relativt ostörda i ett konferensrum i anslutning 
till kontorsavdelningen vid motormonteringen på Scania AB. Intervjun med Mats var aningen 
längre, drygt 30 minuter, medan de andra två varade mellan 20-25 minuter vardera. 
 
Endast en intervju genomfördes torsdagen den 19 april 2007. Respondenten denna dag var 
den osynliga mellanchefen Patrik Hildén som även han arbetar på motormonteringen, men 
under en annan chef, Maria Åhlberg. Likaså denna intervju var relativt ostörd och ägde rum i 
konferensrummet vid motormonteringen på Scania AB och varade i drygt 25 minuter.  
 
Fredagen den 20 april 2007 genomfördes intervjuer med mellanchefen Martin Grauers och en 
av hans osynliga mellanchefer Ibrahim Sayegh. Intervjun med Martin varade drygt 50 
minuter, medan intervjun med Ibrahim varade cirka 20 minuter. Även dessa intervjuer 
genomfördes relativt ostörda i konferensrummet vid motormonteringen vid Scania AB.  
 
Sista dagen av intervjuer var måndagen den 23 april 2007. Denna dag genomfördes de 
resterande fyra intervjuerna av de sammanlagt fjorton intervjuerna. De första två intervjuerna 
genomfördes vid avdelningen transmission och respondenterna var den osynliga mellanchefen 
Camilla Lindahl och hennes chef Anders Linder. Dessa intervjuer genomfördes ostörda på ett 
kontor på transmission vid Scania AB. De två sista respondenterna denna dag var den 
osynliga mellanchefen Björn Nilsson och mellanchefen Maria Åhlberg som båda arbetar vid 
motormonteringen. Dessa intervjuer genomfördes ostört i ett litet samtalsrum på 
motormonteringen vid Scania AB. Intervjun med Anders Linder var den längsta denna dag 
med sina dryga 50 minuter, medan de andra intervjuerna varade mellan 20-25 minuter 
vardera.  

4.4.3. Bearbetning av intervju 
Anonymitet berördes under varje intervju och då ställdes frågan om individen ville vara 
anonym i denna studie eller ej. Ingen av de fjorton intervjuade valde såtillvida att vara 
anonym i denna studie och därför har vi även valt att benämna dem med sina faktiska namn 
genomgående i studien. Alla fjorton intervjuer spelades in med hjälp av en mp3 spelare samt 
att en av oss tog kortare anteckningar under intervjuns gång. En av oss hade såtillvida alltid 
huvudansvaret för intervjun, medan den andre kunde föra anteckningar och lägga till 
eventuella följdfrågor om den andre skulle missa att beröra någon viktig del. Vi valde att 
genomföra intervjuerna på detta sätt då vi anser att det skulle resultera i mer struktur under 
intervjuns gång. Vi tog hjälp av en mp3 spelare för att vi skulle kunna flytta fokus från att ta 
noggranna anteckningar till att lägga stor del av vår koncentration på att lyssna och ställa 
följdfrågor till respondenten. En annan fördel med att använda sig av mp3 spelare är att vi 



Praktisk metod 

37 

efter intervjuns genomförande kunde ha möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjun 
flera gånger om behovet fanns samt att ha möjligheten att få med klargörande citat i den text 
som vi sedan skriver, jämför med Jan Trost118. Direkt efter genomförandet av intervjuerna 
satte vi oss ner tillsammans och transkriberade det material vi fått med hjälp av mp3 spelaren 
och en dator. Vi valde att sammanställa materialet så fort som möjligt efter intervjun i och 
med att vi då fortfarande hade det färskt i minnet och därmed också kunde skapa en sådan 
exakthet som möjligt. Efter att vi sammanställt intervjuerna skickade vi materialet via e-mail 
till vardera respondenten för att försäkra oss om att vi inte missuppfattat något från intervjun. 
Det var endast en som hade några mindre justeringar men inga justeringar som hade någon 
påverkan på resultatet av denna uppsats. Vi valde även att skicka materialet till alla 
respondenter på grund av det faktum att det inte var någon som ville vara anonym och med 
tanke på detta ansåg vi att det var desto viktigare att de godkänt det material vi använde i det 
empiriska kapitlet.  

4.4.4. Access  
Access innebär att vi som författare ska få tillgång till data och information från dem som 
deltar i studien. Access kan delas in i två nivåer, grupp- och individnivå. Gruppnivå innebär 
att vi ska få tillträde till företaget i sig medan individnivå innebär att vi ska få tillträde till den 
information som individerna inom företaget förfogar över.119 Genom ett antal telefonsamtal 
med olika personer på olika positioner inom Scania AB i Södertälje kom vi slutligen fram till 
en av kompetensutvecklarna, Jörgen Nilsson. Han visade sitt intresse för att Scania AB skulle 
medverka i denna studie vilket också resulterade i att det var han som senare gav oss den 
access på gruppnivå som vi var i behov av. Det var även Jörgen som sedan tog kontakt med 
de olika mellancheferna på transmission och motormonteringen som i sin tur uppmanade de 
osynliga mellancheferna att ge oss access genom deras deltagande i de fördjupande 
intervjuerna.  
 
Huruvida vi fick access på individnivå måste vi fråga oss själva hur våra intervjufrågor var 
formulerade och om respondenterna svarade sanningsenligt på de frågor som ställdes och om 
frågorna kan anses vara känsliga. Den enda frågan som vi uppfattade upplevdes en aning 
känslig var när vi berörde de osynliga mellanchefernas svaga sidor med dess chef. Vi har 
därför valt att inte gå in på varje osynlig mellanchef för sig när det gäller denna fråga utan har 
istället valt att ge en generell bild av detta när det presenteras i det nästkommande kapitlet, 
empiri. Vi valde att lösa det på detta sätt för att inte utsätta någon individ för onödiga 
svårigheter när de öppnat sig för oss och berättat om sina medarbetare och dess svaga sidor i 
sin funktion. Vi anser dock att de resterande frågor som vi valt att ha med i vår intervjuguide 
inte var känsliga på något sätt i och med att de endast var till för att försöka förbättra deras 
egen möjlighet till att utvecklas i deras arbete genom fortbildningar. Trots detta försökte vi 
bygga upp och skapa ett förtroende mellan oss och respondenten för att respondenten skulle 
känna sig trygg i situationen och verkligen våga öppna sig för oss. Vi bör här nämna att 
intervjun med Stig Emmoth var den knappaste intervjun av de fjorton intervjuer som 
genomfördes. Han var sparsam i sina svar, men vi anser trots detta att de svar han gav var 
användbara och gav ett bra bidrag till det resultat som presenteras senare i uppsatsen. Under 
de resterande intervjuerna upplevdes det som att alla var öppna och ville dela med sig av den 
information de innehar, detta kan grundas på det faktum att respondenterna ofta tog chansen 
att associera fritt samt att de inte var blygsamma att berätta om sig själva och sina 
medarbetare.   

                                                 
118 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund; Studentlitteratur, 1997, 50. 
119 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 135-138. 
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4.5. Enkät 
I samband med att intervjuerna genomfördes bad vi även de osynliga mellancheferna att fylla 
i en kortare elektronisk enkät som vi efter intervjuerna skickade ut via e-mail till var och en av 
de osynliga mellancheferna (utdrag kan ses i bilaga 3). Detta dels för att vi om möjligt skulle 
kunna identifiera vilken profil de tillhör och därmed också kunna uppfylla vårt syfte om att 
utveckla förståelsen för de osynliga mellanchefernas profiltillhörighet, samt också för att 
kunna verifiera att de i själva verket faller in under gruppen osynliga mellanchefer. Vi valde 
att skicka ut denna enkät via e-mail, istället för att ställa dessa frågor under intervjuns gång, 
först och främst för att försöka hålla intervjun relativt kort då vi skulle genomföra fjorton 
intervjuer på begränsad tid samt för att förenkla sammanställningen av materialet och 
underlätta säkerställandet av profiltillhörigheten bland respondenterna.  

4.5.1. Enkätens utformande 
Den enkät vi använt oss av och som skickades ut till respondenternas e-mailadresser baseras 
till stor del av en enkät som idag redan är i bruk inom andra sektorer. Den enkät som vi 
använt oss av är en del av en mer omfattande enkät som används av en forskningsgrupp vid 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet och baseras på MJQ (Managerial Job 
Questionnaire)120. Vi fick ta del av denna enkät eftersom den syftar till att identifiera osynliga 
mellanchefer och dess aktivitetsprofiler, vilket kom väl till pass i vårt arbete och vilket även 
underlättade arbetets gång betydligt. Den enkät vi skickade ut består av tio frågor om totalt 
sjuttio variabler och behandlar de osynliga mellanchefernas arbetsinnehåll, främst vilka 
ansvar och befogenheter de själva upplever att de har. Detta för att vi som tidigare nämnt 
skulle kunna identifiera vilken profil de intervjuade osynliga mellancheferna tillhör. Dock kan 
vi ej bifoga hela enkäten eftersom den tillhör forskargruppen men återges i Wahlströms 
studie121. Ett kortare utdrag kan dock ses i bilaga 3.    

4.5.2. Sammanställning av enkät 
I och med att den elektroniska enkät vi har använt oss av ingår i ett större och mer omfattande 
forskningsprojekt har vi fått hjälp med sammanställningen av datamaterialet. För att 
sammanställa det material vi fått in genom den elektroniska enkäten användes 
dataprogrammet SPSS. Med hjälp av detta dataprogram har en Q-faktoranalys gjorts för att 
kunna identifiera vilka profiler de intervjuade osynliga mellancheferna tillhör samt för att 
sedan kunna undersöka skillnader mellan dessa profiler. En Q-faktoranalys är en 
klassificerande metod och är till för att skapa insikt eller förståelse i ett fenomen. Den 
används för att försöka förklara individers enskilda fall och mönster och är präglad av den 
hermeneutiska traditionen, vilket i detta fall underbygger vårt val av en hermeneutisk 
kunskapssyn. Syftet med en Q-faktoranalys är även att finna grupper inom det insamlade 
materialet utifrån de svarsmönster som kommer från individernas svar.122 En Q-faktoranalys 
har liknande syfte som en klusteranalys, men skiljer sig åt genom att Q-faktoranalysen 
fokuserar på svarsmönstret för varje enskild individ istället för de absoluta värderna, vilket en 
klusteranalys i sin tur gör. Genom att analysera datamaterialet med hjälp av en Q-faktoranalys 
har vi kunnat identifiera vilken profiltillhörighet de osynliga mellancheferna tillhör samt se 
om profilerna skiljer sig åt mellan avdelningarna motormontering och transmission.     

4.6. Genomförande av analys 
Vi har börjat vårt analyskapitel med en sammanställande tabell över det empiriska material vi 
samlat in under de fjorton semistrukturerade intervjuer samt de nio elektroniska enkäter vi 

                                                 
120 Wahlström, ”Bortglömt chefsarbete: en studie om mellanchefers aktivitetsprofiler”, Kap 4. 
121 Wahlström, “Bortglömt chefsarbete: en studie om mellanchefers aktivitetsprofiler”. 
122 Ibid., Kap 5. 
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skickat ut. Denna tabell är baserad och uppbyggd efter de huvudsakliga teman som denna 
uppsats lägger fokus på. Detta för att ge läsaren en återblick till vad de intervjuade i huvudsak 
tog upp. Vi har i sin tur baserat vår analys utifrån detta material samt resterande empiriskt 
material för att försöka svara på den problemformulering samt för att uppfylla de syften denna 
uppsats har. Som nämnt i kapitlet om denna uppsats utgångspunkter har vi främst använt oss 
av ett induktivt angreppssätt i denna fas av arbetet, vilket innebär att den största delen av vårt 
teoriska ramverk inte på något sätt ska testas eller reflekteras i detta arbete utan är främst till 
för att ge läsaren en inblick i det problem som vi grundar denna uppsats på. Analysen har med 
andra ord främst varit till för att generera ny kunskap genom användandet av det insamlade 
empiriska materialet. Vi har dock använt oss av vårt teoretiska ramverk vad gäller analys av 
de osynliga mellanchefernas profiltillhörighet samt matchningsprincipen. Analysen av de 
osynliga mellanchefernas profiltillhörighet baseras på redan identifierade aktivitetsprofiler 
samt från det datamaterial vi erhöll från de nio elektroniska enkäterna. I övrigt har vi främst 
använt oss av det empiriska material vi erhöll från intervjuerna för att skapa vårt 
analyskapitel.   
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5. EMPIRI 
etta kapitel presenterar vi den information vi fått ta del av genom fjorton semi-
strukturerade intervjuer samt nio kompletterande enkäter. Vi gjorde inledningsvis en 

förberedande intervju med Jörgen Nilsson, kompetensutvecklare på Scania AB i Södertälje. 
Detta för att få en övergripande inblick i organisationen och dess fortbildningssystem.  Sedan 
genomförde vi intervjuer med fem mellanchefer på avdelningarna för motormontering och 
transmission på Scania AB i Södertälje. Vi genomförde även nio intervjuer med osynliga 
mellanchefer på dessa avdelningar samt bad dem fylla i en kompletterande enkät. En 
sammanställning av detta material presenteras nedan. 

5.1. Scania AB, Södertälje  
Scania AB grundades 1891 och är ett av världens ledande företag inom produktion av tunga 
lastbilar och bussar samt industri- och marinmotorer. Scania AB erbjuder även olika 
serviceprodukter, tjänster och finansiering till sina kunder för att hålla sig konkurrenskraftiga 
på marknaden. Scania AB är en internationell organisation som är etablerad i mer än hundra 
olika länder och med ungefär 30 000 anställda runt om i världen.123 Av dessa 30 000 anställda 
återfinns drygt 7 500 vid Scania AB:s produktionsenhet i Södertälje124. Det är Scania AB:s 
VD, Leif Östling, som har det huvudsakliga ansvaret för hela Scania Group och han arbetar 
direkt under Scania AB:s styrelse. Till hjälp och stöd har han Scania AB:s verkställande 
ledning, som tillsammans fattar beslut om företagets långsiktliga strategi, såsom utveckling, 
marknadsföring, prissättning, investeringar och finansiering. Under detta toppskikt av ledare 
har Scania AB delat upp organisationen i en gruppledning som består av ledningen samt 
ledaren för varje funktion inom organisationen. Denna grupp har till ansvar att utföra de 
strategier som tidigare blivit formulerade.125  
 
Som vår inledning avslöjade lyder vår problemformulering som följer; hur väl möter stora 
företag inom verkstadsindustrin de osynliga mellanchefernas behov av fortbildning? Vi anser 
att Scania AB kan identifieras som ett stort företag inom just verkstadsindustrin i Sverige och 
de har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Scania AB har gått från att vara ett 
företag som utövade den klassiska byråkratiska organisationsformen till att fokusera på 
självständiga produktionsenheter på olika positioner runt om i Sverige, bland annat i 
Södertälje. Scania AB var ett av många företag som märkte av den stora börskraschen i USA, 
1987. Framför allt märkte de av den våg av fusioner mellan företag som kan ha varit en av 
många efterverkningar av börskraschen. Leif Östling, VD för Scania AB från 1989, fick utstå 
en stor press från externa intressenter som var undrande om Scania AB skulle följa mönstret 
och slå sig samman med ytterligare ett företag. Scania AB blev aldrig ett fall för någon fusion, 
men organisationen har dock genomgått stora förändringar genom åren, från den byråkratiska 
organisationsformen till en allt mer decentraliserad organisation. Scania AB fokuserar idag på 
självständigt ansvar vid varje fabrik och olika produktionsarbetslag är ansvariga för sina egna 
processer och projekt.126  
 

                                                 
123 Scania AB, The History of Scania, http://www.scania.com/about/scaniahistory/, Copyright Scania 2003, 
Tillgänglig 2007-04-13, 10:15. 
124 Scania AB, Södertälje, http://www.scania.se/About_Scania/prodorter/sodertalje/, Copyright Scania 2004, 
Tillgänglig 2007-05-31, 11:15.  
125 Scania AB, Management of the Company, http://www.scania.com/about/corporate_governance/management/, 
Copyright Scania 2003, Tillgänglig 2007-04-13, 10:11.  
126 Scania AB, In the rear view window, 
http://www.scania.com/about/scaniahistory/05_in_the_rear_view_window/1990.asp, Copyright Scania 2003, 
Tillgänglig 2007-04-12, 14:24.   
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Syftet med denna uppsats, som tidigare omtalats, är att identifiera fortbildningsbehov bland 
osynliga mellanchefer, vid Scania AB i Södertälje. Detta genom att dels identifiera osynliga 
mellanchefer, utveckla förståelsen för de osynliga mellanchefernas profiltillhörighet, jämföra 
de osynliga mellanchefernas syn på dess fortbildningsbehov med deras chefs syn på detta 
behov, identifiera eventuella skillnader mellan två avdelningar samt utveckla förståelsen för 
brister och möjligheter i den nuvarande fortbildningen. För att kunna uppfylla dessa syften 
och om möjligt kunna svara på det problem vi presenterat kommer vi vidare i detta kapitel att 
presentera vårt empiriska material som består av intervjuer med både osynliga mellanchefer 
och mellanchefer på två olika avdelningar, transmission och motormontering, vid Scania AB i 
Södertälje. Vi kommer dock i fortsättningen att benämna osynliga mellanchefer för 
produktionssamordnare och mellanchefer för förstalinjechefer. Detta dels för att ligga i linje 
med vad Scania AB själva använder för yrkesbeteckning på de individer vi intervjuat samt för 
att undvika förvirring bland respondenterna under intervjuerna.    

5.1.1. Begreppsförklaring 
Vi ger här en kort förklaring av vissa centrala begrepp som ofta förekommer i detta 
empirikapitel.  
 
P&U samtal – planerings och uppföljningssamtal som genomförs en gång om året mellan 
medarbetare och dess chef. 
 
Förstalinjechef – de som benämns förstalinjechef är de som kan ses som mellanchefer. En 
förstalinjechef ansvarar för och är chef över produktionssamordnare.    
 
Produktionssamordnare – de osynliga mellancheferna. 
 
Line – montörer och operatörers arbetsplats på golvet.   
 
SPS – Scanias Produktions System, även kallat ”Scaniahuset” (Se bilaga 4).  

5.2. Förberedande möte med en av Scania AB:s kompetensutvecklare, Jörgen Nilsson 
För att öka effektiviteten och för att kunna hålla den höga kvalitén som Scania AB eftersträvar 
är det viktigt att förstalinjecheferna får rätt kompetensutveckling, enligt Jörgen. Detta för att 
hela tiden vara uppdaterade och för att utvecklas i sin funktion som ledare. 
Förstalinjecheferna vid Scania AB i Södertälje har som övergripande uppgift att ansvara för 
både den avdelning de leder samt att de har ett ekonomiskt ansvar, för att om möjligt kunna 
visa ett resultat för just sin avdelning. Varje förstalinjechef har sedan två till fem 
produktionssamordnare underställda sig och produktionssamordnarna har därefter ett antal 
medarbetare underordnade sig. Dessa produktionssamordnare har såtillvida inget 
resultatansvar och inte heller något formellt arbetsgivaransvar, enligt Jörgen. Dessa ska trots 
detta ändå utöva arbetsgivaransvar till viss del, vilket gör att denna funktion är både knepig 
och viktig. Produktionssamordnaren har det övergripande ansvaret för att se till att allt 
fungerar som det ska på just sitt arbetsområde.  
 
Produktionssamordnarna på de två avdelningarna motormontering och transmission har olika 
fokus i det arbete som ska genomföras på respektive avdelning. Skillnaden som uppstår i hur 
dessa produktionssamordnare sedan utövar sitt ledarskap kan vara ett resultat av de olika 
miljöer som de arbetar i. En infallsvinkel som, enligt Jörgen, känns viktig, är att studera hur 
Scania AB:s system kan hantera dessa skillnader. Får produktionssamordnarna verkligen den 
fortbildning som de behöver utifrån deras olika behov? Jörgen anser att lika behov ska ha 
samma lösning beträffande fortbildning. Speciallösningar till olika individer ska ej behövas, 
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utan har ett antal individer liknande behov så bör de ackumuleras med samma lösning. Många 
stora företag inom denna bransch sätter samman speciallösningar till den enskilda individen 
när flera individer kan ha samma eller liknande behov, vilket kan anses vara slöseri av 
resurser.    
 
Scania AB:s sammansatta produktionssystem (se bilaga 4) är något som genomsyrar allt som 
händer och sker inom Scania AB, enligt Jörgen. Ett ”hus” används som en metafor för det 
produktionssystem som används inom Scania AB. Husets grund består av Scania AB:s tre 
kärnvärderingar; kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri. Golvet i huset 
kan tolkas vara ett normalläge, det bästa kända dokumenterade sättet att utföra ett arbete på. 
Mellan husets grund (värderingarna) och husets golv (normalläget) återfinns ett antal 
underprinciper, vilka är olika för olika avdelningar. Jörgen berättar att, som ett exempel, 
avdelningen för kompetensutveckling har vissa principer medan motorverkstaden har bland 
annat takt, standard, flöde och realtid som sina principer. Husets tak stöttas sedan av två 
pelare som belyser Scania AB:s arbetssätt, vilka benämns rätt från mig och förbrukningsstyrd 
produktion. Rätt från mig innebär att nästa person i ledet kan arbeta vidare på det en 
medarbetare gjort utan att behöva rätta till något som denne gjort fel. Förbrukningsstyrd 
produktion karaktäriseras av att en medarbetare endast ska producera så mycket som 
efterfrågas, varken mer eller mindre. Taket på huset kännetecknas sedan av ständiga 
förbättringar, således att oupphörligen utmana och förbättra normalläget. Även om allt kan 
anses fungera bra så kan det alltid bli bättre, vilket har varit nyckeln till Scanias framgång 
enligt Jörgen, att genomföra mindre förbättringar regelbundet. Förbättringsarbetet drivs 
såtillvida av alla medarbetare tillsammans, genom att alla deltar i olika förbättringsgrupper, 
till exempel anta funktioner som kvalitetsansvarig, materialansvarig, arbetsmiljödrivande och 
så vidare. Produktionssamordnaren har dock det övergripande ansvaret för förbättringsarbetet, 
att ständigt utmana normalläget och låta alla medarbetare vara med.  

5.2.1. Fortbildning 
Alla anställda på Scania AB får delta i någon form av fortbildning, utifrån deras behov och 
arbetsuppgifter. Scania AB arbetar generellt väldigt mycket med kompetensutveckling, från 
de högsta cheferna till medarbetarna på golvet, enligt Jörgen. De anställda spenderar många 
timmar per år endera på kurs eller då de för stunden byter område eller går på studiebesök på 
andra avdelningar inom Scania AB. Alla medarbetare har ett planerings- och 
uppföljningssamtal (P & U) varje år tillsammans med sin respektive förstalinjechef. Under 
dessa samtal är det tänkt att individens personliga målsättning samt verksamhetens 
målsättning diskuteras. Utifrån de olika målsättningarna sätts nya mål upp för individen och 
under samtalet kan också nya eventuella utvecklingsområden för medarbetaren bli synliga och 
dessa inkluderas då i den nya utvecklingsplanen. Varje medarbetare har en formell 
utvecklingsplan och P & U samtalen anses vara oerhört viktiga för att kunna kontrollera om 
medarbetarna utvecklas i sitt arbete för att kunna hantera de allt högre kraven som ställs på 
var och en. Varje P & U samtal följs normalt sett upp efter ett halvår, vilket innebär att två 
samtal per år bör genomföras mellan medarbetare och dess förstalinjechef.  
 
På Scania AB finns en mängd olika ledarskapsutbildningar som riktar sig till alla som har en 
ledarfunktion, men även icke-chefer. Scania AB har standardmässiga fortbildningar inom fyra 
olika områden; ledarskap, affärsmannaskap, chefskap och arbetsmiljö. Skillnaden mellan 
ledarskap och chefskap, enligt Jörgen, är att chefskap behandlar de hårdare delarna av 
ledarskapet, till exempel lönefrågor, arbetsgivaransvar, arbetsrätt, kunna genomföra svårare P 
& U samtal och så vidare. Det finns, enligt Jörgen, en stark förväntan från arbetsgivaren att 
medarbetaren hela tiden reflekterar över hur denne vill utvecklas inom företaget. Trots detta 
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finns det ett starkt behov av att arbetsgivaren skapar en miljö som tillåter och uppmanar detta 
och just detta är något som Scania AB fokuserar mycket på under deras chefsutbildningar.   
 
För att kunna undersöka det faktum om osynliga mellanchefer, i detta fall 
produktionssamordnare, får rätt fortbildning inom Scania AB kommer vi nedan att presentera 
det material vi samlat in både genom semistrukturerade intervjuer och genom enkät. Detta 
kommer sedan att ligga till grund för vår analys och våra slutsatser.    

5.3. Intervjuer genomförda vid transmission och motormonteringen vid Scania AB 
Vi kommer nedan att redogöra för det material vi samlat in genom fjorton semistrukturerade 
intervjuer vid de två avdelningarna transmission och motormonteringen, vid Scania AB i 
Södertälje, samt för det datamaterial vi insamlat genom den elektroniska enkät vi skickat ut 
till de nio produktionssamordnarna.  

5.3.1. Respondenter 
Nedan ger vi en kort beskrivning av respondenterna från både transmission och 
motormonteringen för att ge lite bakgrundsinformation om de intervjuade. Det är sammanlagt 
fem förstalinjechefer och nio produktionssamordnare som intervjuats. Vid vardera intervjun 
berördes eventuell anonymitet, men eftersom ingen av respondenterna valde att vara anonym 
presenteras nedan respondenterna med dess korrekta namn. 
 
TRANSMISSION 
På transmission vid Scania AB i Södertälje bearbetas delar till växellådan. Transmission är 
indelat i två delar, mjukbearbetningen samt hårdbearbetningen där det sammanlagt arbetar 
cirka sextio operatörer. Vi har sammanlagt genomfört sex intervjuer vid transmission varav 
fyra är från hårdbearbetningen och de resterande två är från mjukbearbetningen.    
 
Lars Seller, förstalinjechef  
Lars har varit anställd inom Scania AB i Södertälje i tolv år och under de senaste drygt sex 
åren har han arbetat som förstalinjechef för hårdbearbetningen på avdelningen transmission. 
Lars började på Scania AB som svetsare för att sedan övergå till att inneha funktionen som 
produktionssamordnare. Därefter arbetade han som koordinator ett tag innan han deltog i en 
chefspraktik i sex månader för att kunna bli förstalinjechef. Han har inga tidigare direkta 
erfarenheter av att vara ledare eller chef förutom en tidigare ledarfunktion inom en ideell 
organisation. Lars är förstalinjechef för fyra produktionssamordnare, av vilka vi endast 
intervjuat tre. Dessa är Stig Emmoth, Håkon Björnholt och Jonas Eriksson.  
 
Stig Emmoth 
Stig är 57 år och har varit anställd inom Scania AB i 36 år. Stig har ingen 
universitetsutbildning utan har en nioårig grundskoleutbildning samt att han läste 
industriteknisk inriktning på gymnasiet. Stig har en heltidstjänst som produktionssamordnare 
och har haft det sedan avdelningen startade år 1986. Idag har Stig sex medarbetare under sig.  
 
Håkon Björnholt 
Håkon kommer ursprungligen från Norge men kom till Sverige och till Scania AB hösten 
1989. Håkon är 39 år och hans utbildningsbakgrund innefattar i stort en tvåårig mekanisk 
utbildning (yrkesgymnasium). Han har ingen tidigare erfarenhet av ledarskap utan har, innan 
han kom till Sverige, enbart jobbat inom mekanisk verkstad samt en kortare period inom 
kommunalt arbete i Norge. Efter att ha arbetat på transmission vid Scania AB ett antal år och 
därmed skapat en stor kunskap och lång erfarenhet av yrket gled han in på positionen som 
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produktionssamordnare som han innehar även idag. Håkon har idag sju medarbetare som 
Håkon ansvarar för och som ska rapportera till honom. 
 
Jonas Eriksson 
Den tredje produktionssamordnaren som arbetar direkt under Lars Seller heter Jonas Eriksson 
och är 29 år. Den högsta utbildningen Jonas genomgått är fordonstekniska linjen på 
gymnasiet. Han har sedan genomgått mindre utbildningar via Scania AB. Jonas blev anställd 
inom Scania AB för sju år sedan och innan dess arbetade han ett tag som CNC operatör samt 
att han arbetat lite med diverse plåtarbete. Jonas har ingen erfarenhet av att vara ledare innan 
han blev produktionssamordnare på Scania AB vilket han blev för cirka ett och ett halvt år 
sedan. Som produktionssamordnare ansvarar Jonas för fyra medarbetare.  
 
Anders Linder, förstalinjechef 
Anders har arbetat på Scania AB i drygt elva år och som förstalinjechef i nästan fem år. Han 
började sin karriär på Scania AB:s anläggning i Falun och blev kvar där i nästan tio år. Han 
började såtillvida arbeta inom Scania AB direkt efter gymnasiet. Han började arbeta på Scania 
AB:s anläggning i Södertälje i mars år 2007 och fick då funktionen som förstalinjechef och 
har idag ansvar för fyra produktionssamordnare, varav vi endast har genomfört en intervju 
med en av dem, Camilla Lindahl. 
 
Camilla Lindahl 
Produktionssamordnaren Camilla är 29 år och har en fyraårig yrkesutbildning med teknik och 
maskin som inriktning. Hon började arbeta på Scania AB år 1998 som operatör men har idag 
en heltidstjänst som produktionssamordnare. Denna tjänst har hon endast haft sedan februari 
år 2007 och i och med denna tjänst ansvarar hon för fem medarbetare. 
___________________________________________________________________________ 
 
MOTORMONTERINGEN 
På motormonteringen arbetar däremot cirka 180 montörer på line med montering av lastbils-, 
buss- och industrimotorer. Från motormonteringen intervjuade vi sammanlagt åtta stycken, 
varav tre var förstalinjechefer och fem produktionssamordnare. Vi redogör nedan lite kort 
bakgrundsinformation även om dessa respondenter.   
 
Mats Diberius, förstalinjechef 
Mats har varit anställd vid Scania AB i tre år och som förstalinjechef sedan januari år 2007. 
Han började som montör på motormonteringen innan han blev produktionssamordnare och 
sedan så småningom tog han steget och blev förstalinjechef. Mats har inte direkt haft någon 
tidigare erfarenhet av att vara ledare via yrken, men han har dock tidigare spelat hockey och 
agerat lagkapten och anser sig tagit med en hel del ledarerfarenheter därifrån. Mats tycker att 
denna lagkaptensfunktion kan liknas med den funktion han har idag som förstalinjechef, i och 
med att han ska försöka få medarbetarna att arbeta mot ett gemensamt mål samt arbeta 
tillsammans som ett team för att nå det bästa resultatet. Mats har två produktionssamordnare 
under sig, Kelly Berg och Mimmi Eriksson. 
 
Kelly Berg 
Kelly är 26 år och har studerat till möbelsnickare på ett yrkesgymnasium. Kelly har varit 
anställd vid Scania AB i lite mer än sex år och har under den tiden arbetat på olika områden 
inom Scania AB. Han har i dagsläget en heltidstjänst som produktionssamordnare vilket han 
har varit i drygt två år. Kelly har inga tidigare ledarerfarenheter, förutom att han agerade som 
ombud för klassen på gymnasiet. Han blev produktionssamordnare genom att först börja som 
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montör på motormonteringen och sedan klättra uppåt och till positionen som 
produktionssamordnare. Han har i dagsläget ansvar för åtta medarbetare.   
 
Mimmi Eriksson 
Mats andra produktionssamordnare är Mimmi. Hon är 24 år och läste tidigare 
samhällsvetenskaplig inriktning på gymnasiet. Mimmi har varit anställd vid Scania AB i snart 
fem år och hon har endast arbetat som produktionssamordnare i dryga tre månader, på heltid. 
Hon började vid Scania AB som sommarjobbare som montör och sedan dess har det flutit på 
och lett till att hon idag är produktionssamordnare för tio medarbetare.  
 
Martin Grauers, förstalinjechef 
Martin har varit anställd på Scania AB sedan september år 2003 och i februari år 2006 fick 
han funktionen som förstalinjechef, innan dess arbetade han som produktionstekniker. Martin 
har tidigare genomgått en befälsutbildning inom armen och från denna utbildning anser han 
sig fått erfarenheter från att vara ledare. Det är två produktionssamordnare som arbetar under 
Martin och det är Björn Nilsson och Ibrahim Sayegh.  
 
Björn Nilsson 
Björn är 22 år och har läst på Scanias industrigymnasium i Södertälje och började arbeta på 
Scania AB direkt efter studenten. Han började som montör på motoravdelningen där han 
arbetat i tre år och blev produktionssamordnare i april år 2006. Björn har ansvar för nio 
medarbetare och det var från eget initiativ som Björn fick funktionen som 
produktionssamordnare.   
 
Ibrahim Sayegh 
Ibrahim är 53 år gammal och kommer ursprungligen från Syrien. Han kom till Sverige år 
1975 och har en bakgrund som pizzabagare och kock innan han började arbeta på Scania AB. 
Han blev år 2001 erbjuden en tjänst på Scania AB och genomgick därmed en grundutbildning, 
rörande hela Scania AB:s verksamhet, under sex månader. Efter att ha genomgått denna 
grundutbildning började han arbeta som montör och i dagsläget arbetar han heltid som 
produktionssamordnare, vilket han har gjort i ungefär sex månader. Ibrahim har ansvar för nio 
medarbetare på sitt skift idag.   
 
Maria Åhlberg, förstalinjechef 
Maria har varit anställd på Scania AB sedan fem år tillbaka och har arbetat som 
förstalinjechef i enbart tre veckor, men har ett förflutet på motormonteringen sedan ett halvår 
tillbaka. Hon började som förstalinjechefspraktikant innan hon antog funktionen som 
förstalinjechef och idag ansvarar hon för totalt två produktionssamordnare varav den ene är 
Patrik Hildén.  
 
Patrik Hildén 
Patrik är 28 år och han läste på Scanias industrigymnasium i Södertälje och började sedan 
arbeta på Scania AB. Efter att han arbetat i två år på Scania AB tog han studieledigt i två år 
och läste ett tekniskt basår samt civilingenjör med bioteknik i ett år. Patrik har varit 
produktionssamordnare i drygt två år och har haft Maria Åhlberg som sin förstalinjechef 
sedan tre veckor tillbaka. Enligt Patrik blev han produktionssamordnare eftersom han gjort 
bra ifrån sig samt att de behövde en bra produktionssamordnare. Patrik ansvarar i dagsläget 
för tolv montörer men vanligtvis är det tio han har ansvar för. En av de extra är där för 
upplärning medan den andra är på prövotid.  
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5.3.2. Produktionssamordnarnas arbetsuppgifter 
 
TRANSMISSION 
 

”Jag vet inte faktiskt vad min chef förväntar sig av en produktionssamordnare 
eller vad alla andra chefer förväntar sig av produktionssamordnaren, vad 
deras uppgift egentligen är…” 

– Jonas Eriksson 
 
Detta var något som produktionssamordnaren Jonas Eriksson vid transmission nämnde under 
intervjun. I övrigt nämnde de intervjuade produktionssamordnarna vid transmission mer eller 
mindre olika arbetsuppgifter som deras huvudsakliga arbetsuppgifter. Till exempel nämndes 
att de ska ha översikt över sitt arbetsområde, veta vad som pågår på de olika linerna, se till att 
alla maskiner är bemannade, prioritera arbetsuppgifter om någon är sjuk eller frånvarande 
samt att se till att rätt individ är på rätt plats.    
 
Förstalinjecheferna Lars Seller och Anders Linder vid transmission lade dock till att 
produktionssamordnarens huvudsakliga arbetsuppgifter även är att den generellt sett arbetar 
som en vanlig operatör och att dess arbetsuppgifter inte skiljer sig någonting från de övriga 
operatörerna, förutom att produktionssamordnaren har vissa tilläggsfunktioner, såsom att den 
ska agera likt en lagkapten i hockeylaget:  
 

”Den killen är ute och lirar lika mycket men hans roll är att peppa och se till 
att man har rätt kompetens, välkomna nya medarbetare så att de hamnar rätt i 
gruppen.” 

– Lars Seller 
 
Anders Linder lyfte även han fram lagkaptensfunktionen hos produktionssamordnaren men 
lade till att produktionssamordnaren regelbundet ska rapportera till honom om någonting 
sticker ut från det dagliga arbetet, både när det gäller skiftlaget och arbetet i sig. Anders ansåg 
att produktionssamordnaren är hans ögon och öron ute i skiftlagen och det är de som för hans 
talan och förmedlar viktig information till berörda parter:  
 

”… lite grand lagledare, att vara på planen men samtidigt vara språkrör åt 
båda hållen. Är det något som inte stämmer i gruppen så kommer hon till mig 
och liksom för gruppens talan.” 

 
Detta var något som även Jonas Eriksson belyste, att produktionssamordnaren ska se till att 
informationen flödar mellan de olika skiften samt överföra synpunkter och åsikter från andra 
skift. Produktionssamordnaren agerar därmed liknande en informationscentral på det 
arbetsområde denne arbetar på. Trots att Anders Linder sedan belyste det faktum att 
produktionssamordnaren inte har något formellt chefsansvar har de vissa befogenheter såsom 
att bevilja en dags ledighet samt kontrollera och bekräfta stämpelkorten från operatörerna, 
vilket även Camilla Lindahl var medveten om. 
 
Lars Seller tillsammans med andra förstalinjechefer på transmission skrev för några år sedan 
ner vad de anser att det innebär att vara produktionssamordnare, en arbetsbeskrivning (se 
bilaga 5). Dessa formella krav och förväntningar belyses och diskuteras mer eller mindre vid 
varje årligt P & U samtal. Tidigare har produktionssamordnare kallats för driftsledare på 
Scania AB, men idag går de under namnet produktionssamordnare istället, eftersom de inte är 
några formella ledare utan de samordnar produktionen, enligt Lars. Lars tror inte att alla hans 
produktionssamordnare skulle kunna rabbla upp sina arbetsuppgifter, men om någon skulle 
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påpeka dessa för dem skulle de nog inse att de utför dessa arbetsuppgifter dagligen men utan 
att reflektera över dem.     
 
Arbetsbeskrivningen för produktionssamordnarna vid transmission belyser i stort sett de 
arbetsuppgifter som tidigare nämnts i detta avsnitt men den belyser ytterligare arbetsuppgifter 
som förväntas bli utförda av produktionssamordnaren. Bland annat att 
produktionssamordnaren ska vara en förebild och arbeta i enlighet med Scanias 
produktionssystem (SPS). Produktionssamordnaren ska även peppa sina lagkamrater och 
verka för en god stämning samt ansvara för att nya medarbetare känner sig välkomna i det 
skiftlag som denne ska arbeta i.     
________________________________________________________________________ 
 
MOTORMONTERINGEN 
Någonting som alla intervjuade på avdelningen för motormontering i sin tur berörde var att en 
produktionssamordnares övergripande arbetsuppgifter är att sköta förbättringsarbete, daglig 
drift av sitt arbetsområde, planering av dagen, samordning, fördela resurser, se till att linen 
hela tiden är igång vilket innebär att det hela tiden finns individer på alla stationer, alltså se 
till att hela processen fungerar. Produktionssamordnaren har inget personalansvar, vilket 
innebär att den inte får sätta löner och så vidare men den har ansvaret att koordinera vad som 
behöver och vad som ska göras. Till exempel ska produktionssamordnaren ansvara för vilka 
som ska göra vad och tillsammans med de andra produktionssamordnarna se till att allt rullar 
på som det ska. Detta innebär att de har mycket operativt ansvar eftersom förstalinjecheferna 
inte är ute på golvet i någon större utsträckning, enligt förstalinjechefen Mats Diberius vid 
motormonteringen.    
 
Produktionssamordnaren ska dessutom agera som en lagkapten för det skift de har ansvar för 
uppmärksammade Maria Åhlberg, Patrik Hildén, Mats Diberius och Kelly Berg.  
 

”Jag ser väl produktionssamordnaren som en lagkapten… så ser jag honom 
som lagkaptenen som är ute på planen hela tiden och jag är tränaren på 
bänken så jag ger dem rätt förutsättningar med laget och så, han sköter 
mycket av det dagliga ute på line.” 

– Maria Åhlberg 
 
Detta håller både Patrik och Kelly med om i och med att de upplevde att de ska coacha och 
stötta sina medarbetare om de behöver hjälp, alltså ha en stöttande och lärande funktion.  
 
Som produktionssamordnare är alla vid motormonteringen medvetna om att de har befogenhet 
att bevilja en dags ledighet, boka in kurser för sina medarbetare samt verifiera stämpelkort. 
Trots detta ska produktionssamordnaren även stå på line och montera som de andra 
montörerna vilket Martin Grauers, Patrik Hildén och Ibrahim Sayegh belyste. Ibrahim 
upplevde dock att han har ett fyrdubblat ansvar i jämförelse med de övriga montörerna som 
arbetar på line, vilket även Martin delvis berörde: 
 

”… generellt sett så har en produktionssamordnare kommit ganska långt i sin 
utveckling på Scania liksom och har ju en tydlig talang av något slag… det är 
ett förtroendeuppdrag i sig och dem är ju mer frånkopplade från monteringen 
så det blir ju som naturligt än vad en generell montör är… att dem har sina 
sysslor utöver själva monteringen, däremot så monterar de ju varenda dag 
och är med i gruppen så det är ju ingen extra chefsnivå liksom, man sitter på 
sidan om och dricker kaffe.” 
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Mats Diberius påpekade även han det faktum att produktionssamordnaren fortfarande anses 
vara montör vilket också står beskrivet i dess anställningspapper men trots detta har den 
utsetts till att ha en framträdande funktion i det skiftlag som den arbetar i:   
 

”…jag har väl ingen egentlig formell arbetsledningsrätt så, men när min 
produktionsledare inte är här så är det jag som har ansvaret för området och 
när det gäller att fatta beslut och så.” 

– Kelly Berg 
 
Produktionssamordnaren ska förutom de ovannämnda arbetsuppgifterna även delta vid olika 
möten, till exempel pulsmöten, produktionssamordnarmöten samt andra allmänna möten för 
att kunna organisera linen på bästa sätt vilket i stort sett alla belyste under intervjun. Slutligen 
belyser produktionssamordnaren Björn Nilsson det faktum att en viktig del av hans 
arbetsuppgifter som produktionssamordnare är att han ska få alla individer i skiftlaget sedda 
och hörda, få alla nöjda och att de känner sig värdefulla på arbetet. Han var dock den av de 
fem intervjuade produktionssamordnarna vid motormonteringen som var mest osäker på vad 
hans funktion egentligen innebär.   
 
Det finns även för motormonteringen en arbetsbeskrivning för produktionssamordnaren där 
de ovannämnda arbetsuppgifterna finns med samt ett fåtal andra arbetsuppgifter som finns att 
tillgå (se bilaga 6). 

5.3.3. Platt organisation – organisationens uppbyggnad 
 
TRANSMISSION 
Alla respondenter vid transmission var mer eller mindre medvetna om hur transmission är 
uppbyggt organisationsmässigt (figur 7). De två förstalinjecheferna Lars Seller och Anders 
Linder var dock mest insatta och gav tydligast och mest noggrann förklaring av det. 
Transmission är uppbyggt på så sätt att operatörer arbetar på golvet tillsammans i ett skiftlag 
som består av fem till åtta operatörer. Det arbetar sammanlagt åtta olika skiftlag på 
transmission där varje skiftlag har en produktionssamordnare som ansvarar för de operatörer 
som ingår i skiftlaget. De åtta produktionssamordnarna är indelade på två olika avdelningar på 
transmission, hårdbearbetning och mjukbearbetning. Hård- och mjukbearbetningen har sedan 
varsin förstalinjechef, Lars Seller och Anders Linder som vardera har ansvaret för fyra 
produktionssamordnare samt det resultat de gör. Detta innebär att det sammanlagt arbetar 
cirka 60 personer på transmission.  
 
Förstalinjecheferna Lars och Anders har till sin hjälp en tekniker som arbetar mycket med 
maskinerna, en beredare som främst arbetar med kvalité, en planerare som hjälper till med 
planeringen samt en processtekniker. Dessa tillsammans med Lars och Anders bildar den 
lokala ledningsgruppen för transmission. Nästa nivå återfinns Lars och Anders chef Dan 
Lindström som är ansvarig för sex motsvarande avdelningar som tillsammans skapar 
växellådan. Varje avdelning har såtillvida samma struktur som Lars och Anders avdelning. De 
lokala ledningsgrupperna tillsammans med sin chef utgör en ledningsgrupp. Ovanför Dan 
sitter transmissions ledningsgrupp som bland annat inkluderar Dan själv, en platschef, en 
personalchef samt en logistikchef som tillsammans utgör ledningsgruppen för hela 
transmissionen. Sedan kommer Robert Eriksson som är Production Unit Manager (PRU) för 
hela transmissionen.   
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MOTORMONTERINGEN 
De intervjuade på motormonteringen hade även de kunskaper och var medvetna om hur 
motormonteringen som en del av Scania AB var organiserad och uppbyggd (figur 8). På 
golvet arbetar det montörer som monterar ihop lastbils-, buss- och industrimotorer. 
Montörerna arbetar tillsammans i skiftlag där varje skiftlag består av cirka tio personer. Hela 
linen består sedan av åtta olika områden där det arbetar två skiftlag på varje område. Detta 
resulterar i att det sammanlagt arbetar cirka 180 montörer på motormonteringen. Varje 
skiftlag har var sin produktionssamordnare som ansvarar för sina montörer samt att arbetet 
flyter på och fungerar. Förstalinjecheferna ansvarar sedan för ett område var, vilket innebär att 
en förstalinjechef har ansvar för två produktionssamordnare och dess medarbetare, enligt 
Martin:  

 
”Det är grupperna själva som planerar alltså övertiden och liksom har det 
ansvaret, det är väl ganska stor skillnad gentemot många andra verkstäder, 
det är väldigt delegerat ansvar… så det är egentligen bara om det är något 
stort problem som vi ska kliva in i den dagliga skötseln så, det är tanken 
liksom…” 

 
En förstalinjechef och dess arbetsområde ingår tillsammans med en annan förstalinjechef och 
dess arbetsområde i en lokal ledningsgrupp där förstalinjecheferna för dessa två 
arbetsområden sitter med tillsammans med ett antal stödfunktioner; produktionstekniker, 
beredare, verkstadstekniker samt produktionssamordnarna inom dessa två arbetsområden. 
Denna lokala ledningsgrupp träffas en gång i veckan och diskuterar övergripande frågor samt 
att de två förstalinjecheferna delar på aktuella resurser mellan sig.  
 
På näste trappsteg återfinns ledningsgruppen, där alla förstalinjechefer är inkluderade samt 
verkstadschefen Robert Kusén. Robert har ansvar för alla åtta arbetsområdens 
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 Figur 7. Organisationens uppbyggnad – Transmission (Gottvall & Holmqvist, 2007) 
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förstalinjechefer samt för motormonteringen i sig. Ovanför Robert arbetar Melker Jernberg 
som är Production Unit Manager (PRU) och har ansvar för hela motorverkstaden, vilken 
består av montering, provning samt målning av motorerna.   

 
 
5.3.3.1. Osynliga mellanchefsprofiler 
Efter vi genomfört våra intervjuer skickade vi, som tidigare nämnt, ut en elektronisk enkät till 
de produktionssamordnare vi intervjuat för att samla in kompletterande uppgifter angående 
deras funktion, arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar. Detta material användes sedan för 
att placera in vardera produktionssamordnaren i en av Wahlströms sjutton aktivitetsprofiler, 
för att kunna titta närmare på hur de uppfattar sina egna arbetsuppgifter och vilka 
arbetsuppgifter som dominerar i deras vardag. Vi har i detta avsnitt valt att presentera 
resultaten från både transmission och motormonteringen tillsammans, av den anledningen att 
de nio respondenterna grupperar sig alla kring tre olika profiler och vi väljer därför att belysa 
alla tillsammans. 
 
Det resultat vi fått från dessa enkäter var delvis varierande eftersom de intervjuade 
produktionssamordnarna placerades i tre olika profiler. Jonas Eriksson och Camilla Lindahl 
vid transmission samt Kelly Berg, Björn Nilsson, Ibrahim Sayegh och Mimmi Eriksson vid 
motormonteringen blev alla placerade i profil nummer ett, den delegerande utvecklaren (1). 
Denna profil är den oftast återkommande och visar på att de ledare som hamnar inom denna 
profil har ett arbete som domineras av delegerande av beslut, utveckla och motivera sina 
medarbetare, skapa ett gott samarbete i arbetsgruppen, väldigt lite arbete med 
konflikthantering samt en fokus på formella och informella interna kontakter. Detta är något 
som gör sig även tydligt i de svar som vi fick av de respondenter som hamnade i denna profil, 
dock med några variationer som bör belysas i detta fall. Detta är bland annat det faktum att 
Jonas Eriksson på transmission uppvisar en benägenhet att arbeta mer än de andra med 
konflikthantering och mindre med teambildning och laganda än de andra. Att Kelly Berg på 
motormonteringen sedan visar tendenser på att han arbetar lite med att utveckla sina 
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medarbetare jämfört med de andra samt att Camilla Lindahl på transmission däremot visar att 
hon arbetar lite med samordning sett mot de andra. Den sista variationen som vi vill belysa är 
det faktum att Mimmi Eriksson visar att hon arbetar i liten grad med strategisk utveckling och 
förändringar i organisationen och operationellt arbete, medan hon arbetar desto mer med 
administrativa uppgifter.  
 
Stig Emmoth vid transmission placerades ensam i profil nummer sju, den ledande experten 
(7). Denna profils arbetstid består till störst del av operationellt arbete samt att strategiskt 
utveckla den organisation de arbetar i, då de själva ofta deltar i produktionen eller fungerar 
som teknisk expert inom ett specifikt område. Fokus i arbetet hos mellanchefer med denna 
profil är även att de försöker skapa en god sammanhållning mellan medarbetarna, hantera 
konflikter samt stötta och motivera sina medarbetare så gott det går. De kontakter denna profil 
har är främst informella och interna. Stig uppvisar tydligt dessa kännetecken för denna profil, 
men vi vill dock belysa vissa variationer som Stig visar i jämförelse mot denna profils 
egenskaper. Enligt hans svar så arbetar han i liten grad med att motivera sina medarbetare, 
men dock mycket med att delegera beslutsfattande, vilket är de variationer som motstrider i 
större utsträckning denna profils dominerande kännetecken. 
 
De två sista produktionssamordnarna, Håkon Björnholt vid transmission och Patrik Hildén vid 
motormonteringen, placerar sig båda två i den sjuttonde och sista profilen, den administrativa 
individutvecklaren (17). Mellanchefer inom denna profil arbetar till stor del med 
administrativt arbete och utveckling av medarbetare. Inom denna profil spenderas dock även 
mycket arbetstid på framför allt formella kontakter, både interna och externa, dock också 
externt nätverkande samt autokratiskt beslutsfattande. Både Håkon och Patrik visar stora 
likheter med denna profils egenskaper, grundat på de svar som de gett i enkäten. Vi vill dock 
även här belysa vissa variationer som upptäckts i deras svar. Dels det faktum att Patrik visar 
tendenser att arbeta mer med att strategiskt utveckla organisationen än administrativa 
uppgifter, medan Håkon uppvisar motsatta benägenheter, dels att Patrik även visar sig arbeta 
mer med teambildning än vad svaren konstaterar att Håkon gör. 
 
Med utgångspunkt i de svar vi fått i enkäten är respondenterna vid motormonteringen i vissa 
hänseenden mer synliga än respondenterna vid transmission. Måste dock tilläggas att de svar 
vi fått genom enkäten är individens egna uppfattningar och syn på dess arbetsuppgifter och 
funktion. Till att börja med kunde vi identifiera skillnader när det kommer till frågan om de 
anser att de har ett uppgiftsansvar som innebär att de leder andra personers arbete. I detta fall 
ansåg majoriteten av respondenterna på motormonteringen att de har ett uppgiftsansvar, 
medan majoriteten på transmission svarade motsatsen. Liknande tendenser ser vi även vad 
gäller om de anser sig ha resultatansvar för ett teams verksamhet eller inte, där fler än hälften 
på motormonteringen ansåg sig ha det medan alla på transmission inte ansåg sig ha detta. När 
det i stället gäller om de anser sig ha medarbetare underställda sig kunde vi även där urskilja 
vissa skillnader, då alla på transmission inte anser att de har några medarbetare underställda 
sig, medan fyrtio procent av respondenterna på motormonteringen anser sig arbeta med 
medarbetare underställda sig. Alla på motormonteringen ansåg sig sedan kunna benämna sig 
själv som grupp- eller teamledare, samtidigt som bara hälften av dem på transmission ansåg 
sig kunna kalla sig detta. Ingen av respondenterna på transmission anser sig kunna kalla sig 
själv varken arbetsledare eller processledare, medan fyrtio procent av de på 
motormonteringen anser sig kunna benämna sig själv som arbetsledare, respektive sextio 
procent som processledare. Bortsett från de ovan nämnda avvikelserna svarade 
respondenterna relativt enhetligt på de övriga frågorna och därför väljer vi även att inte belysa 
dem i detta arbete, utan fokus ligger framför allt på avvikelser i svaren.   
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5.3.3.2. Individens kompetens och företagets kompetenskrav 
 
TRANSMISSION 
De fyra produktionssamordnarna på transmission vid Scania AB har olika syn på vad Scania 
har för specifika krav och mål för just avdelningen transmission:  
 

”Producera så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt och så billigt 
som möjligt.” 

– Håkon Björnholt 
 

Detta var det spontana svar vi fick av Håkon Björnholt när frågan om Scania AB:s mål för 
avdelningen kom upp. Även Camilla Lindahl berörde det faktum att för tillfället så låg det en 
ansenlig fokus på att producera så mycket som möjligt, eftersom de nu arbetar under hård 
press. I dagsläget har de en orderstock på cirka 19 000 lastbilar, vilket i normala fall ska ligga 
kring 3 000 stycken, enligt Camilla. Håkon påpekade även att det finns ett skriftligt 
kvalitetsmål för transmission, vilket han är medveten om, som behandlar det faktum att de 
alltid ska producera till en viss minimumkvalitet.  
 
Vi berörde tidigare i detta empirikapitel Scania AB:s väl etablerade produktionssystem (SPS), 
som kan liknas med ett hus. Produktionssamordnaren Stig Emmoth berättade att de utifrån 
just detta produktionssystem sätter upp olika mål för avdelningen, vad som ska klaras av för 
att kunna uppnå kundens efterfrågan och därefter jobbar de regelbundet med ständiga 
förbättringar. Jonas Eriksson nämnde dock Scania AB:s önskedröm att producera en 
världsledande växellåda som ett mål för avdelningen i sig. Trots att detta mål är ett bra 
framtidsmål och en bra drivkraft för att göra ett bra jobb så är det trots allt bara ett 
ouppnåeligt ideal i Jonas ögon.   
 
Alla intervjuade produktionssamordnare vid transmission, förutom Jonas Eriksson, ansåg att 
de uppsatta målen för deras avdelning är tydliga, genom regelbundna uppdateringar och 
information om hur de ligger till via möten varje månad samt via det interna 
informationssystemet. Stig Emmoth nämnde också det faktum att målen är tydliga eftersom 
de är inkluderade i Scania AB:s produktionssystem, men påpekade dock att Scania AB:s 
produktionssystem inte är omtyckt av alla. Jonas Eriksson anser dock att målen absolut kan 
förbättras och göras tydligare. Detta eftersom Jonas upplever att hans medarbetare tappat 
ambitionen och känner sig omotiverade, de gör inte alltid vad de ska eller bör göra. Jonas tror 
att detta kan vara ett resultat på det höga tryck som de arbetar under just nu, vilket leder till att 
fokus ligger på fel plats och gruppen inte alltid fungerar.  
 
Vad gäller de krav och mål som Scania AB, via arbetsbeskrivningen, ställer på individer i 
funktionen som produktionssamordnare är Håkon Björnholt och Camilla Lindahl eniga när de 
belyser att en produktionssamordnare mer eller mindre ska kunna hantera och vara duktiga på 
hela avdelningen samt kunna ta snabba beslut vad gäller vilka maskiner som ska prioriteras 
och köras under sitt skift. Att vara produktionssamordnare har såtillvida motiverat Camilla att 
lära sig mera om arbetet för att kunna vara till bättre stöd för hennes medarbetare:  
 

”… sen har det ju triggat mig att jag känner att jag vill kunna mer för jag vill 
kunna svara på frågorna, så man sätter sig ju in mycket djupare än man 
gjorde innan för att det är roligt,  så det blir ju dubbel stimulering.” 

 
Camilla lägger även till att hon tror att det ska finnas en skriven mall för de utvecklingssteg en 
produktionssamordnare ska genomgå, men hon är inte helt säker på detta. Stig Emmoth 
svarade däremot snabbt på frågan, gällande mål och krav som Scania AB ställer på 
produktionssamordnaren, genom att säga:  
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”Det vet jag inte, det har ingen någonsin sagt åt mig.” 

 
Trots detta ansåg Stig att han till hundra procent klarar av funktionen som 
produktionssamordnare och att han inte behöver utvecklas inom något specifikt område för att 
bli bättre i funktionen. Stigs förstalinjechef Lars Seller påpekade också att Stig är mycket 
erfaren och kompetent som produktionssamordnare samt att han har en otrolig auktoritet på 
sin arbetsplats. Trots att produktionssamordnarna mer eller mindre är osäkra på de krav och 
mål som ställs från Scania AB:s sida anser de att de utför funktionen väl och att de i och med 
detta känner att de uppfyller de krav och mål som ställs från Scania AB:s sida till hundra 
procent.     
 
Som ett utbyte för att de utför funktionen som produktionssamordnare väl anser majoriteten 
av produktionssamordnarna vid transmission att lönen spelar en viktig funktion samt det 
bonussystem som Scania AB har. Jonas Eriksson lägger till med ett litet skratt att ”sköter man 
sig så är det bra annars får man skäll”. Camilla Lindahl belyser dock att de på avdelningen 
haft diskussioner om att det inte har varit så mycket utbyte mellan företaget och medarbetarna 
just vid transmission. Tanken är att de ska få åka iväg på konferenser varje år samt att de ska 
få göra andra aktiviteter tillsammans för att få en bättre sammanhållning i skiftlaget, men 
detta har de ännu inte fått gjort. I dagsläget är det svårt att ta egna initiativ till aktiviteter med 
skiftlaget eftersom det är få som är villiga att göra något på sin lediga tid och de får inte heller 
stänga linen när de i dagsläget arbetar under sådant hårt tryck, påpekade Camilla. Håkon 
Björnholt var den enda som inte nämnde lön eller bonus som ett utbyte för det arbete han 
utför, han ville hellre lägga fokus på känslan av att ha gjort ett bra jobb. Detta ansåg han var 
viktigare och ett större utbyte än den extra lön de får som produktionssamordnare.  
 
För att produktionssamordnarna om möjligt ska kunna bli bättre i sin funktion som just 
produktionssamordnare samt kunna matcha mot företagets krav och behov av kompetens 
berörde vi frågan om deras individuella svaga sidor i funktionen. På grund av att vissa av de 
intervjuade ansåg att denna fråga var en aning känslig, har vi bestämt oss för att inte gå in på 
varje produktionssamordnare för sig utan har bestämt oss för att endast ge en allmän bild av 
vad de intervjuade svarade på denna fråga. Generellt sett belystes skilda punkter mellan 
produktionssamordnarna och deras förstalinjechef, angående de intervjuade 
produktionssamordnarnas svaga sidor i funktionen som produktionssamordnare. 
Produktionssamordnarnas starka och svaga sidor berörs och diskuteras vid de årliga P & U 
samtalen där Lars Seller brukar välja ut en eller max två förbättringspunkter för individen som 
han under dessa samtal fokuserar på. Han anser dock att det ibland kan vara liknande punkter 
som kommer upp och behöver förbättras.  
___________________________________________________________________________ 
 
MOTORMONTERINGEN 
Patrik Hildén vid motormonteringen berättade under intervjun att varje år sätter avdelningen 
för motormontering upp nya mål där produktionssamordnarna får komma med olika förslag 
för alla arbetsområden. Melker Jernberg (PRU) sammanställer sedan alla förslag till ett 
övergripligt mål för hela motormonteringen. Varje arbetsområde har sedan mindre mål 
uppsatta som brukar beröra allt från sjukfrånvaro, stopptid och kvalitetsavvikelser, vilket även 
Kelly Berg berörde under intervjun. Andra krav och mål som berördes var det faktum att 
motormonteringen ska arbeta utifrån ”Scaniahuset”, det vill säga bland annat respektera 
individen, spara på resurser, arbeta för att kunden ska få de produkter som de efterfrågar samt 
att ständigt förbättra och bli mer effektiva. Enligt Mimmi Eriksson finns dock ytterligare ett 
krav från Scania AB, att alla ska utvecklas. Alla ska få möjligheten att gå vidare i sin 
utveckling och karriär om de vill och har ambitionen till att göra det: 
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”…så kommer man in som en vanlig montör finns det alltid möjligheten att gå 
vidare…bara man vill så går det att komma någonstans, sen så är det inte alla 
som vill det heller men det är ju ett eget val man gör.” 

   
Generellt så anses målen för motormonteringen vara tydliga, eftersom 
produktionssamordnarna själva får vara med och sätta upp dessa mål och bidra med egna 
förslag. Ibrahim Sayegh tillade att han anser att målen är tydliga även för individer som har 
svårt med det svenska språket, då målen likaledes finns beskrivna på ”enkel” svenska.  
 
Angående eventuella krav och mål som ställs på funktionen som produktionssamordnare är de 
intervjuade, förutom Björn Nilsson, medvetna om att det finns en arbetsbeskrivning som tar 
upp vilka krav och mål som ställs på funktionen. Trots detta kände de att de inte direkt vet vad 
som finns med i denna arbetsbeskrivning och kände sig osäkra på vilka krav och mål som 
egentligen ställs på dem i funktionen som produktionssamordnade. Kelly Berg kunde dock ge 
en kortare beskrivning på hur han uppfattade kraven och målen. Enligt honom är kraven och 
målen att han ska ha ansvaret för produktionen ute på sitt arbetsområde samt att han ska 
kunna fatta beslut rörande vilka som ska arbeta på vilka stationer. Han ska även kunna 
prioritera olika saker så att de blir gjorda i rätt ordning samt att han ska vara en god förebild 
och god kamrat i alla lägen och alltid finnas till hands.  
 
Ibrahim Sayegh tillade att montörerna som arbetar på line vet var produktionssamordnarnas 
ansvarsgränser går och passerar de dessa gränser kan det lätt uppstå konflikter. Detsamma 
gäller för förstalinjecheferna, alla måste hålla sig inom sina ansvars- och befogenhetsgränser 
för att undvika onödiga konflikter.  
 
Björn tror dock att det inte finns några specifika krav och mål som ställs på honom som 
produktionssamordnare: 
 

”…nä det tror jag inte… det är nog RMI, rätt mental inställning som gäller… 
vem som helst som kan montera här kan bli produktionssamordnare, det 
handlar bara om att vara dig själv.” 

 
Alla respondenter utom Ibrahim ansåg, trots att de var osäkra på sin arbetsbeskrivning, att de 
uppfyller funktionen som produktionssamordnare till hundra procent. Ibrahim ansåg dock att 
han enbart uppfyller Scania AB:s krav och mål till 60 procent, men tror att det kommer att bli 
ännu bättre med tiden då han idag bara arbetat som produktionssamordnare i sex månader.    
 
Om Björn Nilsson ser Scania AB som sin chef så får han feedback av Scania AB som ett slags 
utbyte för det arbete han utför dagligdags. Om han sedan ser Scania AB på det sätt han vill se 
det, att arbetarna är företaget, får han väldigt mycket utveckling varje dag samt att han får 
träffa nya människor. Björn känner sig värdefull samt att han hela tiden får utvecklas genom 
det arbete som han utför. Mimmi Eriksson delade delvis denna åsikt då hon anser att som 
utbyte för det arbete hon utför känner hon sig uppskattad samt att hon regelbundet får höra att 
hon är duktig på sina arbetsuppgifter. Kelly Berg, däremot, ansåg att det varit lite dåligt vad 
gäller det utbyte han får av Scania AB för det arbete som han utför. Han kände dock att han 
själv valt att ta på sig funktionen som produktionssamordnare och visste redan innan vad 
denna funktion skulle innebära och medföra för hans del. Den belöning han trots detta kände 
är den dagen han ser att hans skiftlag är självgående och att han inte längre behövs. Det blir 
därmed en belöning, i det läget, att kunna klättra vidare till andra uppgifter och få göra något 
annat, anser han. Övriga intervjuade produktionssamordnare vid motormonteringen, Ibrahim 
Sayegh och Patrik Hildén, ansåg att de inte direkt får något speciellt tillbaka från Scania AB 
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som ett utbyte för det arbete som de utför. Det enda de kunde komma att tänka på var den 
månatliga lönen och den bonus som alla anställda inom Scania AB får ta del av.  
 
För att även här kunna, om möjligt, förbättra produktionssamordnarna i sin funktion som just 
produktionssamordnare berörde vi frågan om deras individuella svaga sidor i funktionen. Av 
samma anledning som för transmission har vi valt att inte gå in på varje 
produktionssamordnare för sig vad gäller dess svaga sidor utan har istället valt att ge en 
allmän förklaring av vad de intervjuade svarade på denna fråga. Generellt sett belystes väldigt 
skilda punkter mellan produktionssamordnarna och deras förstalinjechef, angående de 
intervjuade produktionssamordnarnas svaga sidor i funktionen. Som vid transmission 
diskuteras produktionssamordnarnas svaga sidor under de årliga P & U samtalen.  

5.3.4. Fortbildning 
 
TRANSMISSION 
 

”I princip så är det som när du sitter hemma med Ellos katalogen… jag skulle 
behöva köpa en tröja, men skit i Ellos katalogen, vad behöver jag ha för 
någonting… nä jag behöver inte ha någonting, men skit i det då… det är 
samma princip när det gäller det här. Vilken kompetens behöver du ha… jag 
saknar kompetens i att leda och fördela arbete, ok bra då diskuterar vi utifrån 
det då…” 

– Lars Seller 
 
Förstalinjechefen Lars Seller vid transmission ansåg att Scania AB:s utbildningskatalog bara 
är en del av det hela. Han ansåg att individen själv ska fundera och komma fram till vad de 
egentligen är i behov av för fortbildning. Alla respondenter är väl medvetna om att Scania AB 
har en stor utbildningskatalog samt att information finns att tillgå via deras interna 
informationssystem. Där kan de lätt söka och finna eventuella fortbildningar som finns att 
tillgå internt inom Scania AB:s fortbildningssystem. Givetvis finns även möjligheten att 
genomgå externa utbildningar om produktionssamordnaren finner någon som passar just 
denne och den avdelning denne arbetar på. Lars ville dock under intervjun belysa några 
specifika fortbildningar som han ansåg vara viktiga för en produktionssamordnare att 
genomgå, såsom produktionssamordnarutbildningen, alkohol och droger samt vissa tekniska 
fortbildningar. När beslut ska tas om vilka fortbildningar som en produktionssamordnare ska 
genomgå diskuteras detta under de årliga P & U samtalen. Lars anser dock att det ofta inte 
räcker att enbart diskutera eventuella fortbildningar en gång per år, utan anser att detta bör 
diskuteras oftare under vardagen, att konfrontera situationer när de uppkommer och diskutera 
utifrån dessa.   
 
Produktionssamordnarna vid transmission måste alltid stämma av med sin förstalinjechef 
innan de själva kan anmäla sig till någon fortbildning. Generellt sett genomgår 
produktionssamordnarna två fortbildningar per år och Lars Seller anser att Scania AB:s utbud 
av fortbildningar är mycket brett, men trots detta kan han inte låta produktionssamordnarna 
genomgå vilka som helst och hur många som helst eftersom de inte bör vara borta från arbetet 
i allt för stor utsträckning. Anders Linder påpekar även han att de förslag om fortbildningar 
som produktionssamordnaren kommer med måste ligga i linje med både individens behov 
samt med vad som anses relevant för avdelningen och arbetet i sig: 
 

”Jag har gamla kollegor som lite grand har hamnat där med utbildning som 
nåt typ av belöningssystem, som okej jag kan inte erbjuda mer i lön men du 
kan få gå den här kursen istället då och sen så har man inte ropat av 
resultatet ifrån den här kursen och det dära är jag rätt saftigt emot. Det ska 
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finnas ett behov och det ska finnas liksom…jag vill se ett resultat också av 
satsad tid.” 

 
När Lars Seller under intervjun blickade tillbaka på hur Scania AB gjort tidigare är det 
individer med mest kunskap och kompetens i det tekniska området som har hamnat i 
funktionen som produktionssamordnare och detta ansåg Lars att de lider av än idag. Han själv 
ansåg att det krävs lika mycket kompetens inom både teknik och ledarskap för att kunna 
hantera funktionen som produktionssamordnare. Även idag är de tekniska fortbildningarna 
obligatoriska, medan fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik är mer till för om 
individen själv är intresserad. Lars belyste det faktum att många idag visar ett större intresse i 
just de tekniska fortbildningarna än fortbildningarna inom ledarskap och gruppdynamik, men 
han ansåg att de bör genomgå fler fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik för att bli 
bättre i sin funktion som produktionssamordnare. Anders Linder påpekade även han att 
produktionssamordnarna bör visa mer vilja till att delta i fortbildningar inom ledarskap och 
gruppdynamik för att bli mer framgångsrika i funktionen som ledare. Han ansåg att allt 
handlar om att individen måste ha en vilja åt något håll: 
 

”…det är samma där, vad är det man vill få ut utav det här, är det en 
ledarväg eller är det en teknikväg som den här liraren vill gå…Personligen så 
ser ju jag produktionssamordnaren då har du ju redan valt väg och siktat in 
dig på ett ledarspår…Jag får inte medhåll ifrån alla kollegor där, men det 
känns naturligt på något vis och då kan du liksom börja bygga på med lite 
förberedande ledarutbildning när man kommer närmare typ en 
förstalinjechefspraktik eller några sådana saker.” 

 
De produktionssamordnare vi intervjuat vid transmission har alla genomgått ett stort antal 
fortbildningar under deras tid inom Scania AB. Det har dock varit främst tekniska 
fortbildningar, såsom maskinkunskap och svetsning. Bland de intervjuade 
produktionssamordnarna är Jonas Eriksson och Camilla Lindahl de som i dagens läge inte 
genomgått produktionssamordnarutbildningen eller några andra fortbildningar relaterade till 
ledarskap. Båda kände dock att de har behov av att genomgå denna för att mer exakt veta hur 
de ska bete sig, vilka krav som ställs på dem, vilka uppgifter de i huvudsak har, var de kan 
dra gränser och så vidare. I övrigt berättade Jonas att han inte lagt ner någon större energi på 
att söka och finna fortbildningar som skulle passa just honom.  
 
Stig Emmoth ansåg däremot att han i princip redan genomgått alla de fortbildningar som 
erbjuds och som är relevanta för hans arbetsuppgifter, eftersom han arbetat inom Scania AB 
så pass många år. Lars Seller berättade att han ibland gett förslag på fortbildningar som han 
ansåg skulle kunna passa Stig, men Stig har ansett att det inte funnits något behov för dessa 
med tanke på hans höga ålder. Lars nämnde dock att en fortbildning som genomgicks för ett 
flertal år sedan inte alla gånger behöver vara relevant idag:  
 

”Kompetens är en färskvara.” 
 

Håkon Björnholt är den av de intervjuade produktionssamordnarna som själv kommit med 
många egna förslag på fortbildningar han vill genomgå. Lars ansåg dock att dessa förslag 
ofta kan vara relativt spretiga och inte alltid vara relaterade till det arbete han utför. Håkon 
har dock själv ett flertal gånger tackat nej till föreslagna fortbildningar av den anledningen att 
han inte skulle få någon högre lön för mödan och i och med detta ansåg han att det är 
bortkastad tid för hans del: 
 

”En gång om året sitter vi här på ett sånt där P & U samtal och varje år vill 
han att jag ska gå en kurs men varje år säger jag nej… för jag får varken plus 
eller minus i lönen oavsett vad jag går och inte går, jo jag kan gå ett år i 
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skola extra, då får jag 20 kronor mer i månaden och då ska jag ta ledigt ett år 
från jobbet också.” 
 

Varken Stig Emmoth eller Camilla Lindahl känner att de saknar någon specifik fortbildning i 
Scania AB:s fortbildningssystem, men Camilla har heller inte kontrollerat eller känt efter om 
så är fallet. Camilla ska dock tillsammans med sin förstalinjechef Anders Linder diskutera 
sin framtida utveckling inom Scania AB inom kort. 
 
Anses det då finnas några brister med Scania AB:s fortbildningssystem? Alla respondenter 
ansåg att det finns vissa brister inom fortbildningssystemet. Stig Emmoth nämnde att de som 
håller i fortbildningarna ofta är okunniga och Stig känner ofta att han kan mer än dem i 
många hänseenden, vilket han ansåg resulterar i bortkastad tid. Håkon Björnholt i sin tur 
belyste det faktum att fortbildningssystemet inte är skiftanpassat, vilket kan vara ett stort 
bekymmer för vissa avdelningar i och med att de arbetar treskift. Att många 
introduktionsfortbildningar sedan genomgås efter att man redan arbetat ett tag resulterar ofta 
i att individen redan hunnit lära sig de saker som genomgås på fortbildningen och kan 
därmed anse att fortbildningen är för enkel, vilket var något som Camilla Lindahl påpekade.  
 
Både Jonas Eriksson och Lars Seller belyste det faktum att det saknas en tydlig plan för vad 
som exakt krävs i fortbildningsväg för funktionen som produktionssamordnare. För att 
förbättra Scania AB:s fortbildningssystem ansåg Jonas att Scania AB bör sätta ihop ett 
fortbildningspaket för olika arbetsfunktioner så att liknande behov kan få liknande 
fortbildning. Han ansåg att som det är just nu så finns det mycket att välja bland vilket gör att 
det är svårt att finna något som passar en själv: 
 

”Man kanske skulle kunna… hade en tanke om nåt typ kurspaket för olika 
sorters arbetare så man får lite översikt… för det är ju väldigt många kurser 
som sagt, svårt att hitta just den som man behöver.” 

 
Om det fanns en plan för varje arbetsfunktion, angående fortbildningar, skulle 
förstalinjecheferna mer eller mindre vara tvungna att skicka sina produktionssamordnare på 
fler fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik, enligt Lars. Han tror att detta skulle 
resultera i att de får mer kunskap och förståelse för funktionen som produktionssamordnare.    
___________________________________________________________________________ 
 
MOTORMONTERINGEN 
Under de årliga P & U samtalen vid motormonteringen brukar Mats Diberius ta upp och 
diskutera produktionssamordnarens kortsiktiga och långsiktiga mål när det gäller dess tänkta 
utveckling, för att då identifiera i vilken riktning personen behöver utvecklas i och då också i 
samråd med den personen skapa en utvecklingsplan. Enligt Mats sker även diskussioner 
angående fortbildning löpande när en sådan situation uppkommer. Mycket är relaterat till vad 
individen har för intressen, vad den behöver utvecklas inom och vad den vill lära sig, men alla 
får trots det liknande möjligheter när det gäller utveckling, men det är mycket upp till 
personens eget intresse och behov. Vissa behöver och måste då också genomgå vissa 
fortbildningar, till exempel hälso- och kostrelaterade fortbildningar på grund av övervikt och 
så vidare. Mats försöker att inte bara fokusera på tekniska fortbildningar utan också 
fortbildningar relaterade till det mänskliga planet. I första hand är det förstalinjecheferna vid 
motormonteringen som beslutar om vilka fortbildningar produktionssamordnarna ska delta i, 
men Mats diskuterar ibland även med sin egen chef om han känner att någon individ är 
väldigt bra på det den gör och de känner att de kan bygga vidare på den personen till en högre 
nivå och då specialisera eller bredda en viss utbildning för just den individen. Mats berättar att 
Scania AB ställer vissa specifika krav på fortbildningar som framför allt nyanställda ska gå, 
till exempel brandskydd, första hjälpen och så vidare.    
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Martin Grauers i sin tur känner inte till om det ställs några specifika krav från Scania AB på 
vilka fortbildningar produktionssamordnarna måste gå, men produktionssamordnarna själva 
har tillgång till en kurskatalog och bokar ofta fortbildningar till sina medarbetare, därför tror 
Martin att de är väl medvetna om vilka fortbildningar det finns att tillgå. Enligt Martin finns 
det några fortbildningar som inte är aktuella för produktionssamordnarna att genomgå men 
det står klart och tydligt i kurskatalogen vem fortbildningen är till för, beroende på vilken 
position personen innehar, men alla fortbildningar går självklart att diskutera, säger Martin.    
 
Även Maria Åhlberg upplever att det finns tydligt beskrivet vilka fortbildningar som finns att 
tillgå inom Scania AB:s fortbildningssystem och även hon är medveten om att det finns olika 
fortbildningar som passar till olika funktioner inom organisationen. Maria tror att det kan 
finnas några obligatoriska fortbildningar som produktionssamordnare ska genomgå, som till 
exempel fortbildningar inom ledarskap, presentationsteknik och retorik, eftersom det är 
viktigt att vara kommunikativ som produktionssamordnare. Maria anser att det är viktigt att 
produktionssamordnarna även bollar idéer med henne samt med andra produktionssamordnare 
för att på bästa sätt utvecklas och lära sig ledarskapsfrågor och hon anser att man inte alltid 
behöver gå fortbildningar för att lära sig. Detta är något som Kelly Berg håller med om då han 
anser att han lär sig mer av att prata med andra och lära sig på plats: 
 

”Kurser för att lära sig saker är inte nödvändigt egentligen, utan det beror 
väl bara på om man vet vilka vägar man ska gå.” 
 

Detta har även resulterat i att Kelly deltagit i färre fortbildningar än Mimmi Eriksson, som i 
sin tur deltagit i ett flertal fortbildningar under sin tid på Scania AB. De tillsammans med de 
andra intervjuade produktionssamordnarna på motormonteringen har genomgått 
produktionssamordnarutbildningen samt andra generella fortbildningar inom ledarskap. Alla 
intervjuade produktionssamordnare är medvetna om att Scania AB:s utbud av fortbildningar 
kan återfinnas i den årliga kurskatalogen, samt att information även finns via det interna 
informationssystemet. Om de sedan finner en fortbildning av intresse har de möjlighet att 
själva anmäla sig till den. Detta ska dock ske inom förnuftets gränser och vara relaterat till 
arbetet som de på avdelningen utför samt godkänt av förstalinjechefen, enligt Kelly.   
 
Patrik Hildén kände ett stort intresse för att delta i fortbildningar relaterat till psykologi och 
beteendevetenskap, men detta är fortbildningar som saknas inom Scania AB:s 
fortbildningssystem. I övrigt ville Patrik gå fler ledarskapsrelaterade fortbildningar som är 
lite mer djupgående, men han tillade: 
 

”…men annars så är ju dom här bra, men dom flesta kurser är ju bara en 
eller två dagar så att man kommer ju inte riktigt in på djupet.” 

 
Kelly Berg kände även han att han skulle vilja genomgå fler fortbildningar relaterade till 
ledarskap, men samtidigt påpekade han att han inte har något större behov av någon 
fortbildning i dagens läge i och med att han, som tidigare nämnt, känner att han lär sig mer av 
att prata med och lära av andra på arbetsplatsen. De fortbildningar som Mats Diberius ansett 
att Kelly borde delta i har Kelly redan genomgått innan Mats blev hans förstalinjechef. I 
dagens läge och efter senaste P & U samtalet kom de dock överens om att Mats ska agera 
Kellys coach istället för att skicka Kelly på någon fortbildning. Mats ska då finnas tillhands 
när det behövs och diskutera hur han kan hantera vissa situationer när de uppkommer. 
 
Eftersom Mimmi Eriksson redan har genomgått en hel del fortbildningar känner hon dock att 
det inte saknas någon specifik fortbildning som hon skulle vilja delta i. Hon påpekar dock att 
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det i framtiden säkert kommer att dyka upp ett behov av fortbildning, men i dagsläget vet hon 
inte riktigt vad det skulle kunna vara för någon. Just nu vill hennes förstalinjechef Mats 
Diberius i första hand fokusera på att Mimmi får praktisera de kunskaper hon fått via den 
produktionssamordnarutbildning som hon nyligen genomgått, för att sedan se om det finns 
några specifika områden som hon behöver utvecklas inom.  
 
Ibrahim Sayegh i sin tur vill utvecklas mer inom data och psykologi samt lära sig mer om hur 
han kan hantera olika situationer och kriser. Ibrahim tillsammans med sin förstalinjechef 
Martin Grauers har hittills haft två P & U samtal där de tillsammans diskuterat vilka 
fortbildningar han ska genomgå. Viljan finns, men Ibrahim känner att det är för sent att 
genomgå fler fortbildningar fast han kanske skulle behöva. Först och främst vill han bli bättre 
på engelska och data, men med tanke på hans ålder och liknande så är Ibrahim tveksam till 
om han verkligen skulle kunna genomföra dem, han tror att det kan bli svårt att hänga med. 
Martin anser att Ibrahim helst ska gå fortbildningar om självkännedom, han ska få en coach 
som hjälper honom att spegla sin personlighet men de ska vänta lite med detta tills de har 
diskuterat vad Ibrahim fick ut av att gå produktionssamordnarutbildningen innan de tar några 
beslut om detta. 
 
Björn Nilsson berättar att Martin just har bokat in honom på en förberedande chefsutbildning 
som är till för att han ska utvecklas och förhoppningsvis leda till att Björn kan bli 
förstalinjechef. Trots detta ansåg Björn att det generellt sett är viktigare att de övriga 
montörerna får gå fortbildningar och att de får utvecklas och känna att de trivs med arbetet. 
Björn påpekar dock att han vill lära sig mer om hur människor fungerar och hur han ska tackla 
olika situationer. Martin berättade att han och Björn tillsammans ska iväg på ett tvådagars 
seminarium för att enbart prata ledarskap och teamutveckling: 
 

”Det här produktionssamordnar seminariet som vi ska iväg på nu onsdag 
torsdag, det är klockrent exempel på utveckling av produktionssamordnarna, 
både liksom att vi jobbar med att man får lära sig mer om ledarskap liksom 
och självkännedomen och byggs också samman som ett 
produktionssamordnar lag då och det krävs ju för att vi ska kunna köra linen 
på ett bra sätt, fatta rätt beslut så det är ju också ett lagbygge fast på en 
annan nivå.” 

 
Martin tillade sedan: 
 

”… sen kör vi ju massa andra utvecklande grejer alltså just genom att 
ledarskap är så centralt i det här huset, allting handlar om liksom 
organisationspsykologi och ledarskap…” 

 
Anses det då finnas några brister med Scanias fortbildningssystem enligt 
produktionssamordnarna på motormonteringen? Björn tycker inte att det finns några brister 
angående Scanias fortbildningssystem utan det enda han känner är att det inte finns tillräckligt 
med tid för att gå på dem. Annars känns det komplett och han känner att han fått användning 
av de fortbildningar han genomgått. Ibrahim har däremot inte reflekterat något över om det 
finns några brister i Scania AB: s fortbildningssystem, han har hittills enbart fokuserat på att 
göra ett bra jobb, men Ibrahim tycker dock att han har fått ut mycket av de fortbildningar som 
han hittills deltagit i och har haft användning av de kunskaper han fått när det gäller sitt arbete 
som produktionssamordnare. Han ville dock påpeka:  
 

”… men andra individer kanske blir skickade till kurser och när man blir 
skickad till kurser som man inte är intresserad av så blir man inte insatt i 
kursen… det är en fördel om man får välja kurser själv.”         
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Patrik Hildén ser inga brister i själva upplägget av fortbildningarna som Scania AB erbjuder, 
det enda problemet han ser är att de nu är kort om folk vilket gör att många kurser blir 
inställda. Kelly Berg tyckte dock att det även borde finnas fortbildningar som rör livsstil och 
kost, eftersom det är många människor som är i behov av att lära sig sunda vanor eftersom de 
arbetar skift och han tillade också: 
 

”Det görs väldigt mycket för folk som har problem alltså folk som är 
arbetsskadade eller sjuka och sådär, men sen så skulle jag nog vilja se att 
man tänker lite mer långsiktigt och att man är mer proaktiv när det gäller 
rehabiliteringar för att det är jättebra att folk rehabiliteras och kommer 
tillbaka men sen så drabbas ju dom andra människorna som jobbar här under 
tiden som dom är och rehabiliteras. Det bästa vore ju om den personen aldrig 
skulle klappa ihop och försvinna härifrån.” 

  
Som en sammanfattande kommentar av hur det kan vara att inneha funktionen som 
produktionssamordnare belyste Mats Diberius följande: 
 

”Dom gör det bra, de har ett stort ansvar och det är en ganska taskig sits dom 
har liksom…du ska leda nånting men du får inte göra det fullt ut. De kan få 
skit uppifrån och sen så får dom skit nerifrån och sen så sitter dom där i 
mitten.” 
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6. ANALYS 
detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska material som vi samlat in genom både 
semistrukturerade intervjuer samt en kompletterande enkät. Vi börjar med att i en tabell 

visa på viktiga delar ur intervjuerna för att ge läsaren en återblick på huvuddragen från det 
empiriska avsnittet samt för att ge en bas inför kommande analys. Vi vill med denna analys 
försöka tolka och förstå hur väl stora företag inom verkstadsindustrin möter de osynliga 
mellanchefernas behov av fortbildning. 

6.1. Sammanfattning av det empiriska materialet 
För att vi ska kunna sammanfatta det empiriska materialet samt knyta ihop säcken och 
förenkla inför den nu kommande analysen har vi valt att sammanställa det empiriska 
materialet i en tabell (figur 9). Denna tabell bygger på de huvudsakliga teman som denna 
uppsats lägger sin fokus på, och är som följer: 
 

 Produktionssamordnarens huvudsakliga arbetsuppgifter. 
 Produktionssamordnarens profiltillhörighet.  
 Organisationens uppbyggnad. 
 Tydligheten av de krav och mål som ställs på vardera avdelningen. 
 Till vilken grad (t.v.g) produktionssamordnaren upplever att denne uppfyller den 

formella arbetsbeskrivningen.  
 Vilket utbyte produktionssamordnaren känner att denne får för det arbete som denne 

utför.  
 Det faktum om produktionssamordnarens svaga sidor stämmer överens med sin 

förstalinjechefs syn på dennes svaga sidor.  
 Finns något intresse för att delta i eventuella fortbildningar. 
 Finns det några brister med Scanias fortbildningssystem. 

 
När det gäller produktionssamordnarens huvudsakliga arbetsuppgifter har vi utgått ifrån till 
vilken grad den intervjuade personen är medveten om produktionssamordnarens huvudsakliga 
arbetsuppgifter enligt vad som är beskrivet i den formella arbetsbeskrivning som finns för 
produktionssamordnarna vid vardera avdelningen (transmission och motormontering). Här har 
vi valt att utgå ifrån en femgradig skala som sträcker sig från 1 till 5, där 1 står för ej 
medveten, 2 för till viss grad medveten, 3 för medveten, 4 för väl medveten och 5 mycket väl 
medveten. Detta mönster gäller även för resterande femgradiga skalor. 
Produktionssamordnarens profiltillhörighet har vi sedan identifierat genom den enkät som vi 
skickat ut efter genomförandet av respektive intervju. I fråga om organisationens uppbyggnad 
har vi utgått ifrån den verkliga organisatoriska uppbyggnaden av respektive avdelning och 
utifrån de svar vi fått i intervjun delat in respondenterna i en skala utifrån hur medvetna de är 
av denna organisatoriska uppbyggnad. Vi har även här utgått ifrån en femgradig skala från 1 
till 5, där 1 står för ej medveten och 5 för mycket väl medveten. 
 
Nästa del av tabellen behandlar hur pass tydligt de intervjuade produktionssamordnarna anser 
att Scania AB:s krav och mål är på den avdelning som de arbetar på. Här har vi använt den 
femgradiga skalan 1 till 5, med 1 lika med ej tydligt och 5 lika med mycket väl tydligt. Till 
vilken grad de sedan anser sig själva uppfylla dessa krav och mål presenteras i nästa kolumn. 
 
Kolumnen ”utbyte” visar på det huvudsakliga utbyte de intervjuade produktionssamordnarna 
anser att de får för det arbete som de utför. Hur väl produktionssamordnarens svaga sidor 
överensstämmer med hur dess förstalinjechef ser på dess svaga sidor behandlas sedan i nästa 
kolumn och utgår ifrån en femgradig skala 1 till 5, med 1 som stämmer ej och 5 som stämmer 

I 
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mycket väl. De två sista kolumnerna i tabellen visar om produktionssamordnarna visar ett 
intresse för att delta i några eventuella fortbildningar (ja, nej eller delvis) samt om de anser att 
det finns några brister med Scania AB:s fortbildningssystem. Eftersom denna studie fokuserar 
på den osynlige mellanchefen, alltså produktionssamordnaren, användes intervjun med dess 
förstalinjechef som ett komplement för att verifiera produktionssamordnarens svar. Detta 
innebär såtillvida att alla frågor ej ställdes till förstalinjechefen, vilket även resulterar i att 
vissa kolumner i denna sammanställning ej gäller för förstalinjechefen, därför är vissa delar 
markerade med ”-”.    
 
Denna tabell visar som sagt en kort sammanställning av det empiriska materialet som vi 
samlat in under denna process och ska ligga till grund, tillsammans med det tidigare 
presenterade empiriska materialet, för den analys som nu följer. 
 

 
 
 

6.2. En produktionssamordnares arbetsuppgifter  
Eftersom det finns en formell arbetsbeskrivning, gällande funktionen som 
produktionssamordnare vid respektive avdelning, har vi valt att börja med att diskutera och 
reflektera kring dessa för att om möjligt uppmärksamma skillnader dem emellan samt vad det 
kan ge för effekter. Vi kan lägga märke till att det finns både likheter och skillnader dem 
emellan, men vi kommer här fokusera på eventuella skillnader som visat sig finnas mellan 
avdelningarna transmission och motormontering. Till att börja med kan vi se skillnader vad 
gäller de krav som ställs på funktionen som produktionssamordnare på respektive avdelning.  
 
Vi upplever att arbetsbeskrivningen vid transmission är mer begränsad, kortsiktig och mer 
fokuserad på i huvudsak operativt ansvar, medan frågor om ledarskap och gruppdynamik 
hamnar i skymundan. På motormonteringen kan vi dock se en större fokus på individen och 
därmed även de mjuka sidorna av ett ledarskap. Vi ställer oss frågande till vad detta faktum 
kan ha för effekter på hur produktionssamordnarna utför sin funktion som ledare. Eftersom 
fokus på transmission ligger på mer tekniska frågor, vilket också resulterar i att frågor om 
ledarskap och gruppdynamik lätt kan glömmas bort, kan resultera i att 
produktionssamordnaren glömmer bort det essentiella att utvecklas i sin funktion, inte bara 
inom det tekniska utan även inom ledarskap och gruppdynamik. Vi tror att detta kan vara 
källan till att produktionssamordnarna på transmission generellt saknar viljan att delta i 
fortbildningar relaterade till ledarskap och gruppdynamik. Att ledarfrågor glöms bort och ej 
uppmärksammas regelbundet tror vi resulterar i ett minskat intresse och engagemang hos 
produktionssamordnarna trots att behov finns för frågor om ledarskap och gruppdynamik. Vi 
måste dock även påpeka att Lars Seller belyste det faktum att tekniska fortbildningar är 

Figur 9. Sammanställning av det empiriska materialet (Gottvall & Holmqvist, 2007) 
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obligatoriska på Scania AB idag, medan fortbildningar inom ledarskap är ett frivilligt val som 
individen själv får ta, men detta innebär också att det är ännu viktigare att dessa frågor berörs 
och diskuteras regelbundet för att de inte ska glömmas bort.  
 
På motormonteringen däremot ligger en större fokus på just individen och ledarskapets mjuka 
sidor, när det gäller produktionssamordnarens arbetsbeskrivning. Detta innebär att dessa 
frågor ligger mycket centralt och ställer bredare krav på produktionssamordnarens ledarskap, 
vilket också resulterar i att dessa frågor även berörs och diskuteras mer regelbundet. Att vi 
sedan upplever att produktionssamordnarna visar ett större intresse och en mer vilja i att 
utvecklas inom ledarskapet tror vi kan bero på just det faktum att denna fråga är mer central 
på motormonteringen i jämförelse med transmission. Detta var något som Martin Grauers på 
motormonteringen även belyste: 

 
”… sen kör vi ju massa andra utvecklande grejer alltså just genom att 
ledarskap är så centralt i det här huset, allting handlar om liksom 
organisationspsykologi och ledarskap…”          

 
Med detta som grund anser vi att det är viktigt för förstalinjecheferna på transmission att 
regelbundet uppmärksamma, diskutera och uppmuntra produktionssamordnarna angående 
ledarskap och gruppdynamik. Detta för att om möjligt kunna skapa ett större intresse och visa 
hur viktigt ledarskapet trots allt är, vilket vi kommer att återkomma till och vidare diskutera 
senare i denna analys. 
 
Generellt kunde alla produktionssamordnare ge någon slags beskrivning av deras 
huvudsakliga arbetsuppgifter, men det fanns dock en viss genomgående tveksamhet.  
 

”Jag vet inte faktiskt vad min chef förväntar sig av en produktionssamordnare 
eller vad alla andra chefer förväntar sig av produktionssamordnaren, vad 
deras uppgift egentligen är…” 

- Jonas Eriksson, transmission 
 

Trots detta kunde de alla ge en kortare beskrivning av sin egen syn på sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter, men visste dock inte vad arbetsbeskrivningen verkligen innehåller. Alla 
intervjuade var dock medvetna om att det finns en nedskriven arbetsbeskrivning men i överlag 
var alla väldigt tveksamma på vad den verkligen innehåller, både vid transmission och vid 
motormonteringen. Vi anser att alla produktionssamordnare bör bli mer införstådda i vad som 
verkligen framställs i arbetsbeskrivningen. Detta för att produktionssamordnaren bättre ska 
veta vad som krävs av den, vilket ansvar och vilka befogenheter den har samt lättare veta hur 
de ska bete sig på arbetet och då också lättare kunna utröna vilka behov av fortbildning denne 
har. För att kunna göra dem mer införstådda i vad produktionssamordnarens funktion innebär 
anser vi att denna arbetsbeskrivning bör diskuteras och genomgås mer regelbundet, inte enbart 
under P & U samtalen, utan också genom att i vardagen konfrontera situationer och diskutera 
hur de ska bete sig när sådana uppkommer. Det bör då även diskuteras om 
produktionssamordnaren uppfyller den uppsatta arbetsbeskrivningen och om inte, vad som 
behöver förbättras och arbetas på för att denne så småningom ska uppfylla kraven till hundra 
procent.  
 
Något som vi sedan uppmärksammade och även finner motsägelsefullt är att alla intervjuade 
produktionssamordnare mer eller mindre ansåg att de uppfyllde de krav och mål som ställs på 
dem till hundra procent. Det vi här upplever motsägelsefullt är det faktum att de anser att de 
uppfyller de krav och mål som ställs på en produktionssamordnare, alltså arbetsbeskrivningen, 
fast samtidigt inte anser sig ha koll på arbetsbeskrivningens innehåll.  
 



Analys 

64 

Hur kan produktionssamordnarna anse sig uppfylla arbetsbeskrivningens krav och mål om de 
inte vet vad den egentligen innehåller? Vi tror att detta kan bero på, som tidigare nämnt, att 
arbetsbeskrivningen på något sätt är bortglömd och uppmärksammas alldeles för sällan. Vi 
anser att arbetsbeskrivningen bör belysas och diskuteras, i varje fall, under de årliga P & U 
samtalen, men om möjligt ännu oftare. Detta för att regelbundet belysa och sätta fokus på vad 
som egentligen krävs av funktionen, för att därefter lättare kunna utveckla individen i de 
områden som denne är svag i. Detta kan även anses vara en god bas för framtida 
fortbildningsplaneringar. Varför de sedan anser sig uppfylla de krav och mål som de inte fullt 
ut känner till kan sedermera bero på att de känner att de gör ett bra och tillräckligt jobb för att 
klara av funktionen som produktionssamordnare. Vi vill dock belysa det faktum att genom att 
de upplever att de gör ett bra och tillräckligt jobb kan överskugga ett eventuellt verkligt behov 
av fortbildning. Detta anser vi framför allt kan återfinnas på transmission, där de generellt 
anser att de uppfyller alla krav och mål som är uppsatta, medan de samtidigt har en svag 
inblick i den uppsatta arbetsbeskrivningen. De visar även en generell bristande vilja och 
engagemang till att söka och finna fortbildningar som passar dem i funktionen som 
produktionssamordnare. På motormonteringen kan vi dock identifiera ett större engagemang 
när det gäller viljan att utveckla sin ledarfunktion, trots att de anser att de till fullo uppfyller 
de krav och mål som finns beskrivet i arbetsbeskrivningen. Atmosfären på motormonteringen 
upplevde vi som mer motiverande samt att alla hade en annan sorts mental inställning i 
jämförelse med transmission när det gäller fortbildning inom ledarskap och gruppdynamik.  

6.3. Platt organisation – organisatorisk uppbyggnad 
Som vi tidigare nämnt i vårt empiriska material har Scania AB som organisation gått den 
långa vägen, från att vara ett företag med den klassiska byråkratiska organisationsformen till 
att idag fokusera på självständiga produktionsenheter lokaliserade runt om i världen. Scania 
AB har genom tiderna genomgått stora organisatoriska förändringar, från den byråkratiska 
organisationsformen till en allt mer decentraliserad organisation. Scania AB fokuserar idag på 
självständigt ansvar vid varje fabrik och olika produktionsarbetslag är ansvariga för sina egna 
processer och projekt.127 Som identifierat i det empiriska materialet är både transmission och 
motormonteringen organisatoriskt sett uppbyggda på liknande sätt, vilket kan ses i figuren 
nedan (figur 10), vilken visar organisationens uppbyggnad för de enskilda enheterna. Vi kan 
därmed påstå att transmission och motormonteringen, som två enskilda delar inom Scania 
AB, mer eller mindre är självstyrande enheter och fungerar i stort sett som organisationer 
inom organisationen.   

                                                 
127 Scania AB, In the rear view window, 
http://www.scania.com/about/scaniahistory/05_in_the_rear_view_window/1990.asp, Copyright Scania 2003, 
Tillgänglig 2007-05-07, 15:25.   
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Vi berörde tidigare det faktum att organisatoriska reformer, såsom decentraliseringar kan 
resultera i att lager av mellanchefer inom organisationer rationaliseras bort128 och ersätts av 
andra och nya ansvariga, såsom projektledare, gruppledare eller till och med 
produktionssamordnare, som inte formellt definieras som mellanchefer. Detta kan medföra att 
det såtillvida uppstår en grupp av osynliga mellanchefer, vilket innebär att dessa individer 
innehar en chefsliknande funktion men inte en formell chefsposition. Dessa osynliga 
mellanchefer kan sedan delas in i olika profiler för att urskilja vad deras dagliga 
arbetsuppgifter främst kännetecknas av. Vi har genom den tidigare förklarade enkäten kunnat 
identifiera produktionssamordnarna på transmission och motormonteringen vid Scania AB i 
Södertälje som just osynliga mellanchefer. Förutom detta har vi även kunnat placera dessa 
osynliga mellanchefer i de profiler som de hör till, vilket vi kommer att redogöra för i 
avsnittet nedan. Vi menar därmed att genom de organisatoriska reformer som Scania AB 
genom åren genomfört har just fenomenet osynliga mellanchefer blivit synligt. Detta i och 
med att Scania AB decentraliserats mer och mer samt att vi upplever att avståndet mellan 
förstalinjechefen och operatörerna/montörerna ute på verkstaden är alldeles för stort, vilket 
kan ha skapat denna extra grupp av ansvariga som vi kunnat identifiera som osynliga 
mellanchefer och som på Scania AB benämns produktionssamordnare. 
Produktionssamordnarnas placering i de olika profilerna samt vad detta kan ha för effekter på 
behovet av fortbildning kommer vi att resonera och diskutera kring i det kommande avsnittet.       

6.3.1. Osynliga mellanchefsprofiler 
Efter att ha samlat in, bearbetat och analyserat de enkätsvar vi fått av de nio intervjuade 
produktionssamordnarna placerades var och en in i en av Wahlströms aktivitetsprofiler. Sex 
av dem blev placerade i profil ett, den delegerande utvecklaren, en i profil sju, den ledande 
experten och de sista två i profil nummer sjutton, den administrativa individutvecklaren. Vi 

                                                 
128 Pettigrew et al, Innovative forms of organizing, 11-12. 
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finner det intressant att ingen av dem placeras inom ramen av den åttonde profilen, den 
driftsledande experten. Denna profil arbetar mycket med operationellt arbete, administrativa 
uppgifter, formella externa kontakter, konflikthantering, delegering av arbete, men dock lite 
med externt nätverkande129. Detta ansåg vi vara den profil som bäst skulle passa in på 
funktionen som produktionssamordnare på Scania AB, men det förvånar oss dock inte att två 
tredjedelar av dem placerades i den första profilen, den delegerande utvecklaren, eftersom 
denna profil visat sig vara den vanligaste. Att denna profil domineras av arbetsuppgifter 
såsom delegerande av beslut, utveckla och motivera sina medarbetare, skapa ett gott 
samarbete i skiftlaget, väldigt lite arbete med konflikthantering samt en fokus på formella och 
informella interna kontakter, passar även det väldigt bra in på de produktionssamordnare som 
vi intervjuat130.       
 
Vi måste dock även här belysa och diskutera kring det faktum att allmänt uppvisar 
produktionssamordnarna på transmission en tendens till att arbeta mer än de andra, som blev 
placerade inom den delegerande utvecklaren, med konflikthantering och mindre med 
teambildning och laganda. Detta berördes redan under en av intervjuerna, att skiftlaget inte 
alltid fungerar som det borde. Detta anser vi troligtvis resulterar i det faktum att det upplevs 
att mycket av arbetstiden går åt att lösa konflikter inom skiftlaget och försöka få dem att 
arbeta som ett lag. Detta i sin tur gör att teambildandet lätt kan hamna i skymundan och 
kanske till och med glömmas bort i och med att mycket tid och kraft går åt till att i första hand 
lösa tvister. Vi anser att i detta fall borde fokus ligga på det motsatta, att i störst utsträckning 
arbeta med teambildning för att skapa en god laganda istället för att hantera konflikter, 
eftersom det ena oftast leder till det andra. Vi anser att genom att fokusera på skiftlaget i 
första hand och få dem att arbeta som ett lag kommer det att resultera i mindre konflikter samt 
att arbetstiden förflyttas mellan dessa två uppgifter. Här anser vi även att detta påvisar att ett 
visst behov finns bland dessa produktionssamordnare av fler fortbildningar inom ledarskap 
och gruppdynamik. Detta för att lättare veta hur vissa situationer bör hanteras och veta hur 
olika individer i laget kan bemötas och hanteras för att få laget att arbeta tillsammans på ett så 
bra sätt som möjligt. Detta behov belyser dock även produktionssamordnarna på transmission 
själva, men uppvisar dock ett svagt intresse till att söka och finna den rätta fortbildningen som 
kan passa. Varför inte poängtera detta behov tydligare för förstalinjechefen Lars Seller eller 
Anders Linder för att om möjligt få stöd? Vi tycker att denna fråga är ytterst viktig i detta fall, 
eftersom de själva är medvetna om behovet, men den riktiga viljan saknas. Detta är tyvärr, 
som tidigare nämnt, en generell uppfattning som vi fick av respondenterna vid transmission, 
att behovet finns, men viljan saknas helt eller delvis, vilket vi anser är ytterst viktigt att 
komma till rätta med för att effektivisera ännu mer.      
 
Mimmi Eriksson vid motormonteringen, som även hon blev placerad i den första profilen, den 
delegerande utvecklaren, visar tendenser till att arbeta i liten grad med strategisk utveckling 
och förändringar i organisationen och operationellt arbete, medan hon arbetar desto mer med 
administrativa uppgifter jämfört med de andra inom denna profil. Detta anser vi visar på att 
hon är den, av de produktionssamordnarna som hamnat inom denna profil, som visar minst 
öppenhet mot förändringar och utveckling inom den avdelning som hon arbetar på. Vi vill 
belysa detta eftersom vi bedömer att detta eventuellt kan förklaras av det faktum att Mimmi är 
väldigt ny i funktionen som produktionssamordnare, vilket kan ha resulterat i hennes 
bristande öppenhet mot förändringar då hon troligtvis oftast vill gå den säkra och väl 
inarbetade vägen. Att hon sedan anser att hon inte har något behov av fortbildningar i dagens 
läge kan också det förklaras av det faktum att hon är relativt ny i funktionen. Detta faktum är 
vi övertygade om förekommer bland de flesta individer som är nya i en funktion som denna. 
                                                 
129 Wahlström, “Bortglömt chefsarbete: en studie om mellanchefers aktivitetsprofiler”, Kap 7. 
130 Ibid. 
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Dessa individer kommer hela tiden att utvecklas i funktionen genom att ständigt stöta på nya 
utmaningar, fatta svåra beslut och kunna hantera olika situationer som uppkommer samt 
utmana normalläget på golvet. Ett behov av fortbildningar inom specifika områden kommer 
dock troligtvis att dyka upp i framtiden när individen blivit varm i kläderna som 
produktionssamordnare. Vi anser att så troligtvis är fallet och att i första hand bör fokus ligga 
på att komma tillrätta i funktionen, lära känna skiftlaget och anta ständiga utmaningar. Detta 
för att på bästa sätt utvecklas och lära sig hantera situationer som kan komma att dyka upp i 
framtiden i funktionen som produktionssamordnare.    
 
Att Stig Emmoth vid transmission placerades ensam i profil nummer sju, den ledande 
experten, var inte direkt förvånande då denna profil till störst del arbetar med operationellt 
arbete samt att strategiskt utveckla den organisation de arbetar i. Detta visar sig ofta genom att 
de mellanchefer som hamnar inom denna profil antingen själva deltar i produktionen eller 
fungerar som någon form av teknisk expert i det arbete som genomförs131, vilket passar 
mycket bra in på Stig. Stig uppfattas som en mycket erfaren och kompetent 
produktionssamordnare som gärna delar med sig av sina kunskaper. Han har en otrolig 
auktoritet på sin arbetsplats samt mycket djupa kunskaper inom området, vilket vi anser lever 
upp till profilbenämningen den ledande experten. I detta fall visas dock tendenser till att i 
liten grad motivera sina medarbetare för att utföra arbetet ännu bättre. Vi tror att detta till stor 
del kan bero på det faktum att produktionssamordnarna på transmission generellt har 
genomgått en stor del tekniska fortbildningar, men att fortbildningar inom ledarskap och 
gruppdynamik kan ha glömts bort en aning, vilket kan leda till svårigheter i att veta hur 
relationer till och bemötandet av olika individer bör hanteras. Att den ledande experten kan 
anse sig ha djupa kunskaper inom ett område och därmed inte upplever sig ha något behov, 
hos sig själva, av att delta i någon fortbildning, men vi vill dock resonera vidare kring detta. 
Vi anser att individer i denna profil trots detta har ett visst behov av att utveckla sitt ledarskap 
för att överbrygga den klyfta som här kan identifieras. Viktigt att komma till insikt med är att 
de inte bara är en expert inom området, utan även en lagledare för det skiftlag som de arbetar 
i. Detta skiftlag ska sedan ledas och motiveras för att kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa 
sätt. Därför anser vi, grundat på intervjun och enkätsvaren, att individer inom denna profil kan 
komma att uppvisa ett visst behov av att delta i sådana fortbildningar för att bli ännu bättre i 
sin funktion och kunna dra nytta av det bästa hos sina medarbetare, vilket blir ett utmärkt 
komplement till dess djupa kunskaper.     
 
Patrik Hildén vid motormonteringen och Håkon Björnholt vid transmission placerades båda i 
den sjuttonde profilen, den administrativa individutvecklaren. De visar dock båda motsatta 
tendenser i vissa hänseenden när det gäller denna profil. Patrik, i detta fall, visar benägenhet 
till att arbeta mer med att strategiskt utveckla organisationen än med administrativa uppgifter, 
vilket visar att Patrik är mer öppen för utveckling och förändring. Detta är något som 
produktionssamordnarna på motormonteringen har gemensamt, medan Håkon Björnholt vid 
transmission å sin sida uppvisar motsatta benägenheter. Detta tror vi delvis kan bero på att det 
på motormonteringen skapats och råder en annan arbetsmiljö och atmosfär. Att det skapats en 
miljö som främjar förändringar och utveckling anser vi stödja det faktum att Patrik, i motsats 
till Håkon, arbetar mer med förändringsarbete, medan Håkon arbetar mer med administrativa 
uppgifter. Detta styrks även med att Patrik visar sig arbeta mer med teambildning än vad 
svaren konstaterar att Håkon gör. Vi kan därmed konstatera att en annan miljö generellt råder 
på motormonteringen vilket i sin tur innebär att transmission allmänt saknar en väl 
stimulerande arbetsmiljö. Vi rekommenderar därmed att detta i sin tur bör ses över vid 
transmission för att om möjligt kunna förbättra engagemanget och intresset av arbetet och 
även intresset för att delta i fortbildningar samt utvecklas i sin funktion som 
                                                 
131 Wahlström, “Bortglömt chefsarbete: en studie om mellanchefers aktivitetsprofiler”, Kap 7. 
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produktionssamordnare. Vi kan dock se en likhet mellan Håkon och Patrik som vi vill belysa. 
De båda placerades i den sjuttonde profilen, den administrativa individutvecklaren, och båda 
är intresserade av att genomgå fortbildningar som inte är direkt kopplade till deras 
arbetsuppgifter som produktionssamordnare. Vi anser att detta är en intressant förekomst när 
de båda i detta fall placerats in i samma profil och vi menar att detta kan vara ett typiskt drag 
för denna profil då denna profil karakteriseras av bland annat utveckling av individen. Vi kan 
även här inte dra några generella slutsatser att så är fallet med tanke på att endast två 
placerades i denna profil, men vi vill dock belysa detta faktum.   
 
6.3.1.1. Likheter inom profilerna 
Om vi sedan tittar närmare på om individerna i vardera profilen eventuellt har något 
gemensamt så kan vi allmänt se att majoriteten av dem som placerats i profil ett, den 
delegerande utvecklaren, visar sin medvetenhet och sitt intresse för fortbildningar. Trots detta 
är respondenterna för få för att generellt kunna påstå att individer som blir placerade i denna 
profil är medvetna om dess behov av fortbildningar och har ett intresse i att delta i 
fortbildningar. Vi vill dock belysa den tendens som visas i detta resultat, att individer inom 
profil ett visar ett generellt intresse av fortbildningar och ett intresse av att utvecklas i sin 
funktion. Att denna profil sedan kännetecknas av att arbeta mycket med utveckling av 
individer132 är även det ett faktum som styrker denna tendens.  
 
Vi finner det mycket intressant att belysa det faktum att dessa nio produktionssamordnare 
arbetar under liknande arbetsbeskrivningar, innehar samma funktion, har liknande 
befogenheter och ansvar samt att de alla arbetar inom samma företag. Trots detta placeras de i 
tre olika profiler vilket styrker den realitet att de trots allt arbetar på avvikande sätt i 
funktionen som produktionssamordnare och har olika syn på sina arbetsuppgifter och även på 
funktionen i sig. Individer som placeras i profil sju, den ledande experten, kännetecknas av att 
vara mycket kunnig inom specifika områden och i och med detta också blir en sorts expert 
inom området. Detta kan resultera i att de tenderar att inte anse sig ha något behov av att delta 
i fortbildningar och heller inte visa något intresse eller någon vilja att delta. Vi är övertygande 
om att detta är ett resultat av att den ledande experten likställer sig själv som specialisten på 
arbetsplatsen, vilket också kan vara fallet, samt menar att denne redan kan allt som behövs 
kunnas i funktionen. Dess djupa tekniska kunskaper kan anses väga upp dess eventuellt 
bristande inblick i ledarskap och gruppdynamik. Eftersom Stig Emmoth var den ende av våra 
respondenter som placerades i denna profil kan vi dock inte på långa vägar dra allmänna 
slutsatser att så är fallet för alla individer inom denna profil, men benägenheten att den 
ledande experten inte visar intresse för fortbildningar eller känner att denne inte har några 
specifika fortbildningsbehov anser vi vara värt att lyfta fram och poängtera.  
 
Att respondenterna i sin tur arbetar på två olika avdelningar verkar i detta fall inte ha någon 
inverkan på i vilken profil de sedan placerats, eftersom inga sådana tecken kan urskiljas i 
resultatet. Trots detta kan vi ändå lägga märke till vissa generella skillnader mellan 
avdelningarna, bland annat när det gäller uppmuntring och motivation samt teambildning. 
Generellt sett påvisar produktionssamordnarna vid transmission att de sällan arbetar med att 
motivera medarbetarna i skiftlaget samt även att de arbetar i mindre grad med att bygga upp 
en bra laganda och sammanhållning i laget. Detta anser vi kan resultera i det faktum att 
produktionssamordnarna vid transmission allmänt saknar intresset, lusten och engagemanget 
att söka och finna fortbildningar som kan passa dem på grund av att det skapats en mindre 
stimulerande miljö och atmosfär när det kommer till detta. Detta tror vi, som sagt, kan bero på 
att de generellt arbetar i begränsad utsträckning med att just skapa en sådan miljö för både 

                                                 
132 Wahlström, “Bortglömt chefsarbete: en studie om mellanchefers aktivitetsprofiler”, Kap 7. 
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dem själva och sina medarbetare, för att få dem engagerade och intresserade av att utvecklas 
och bli bättre i funktionen.   
 
6.3.1.2. Graden av synlighet bland de osynliga mellancheferna 
För att kunna jämföra avdelningarna från ytterligare ett perspektiv har vi valt att resonera och 
diskutera kring det faktum att vissa respondenter visar sig vara mer eller mindre tydliga i sin 
funktion som osynlig mellanchef. Vi kan, med utgångspunkt i de svar vi fått i enkäten, 
konstatera att respondenterna vid motormonteringen i vissa hänseenden visar sig vara mer 
synliga i sin funktion jämfört med respondenterna vid transmission. Dessa avvikelser har vi 
presenterat i det empiriska materialet och vi kommer nu att diskutera och resonera kring dessa 
fakta vidare.  
 
Att produktionssamordnarna på transmission varken anser sig vara grupp- eller teamledare, 
arbetsledare eller processledare, anser vi vara ett tydligt tecken på att dessa individer inte vill 
benämna sig själva som ledare överhuvudtaget utan anser sig själva mer eller mindre vara 
likställda med de medarbetare de i verkligheten har underställda sig. Detta styrks även med att 
respondenterna på transmission inte heller anser sig ha några underställda medarbetare, inte 
ha något resultatansvar samt att de inte heller anser sig ha ett uppgiftsansvar som innebär att 
de leder andra personers arbete. Den raka motsatsen vill vi påstå infinner sig bland 
respondenterna på motormonteringen, vilket även lägger fundamentet för vårt argument att 
produktionssamordnarna på motormonteringen allmänt kan ses som synligare ledare. 
    
Vi anser att desto synligare individen är i sin funktion som osynlig mellanchef desto mer är 
både individen själv och dess medarbetare medvetna om deras funktion som ledare i skiftlaget 
de arbetar i. Att just produktionssamordnarna på motormonteringen visar sig synligare än de 
på transmission kom inte som någon större överraskning för oss, då vi upplevde att de var mer 
medvetna om sin funktion som ledare och att de även var mer engagerade och intresserade av 
att utvecklas i just denna funktion. Detta underbygger även vårt resonemang kring det faktum 
att produktionssamordnarna på transmission generellt arbetar mindre med att motivera 
medarbetarna samt att de även arbetar mindre med att bygga upp en bra laganda och 
sammanhållning i skiftlagen. Att detta tillsammans med den realitet att 
produktionssamordnarna på transmission är mindre synliga i sin funktion som osynliga 
mellanchefer anser vi kan resultera i det faktum att generellt sett saknar 
produktionssamordnarna vid transmission intresset, lusten och engagemanget i funktionen. 
Detta kan i sin tur skapa en mindre stimulerande miljö och atmosfär då det inte framgår 
tydligt att produktionssamordnaren är ledaren. Det kan såtillvida också vara svårt att skapa en 
god laganda och atmosfär om ingen tydligt tar tag i saker och ting. Detta anser vi även kan ha 
resulterat i att det ej skapats en sådan miljö, för både produktionssamordnarna själva och sina 
medarbetare, som främjar engagemang och intresse till att utvecklas och bli bättre i sin 
funktion och på sina arbetsuppgifter. 
 
Grundat på diskussionen i ovanstående stycke vill vi belysa det faktum att 
produktionssamordnarna fyller samma uppgift i sin funktion, alltså vara en slags lagledare, 
språkrör och så vidare i skiftlaget, men vi kan dock tydligt se att de på samma gång arbetar 
under helt olika arbetsförhållanden. Vi kan tydligt urskilja att produktionssamordnarna arbetar 
under olika krav när det gäller deras ledarskap beroende på vilken avdelning de arbetar på, 
transmission eller motormonteringen. Vi har tidigare diskuterat det faktum att 
produktionssamordnarna på motormonteringen visar sig vara tydligare ledare i sina skiftlag, i 
jämförelse med produktionssamordnarna på transmission. Detta menar vi kan medföra att 
produktionssamordnarna på motormonteringen dock arbetar under högre krav när det gäller 
detta. Att de i detta fall är tydligare i sin ledarfunktion innebär alltså att det ställs högre krav 
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på dem att prestera som ledare, medan produktionssamordnarna på transmission i större 
utsträckning mer agerar som en av de andra medarbetarna och arbetar under liknande 
arbetsförhållanden som dem. Genom att kraven på produktionssamordnarna på 
motormonteringen i detta fall kan anses vara högre anser vi kan leda till det faktum att de 
även känner sig mer motiverade och uppmuntrade till att göra ett bra arbete som ledare för 
laget och inte blir likställda med de andra. Om laget fungerar bra anser vi att det är angeläget 
att någon i laget agerar ledare för att de ska kunna ta steget ännu längre och jobba än bättre. 
Att produktionssamordnarna i detta fall får agera ledare för laget fullt ut och även arbeta 
under vissa krav menar vi skapar förutsättningar för att en stimulerande och underbyggande 
miljö skapas för både produktionssamordnarna själva och dess medarbetare. Detta 
underbygger även våra tidigare resonemang när det gäller motormonteringens motiverande 
arbetsmiljö och transmissions mindre stimulerande arbetsmiljö.   
 
6.3.1.3. Profiltillhörigheternas påverkansfaktorer 

 
 
Vi menar med ovanstående figur (figur 11) att vissa faktorer kan komma att påverka 
individernas profiltillhörighet som i sin tur påverkar de behov av fortbildningar som individen 
har i funktionen som produktionssamordnare. Figuren visar att individens profiltillhörighet 
både påverkar och påverkas av den formella arbetsbeskrivningen, den praxis som finns på 
avdelningen (hur arbetsbeskrivningen tolkas i verkligheten) samt det behov som individen 
själv anser sig ha utifrån den dominerande rollen.   
 
Genom att studera de formella arbetsbeskrivningarna ur ytterligare ett perspektiv kan vi 
identifiera vissa huvudsakliga arbetsuppgifter; operationellt arbete, förvaltande arbete, 
samordning, interna formella och informella kontakter, faktaförmedling, samt stöd och 
utveckling av medarbetare. Dessa är de arbetsuppgifter som i huvudsak karakteriserar båda 
avdelningarnas arbetsbeskrivningar för funktionen som produktionssamordnare och därför 
väljer vi att ej diskutera dem separat utan behandlar dem i ett sammanhang. Vi kan dock se att 
dessa utmärkande arbetsuppgifter kan korreleras med de aktivitetsprofiler som tidigare 
diskuterats och detta anser vi visar att profil ett, den delegerande utvecklaren, till stor del 
karakteriseras av dessa huvudsakliga arbetsuppgifter som kan hänföras till avdelningarnas 
arbetsbeskrivning. Denna profil kännetecknas av operativt arbete, delegerande 
beslutsfattande, formella och informella interna kontakter, utvecklande och motiverande av 
sina medarbetare samt skapa ett gott samarbete. Vi vill med detta påstå att profil nummer ett, 
den delegerande utvecklaren, är den profil som eftersträvas i den formella 
arbetsbeskrivningen vid vardera avdelningen.  

Figur 11. Profiltillhörigheternas påverkansfaktorer (Gottvall & Holmqvist, 2007) 
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Profil nummer ett är även, som vi tidigare diskuterat, den profil som dominerar bland de 
intervjuade produktionssamordnarna, genom att sex av nio produktionssamordnare placerades 
inom denna profil. Kraven som ställs på funktionen som produktionssamordnare anses vara 
den formella arbetsbeskrivningen och i och med detta vill vi mena att profil ett i sin tur bör 
eftersträvas för att produktionssamordnaren på bästa sätt ska kunna leva upp till kraven, alltså 
arbetsbeskrivningen. Genom att identifiera och placera produktionssamordnarna i profiler ges 
med andra ord möjligheten att identifiera områden hos produktionssamordnarna som behöver 
utvecklas för att passa in i profil nummer ett. Om vi börjar med att titta närmare på Stig 
Emmoth, som placerades i profil nummer sju, den ledande experten, kan vi urskilja att denna 
profil arbetar i liten utsträckning med delegerande beslutsfattande, rapportering samt interna 
formella och informella kontakter i jämförelse med profil ett. Detta innebär att om Stig 
utvecklas, förbättras och arbetar mer med dessa aspekter kommer han i större utsträckning 
uppfylla de krav som Scania AB formellt ställer på sina produktionssamordnare.  
 
Håkon Björnholt och Patrik Hildén, som placerats i den sjuttonde och sista profilen, den 
administrativa individutvecklaren, anser sig i sin tur arbeta i liten utsträckning med 
operationellt arbete, rapportering, interna formella och informella kontakter samt att samordna 
det dagliga arbetet. Detta är de arbetsuppgifter som dessa två produktionssamordnare bör 
fokusera på, utvecklas inom och arbeta mer med för att om möjligt kunna möta 
arbetsbeskrivningen i större utsträckning. Genom detta resonemang anser vi att det 
uppkommer vissa gap mellan den profiltillhörighet individen innehar och de krav som 
arbetsbeskrivningen ställer på funktionen. För att fylla detta gap krävs såtillvida att 
skillnaderna identifieras och uppmärksammas för att sedan åtgärdas för att individen på bästa 
sätt ska kunna uppnå kraven. Genom att studera aktivitetsprofilerna även ur detta perspektiv 
ger ytterligare en hjälpande hand för företag i framtiden när det gäller planerandet och 
skapandet av individuella fortbildningskrav och möjligheter. Detta underlättar till exempel vid 
identifierandet av svagheter bland individer vad gäller deras specifika funktion, genom att 
skapa en formell arbetsbeskrivning för denna funktion och utifrån den jämföra och utvärdera 
mot den aktivitetsprofil som individen placeras inom. 
 
Vi vill även uppmärksamma andra faktorer som kan komma att påverka denna situation, alltså 
profiltillhörigheten som i sin tur påverkar fortbildningsbehovet. Dessa faktorer är hur 
arbetsbeskrivningarna tolkas i praktiken på avdelningarna samt vilket behov individen själv 
anser sig ha under de förhållanden som denne arbetar i. Vad gäller praxis, alltså hur 
arbetsbeskrivningen tolkas i verkligheten, vill vi belysa det faktum att i vissa arbetsmiljöer 
kan det krävas att någon eller några individer placeras under andra profiler än den som är 
direkt dominerande. Detta för att omedvetet anpassa och balansera upp mellan individer och 
profiler som kan identifieras på arbetsplatsen. Som ett exempel kan vi måla upp scenariot att 
som i detta fall eftersträvas profil ett, men arbetsmiljön kräver att någon antar en 
expertfunktion för att väga upp den auktoritära sidan i miljön som de arbetar i. Om vi börjar 
resonemanget med att titta närmare på motormonteringen där alla placerades i profil nummer 
ett förutom Patrik Hildén som placerades i profil nummer sjutton, den administrativa 
individutvecklaren. Vi menar att detta kan vara ett resultat av att Patrik i sin funktion som 
produktionssamordnare på något sätt har anpassat sig till den kultur som råder på 
avdelningen, alltså lämpat sitt arbetssätt efter hur verkligheten ter sig på motormonteringen. 
Trots att aktivitetsprofil sjutton i många hänseenden kan liknas med profil ett så skiljer de sig 
åt angående vissa arbetsuppgifter. Profil sjutton tar fler beslut själv samt lägger ner mer tid på 
administrativt arbete jämfört med profil ett. Detta anser vi beror på att den arbetsmiljö och 
kultur som råder på motormonteringen kräver att en individ antar denna funktion för att allt 
dagligt arbete ska fortlöpa på bästa sätt.  
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Detta fenomen anser vi även infinner sig på transmission, att vissa individer anpassar sig till 
hur arbetet praktiskt utförs genom praxis och såtillvida placeras under avvikande 
aktivitetsprofiler baserat på de arbetsuppgifter som de dagligen utför. Vi vet sedan tidigare att 
på transmission placerades Håkon Björnholt och Stig Emmoth in i två andra profiler jämfört 
med de andra två som placerades in i profil ett. Håkon, till att börja med, placerades i den 
sjuttonde profilen, den administrativa individutvecklaren, vilket vi anser beror på liknande 
faktorer som vi nämnde angående Patrik på motormonteringen. Trots detta placerades Stig in i 
den sjunde profilen, den ledande experten, vilken starkt karakteriseras av operationellt arbete 
samt att strategiskt utveckla den organisation de arbetar i genom att de själva deltar i 
produktionen och fungerar som någon form av teknisk expert i det arbete som genomförs. Vi 
menar att även detta är en anpassning till den verklighet som infinner sig på transmission och 
att det där krävs en auktoritet för att få arbetet att fortlöpa. Att profil sju sedan arbetar i 
mindre utsträckning med att ensam fatta beslut jämfört med både profil ett och profil sjutton 
menar vi visar på att profilerna i stor del kan ha balanserats och anpassats utifrån hur arbetet i 
verkligheten praktiserats. Detta kan i sin tur resultera i att ett fortbildningsgap skapas även 
här. Detta då individer anpassar sig till den praxis som råder på avdelningen, vilket kan 
påverka den profiltillhörighet de har samt också då det behovet av fortbildning de har i den 
funktionen.    
 
Den sista påverkansfaktorn som vi vill belysa i detta fall är vilket behov individen själv anser 
sig ha under de förhållanden som denne arbetar i. Med detta menar vi hur individen upplever 
sina egna behov utifrån den aktivitetsprofil som denne placerats inom. Vi anser att individer 
skådar verkligheten olika och alla identifierar olika behov utifrån vad denne själv anser sig 
behöva i den verklighet som infinner sig på arbetsplatsen, vilket också påverkas av den 
dominerande aktivitetsprofil som råder utifrån den formella arbetsbeskrivningen. Att 
respondenterna i denna studie placerades in under tre olika profiler innebär även detta att de 
skådar verkligheten och sina arbetsuppgifter olika vilket vi menar resulterar i att de även 
kommer att identifiera skilda behov angående utveckling i deras funktion som 
produktionssamordnare. Detta i sin tur kan leda till att ett fortbildningsgap uppkommer även 
här.  
 
Vi menar sammanfattningsvis att vissa faktorer kan komma att påverka individernas 
profiltillhörighet som i sin tur påverkar de behov av fortbildningar som individen har i 
funktionen som produktionssamordnare. Dessa faktorer påvisar vi i figur 11 ovan, vilken visar 
att individens profiltillhörighet både påverkar och påverkas av den formella arbetsbeskrivning 
som finns, den praxis som finns på avdelningen (hur arbetsbeskrivningen tolkas i 
verkligheten) samt det behov som individen själv anser sig ha utifrån den funktion denne 
innehar på avdelningen.   

6.3.2. Individens kompetens och Scania AB:s kompetenskrav 
Vad anser produktionssamordnarna att de får i utbyte från Scania AB för det arbete som de 
utför? Majoriteten av de intervjuade berörde det faktum att de får lön och bonus som 
huvudsakligt utbyte för det arbete de utför i funktionen som produktionssamordnare. Några få 
påpekade dock istället att de får till exempel uppskattning i utbyte, men vi kunde lägga märke 
till visst generellt missnöje när det gäller detta: 
 

”En gång om året sitter vi här på ett sånt där P & U samtal och varje år vill 
han att jag ska gå en kurs men varje år säger jag nej… för jag får varken plus 
eller minus i lönen oavsett vad jag går och inte går, jo jag kan gå ett år i 
skola extra, då får jag 20 kronor mer i månaden och då ska jag ta ledigt ett år 
från jobbet också.” 

– Håkon Björnholt, transmission 
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Trots att de generellt är missnöjda över utbytet från Scania AB:s sida anser vi dock att det 
viktigaste med fortbildning inte alltid är att det innebär högre lön utan att individerna känner 
att de utvecklas och att de därmed blir mer motiverade till sitt arbete. Det växande missnöjet 
stämmer relativt väl överens med vad en studie gjord av Morison och Erickson visade på. Den 
visade att anställda som är mest negativa till sin arbetsplats anser att det även finns för få 
möjligheter till att få prova på nya arbetsuppgifter133. Om produktionssamordnarna inte berör 
och diskuterar detta med sin respektive förstalinjechef kan det finnas risk för att Scania AB 
förlorar anställda med stor och relevant kunskap och kompetens på grund av att denne vill 
söka ett nytt, mer spännande och stimulerande arbete. Det finns även en risk för att de stannar 
kvar vid sitt arbete, men utan att vara fullt nöjda med sitt arbete, vilket innebär att de inte är 
engagerade i sitt arbete och därmed inte bidrar med sin entusiasm. Vi anser att även detta i sin 
tur kan bidra till en mindre stimulerande atmosfär och arbetsmiljö, vilket vi framför allt lade 
märke till vid transmission.  
 
Vissa av respondenterna ansåg att de i stort helt saknade något utbyte från Scanias AB:s sida.  
Det skulle behövas mer aktiviteter inom avdelningarna och skiftlagen för att kunna skapa en 
bättre sammanhållning dem emellan, men i dagsläget finns inte någon tid för detta, framför 
allt inte på transmission där de i dagsläget arbetar under stor press. Det utbyte som de 
anställda känner att de får från företaget var det första villkoret som Hansson belyste för att 
matchning skulle vara möjligt mellan en anställds kompetens och organisationens krav och 
behov av kompetens.134 Majoriteten av de intervjuade ansåg mer eller mindre att de fick något 
i utbyte för det arbete de utför men de flesta nämnde, som ovan nämnt, enbart lön och bonus. 
Hansson nämnde, förutom lön, att de anställda även bör känna samhörighet samt att det finns 
möjlighet till utveckling135. Det var enbart tre av de nio intervjuade produktionssamordnarna 
som berörde icke-monetärt utbyte men vi anser att Scania AB bör sträva efter att majoriteten 
av de anställda ska känna att de får ut mer av sitt arbete än den månatliga lönen samt den 
bonus som Scania AB ger sina anställda. Detta för att skapa en så stimulerande miljö som 
möjligt.   
 
Det andra villkoret som Hansson uppmärksammar berör de anställdas självkännedom, vilket 
innebär att den anställde bör vara medveten om sina egna förmågor, kunna sätta upp egna 
framtida mål samt urskilja sina egna personliga intressen.136 För att ta reda på 
produktionssamordnarens självkännedom frågade vi därför om deras starka och svaga sidor 
samt att vi även berörde denna fråga med dennes förstalinjechef. Detta för att verifiera 
produktionssamordnarnas svar. Som kan ses i tabellen, över det sammanfattande empiriska 
materialet, stämmer de flesta produktionssamordnarnas svaga sidor inte alls överens med vad 
dess förstalinjechef ansåg vara dess svaga sidor. Vi anser att detta kan visa på hur 
produktionssamordnarens självkännedom ter sig samt att det skulle behövas fler och mer 
regelbundna möten mellan produktionssamordnaren och förstalinjechefen för att om möjligt 
förbättra detta än mer. Då finns möjligheter att diskutera produktionssamordnarens svaga 
sidor och skapa en större medvetenhet och då även bättre självkännedom om vilka behov de 
har samt vad som skulle kunna förbättras. Detta i sin tur kan resultera i att 
produktionssamordnaren samt dess förstalinjechef skulle bli mer medvetna om vilka 
fortbildningar produktionssamordnaren är i behov av för att kunna förbättra sina svaga sidor 
och därmed kunna utöva sin funktion som produktionssamordnare på ett bättre sätt.  
 

                                                 
133 Morison, Erickson och Dychtwald, ”Managing Middlescence”, 79-86. 
134 Hansson, Skapande personalarbete – lärande och kompetens som strategi, 128-129. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
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Vi måste dock här ta hänsyn till att Camilla Lindahl vid transmission enbart innehaft 
funktionen som produktionssamordnare sedan februari år 2007 samt att hennes förstalinjechef 
Anders Linder enbart arbetat som förstalinjechef vid transmission sedan mars år 2007. Detta 
innebär att de har arbetat tillsammans under en mycket begränsad tid och därmed inte hunnit 
genomföra något P & U samtal ännu där de haft möjlighet att diskutera fortbildningsplaner. 
Vi anser därmed att Camillas och Anders syn på Camillas svaga sidor kan tänkas 
överensstämma mer när de arbetat tillsammans under en längre period, vilket vi dock ännu 
inte vet.   
 
Vi vill dock påpeka att det är viktigt att förstalinjecheferna uppmärksammar 
produktionssamordnarens svaga sidor eftersom det verkar som om det ofta uppstår ett gap 
mellan förstalinjechefens och produktionssamordnarens syn på dessa svaga sidor. Detta gap 
anser vi bör fyllas för att på bästa sätt kunna matcha individens innestående kompetens mot 
företagets kompetenskrav. Om inte dessa matchar samt om kommunikationen mellan 
inblandade parter inte fungerar angående detta är vi övertygade om att det kan resultera i att 
behov hos produktionssamordnaren förbises, vilket även kan innebära att 
produktionssamordnaren inte utvecklas parallellt med företagets kompetenskrav. Detta i sin 
tur kan resultera i att rätt person inte får rätt fortbildning sett efter dess behov, då 
kommunikationen inte fungerar och svaga sidor ej uppmärksammas.  
 
Angående de mål och krav som Scania AB ställer på avdelningen i sig samt hur pass tydliga 
dessa mål och krav är ansåg de intervjuade produktionssamordnarna på motormonteringen att 
de var generellt väl tydliga. Vi anser att detta å sin sida kan vara motsägande, vilket vi tidigare 
diskuterat, med tanke på att alla produktionssamordnare ansåg sig medvetna om mål och krav, 
men trots detta uppgav alla olika mål och krav. Detta gör oss tankfulla på om de mål och krav 
som ställs från Scania AB verkligen är så tydliga som produktionssamordnarna anser att de är. 
Det är oerhört viktigt att formella beskrivningar av organisationens mål och krav är kända 
samt förstådda av alla inom företaget för att kunna lämpa sin egen utveckling efter företagets 
tillväxt och förändring137. Det var även på transmission olika krav och mål som nämndes 
under intervjuerna samt att produktionssamordnarna i överlag ansåg att de var tydliga. Vi 
anser att det i och med detta, även på transmission, kan vara motsägande med tanke på att 
produktionssamordnarna ansåg sig medvetna om de krav och mål som Scania AB ställer på 
avdelningen men trots detta nämnde alla olika krav och mål.  
 
Vi menar med ovanstående diskussion att det kan finnas tendenser till en viss obalans i 
matchningen mellan de anställdas kompetens och de krav och behov av kompetens som 
Scania AB ställer. Detta med tanke på att produktionssamordnarnas svaga sidor generellt inte 
stämde överens med vad dess förstalinjechef ansåg att den hade för svaga sidor, samt att 
Scania AB:s krav och mål inte allmänt kan anses vara klara och tydliga. Detta i sin tur innebär 
att produktionssamordnaren och dess förstalinjechef har olika syn på vad 
produktionssamordnaren har för behov för att bättre kunna uppfylla de krav som ställs från 
Scania AB. Vi menar att det i och med detta är viktigt att försöka skapa medvetenhet samt 
sprida information om både produktionssamordnarens samt Scania AB:s intressen och 
ambitioner för att på bästa sätt kunna kombinera dessa och balansera dem så att båda sidors 
behov uppfylls till så hög grad som möjligt. Vi anser dock att det finns tendenser till att det 
saknas engagemang hos vissa av produktionssamordnarna till att utvecklas vilket kan göra det 
svårt att matcha produktionssamordnarnas kompetens med de krav och behov av kompetens 
som Scania AB har.   

                                                 
137 Hansson, Skapande personalarbete – lärande och kompetens som strategi, 128-129. 
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6.4. Fortbildningar 
Angående intresse för att delta i fortbildningar bland produktionssamordnarna svarade 
majoriteten ja, men dock ansåg ett fåtal att de för tillfället varken hade behovet eller intresset 
av att delta i sådana. Dels, som vi redan berört, Stig som ansåg att han redan hade de 
kunskaper som var relevanta för hans arbete och inte såg något behov av att delta i fler 
fortbildningar innan han går i pension, men vi anser dock att, som Lars Seller poängterade, 
kompetens är en färskvara, och att Stig, trots sin höga kompetens och kunskap kanske skulle 
kunna utvecklas ännu mer om han fick förbättra sina ledarkunskaper.  
 
Vissa belyste dock ett visst intresse till att delta i fortbildningar, bland annat Håkon Björnholt 
från transmission samt Kelly Berg från motormonteringen. Håkon är den av dem som ofta 
brukar komma med egna förslag på fortbildningar han vill genomgå men bland dessa var det 
dock inte många som var relevanta för hans funktion som just produktionssamordnare. Håkon 
är en av dem som även tackat nej till fortbildningar på grund av att han kände att han ändå 
inte fick så mycket tillbaka för att delta. Kelly ansåg att han hade intresse av att fördjupa sig i 
ledarskapet eventuellt genom fortbildningar relaterade till ledarskap och gruppdynamik, men 
berörde dock även det faktum att han känner att han ofta lär sig mer av att tala och diskutera 
med andra på arbetsplatsen och därigenom få ut mer kunskap än att delta i en fortbildning. Vi 
anser dock att ledarskap är svårt att lära sig av andra, utan sådant måste en individ komma till 
insikt om själv. Detta kan den få hjälp med genom att delta i fortbildningar relaterade till just 
ledarskap och därigenom tillhandahålla de verktyg som behövs. Sedan handlar det om att ta 
till sig dessa verktyg och utgå ifrån sig själv, alltså att utveckla sin egen självkännedom för att 
utveckla sitt ledarskap till det bättre. Vi menar att om en individ inte känner sig säker i sin 
funktion som ledare eller känner att denne har vissa sidor som bör förbättras finns ett tydligt 
behov av att på ett eller annat sätt komma till insikt i hur denne på bästa sätt kan utöva sin 
funktion som ledare. Vi anser såtillvida att ett bra sätt att förbättra sitt ledarskap är just genom 
att delta i fortbildningar relaterade till bland annat ledarskap och gruppdynamik för att om 
möjligt få tips och idéer om saker som denne kanske inte tänkt på tidigare.  
 
Genom att delta i fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik kan komma att ge 
individen de verktyg som behövs för att komma till insikt i det bästa sättet att utföra sitt eget 
ledarskap. Att viljan och engagemanget hos många av de intervjuade produktionssamordnarna 
generellt saknas kan åtgärdas genom att förstalinjecheferna i sin tur uppmärksammar vikten 
av att i funktion som produktionssamordnare kunna hantera ledarskapet på ett bra sätt. Vi 
anser att alla intervjuade produktionssamordnare i allmänhet kan behöva utveckla sitt 
ledarskap mer eller mindre för att Scania AB ska få så effektiva team som möjligt 
genomgående i hela organisationen. Dock så vill vi belysa det faktum att alla 
produktionssamordnare inte är medvetna om detta behov och heller inte intresserade av att 
delta i några fler fortbildningar inom detta. Här är det än mer viktigt att skapa en stimulerande 
och motiverande miljö som återväcker denna vilja och engagemang för att de ska kunna 
utvecklas inom sitt ledarskap. Om de inte själva inser sitt behov och har viljan kommer de inte 
att få chansen att utvecklas, eftersom denna sorts fortbildningar idag är frivilliga och upp till 
dem själva att ta initiativ till.    
 
Endast ett fåtal av de intervjuade produktionssamordnarna har tidigare genomgått 
fortbildningar relaterade till ledarskap och gruppdynamik. De flesta har främst genomgått 
tekniska fortbildningar, det vill säga fortbildningar rörande maskinkunskap eller liknande. 
Baserat på detta samt ovanstående diskussion anser vi att produktionssamordnarna på 
transmission generellt inte får riktigt rätt fortbildning. Som tidigare nämnt anser vi att alla mer 
eller mindre har ett behov av fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik, men att den 
rätta viljan och intresset saknas helt eller delvis. Vår åsikt får även stöd av transmissions ena 
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förstalinjechef som även han anser att de allmänt har ett behov av att delta i sådana 
fortbildningar, men att han saknar befogenheten att tvinga dem till att genomgå dessa 
eftersom dessa inte är några obligatoriska fortbildningar, vilket innebär att det är 
produktionssamordnarnas eget val att bestämma vilka fortbildningar de vill genomgå. Vi 
anser att det i detta fall är av stor vikt att produktionssamordnarna blir mer uppmärksamma 
om vikten av att genomgå fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik för att de ska 
kunna förbättras i funktionen som produktionssamordnare. Vi anser att en stimulerande miljö 
och ett generellt genomgående engagemang kan få dem att komma till insikt om vikten av ett 
gott ledarskap.  
 
För att få produktionssamordnarna mer uppmärksammade på vilka fortbildningar de verkligen 
är i behov av anser vi att de bör försöka ta en stund då de ordentligt tänker igenom vad de är i 
behov av för fortbildningar för att de ska kunna utvecklas till en ännu bättre 
produktionssamordnare. Vi anser att detta främst krävs på transmission där vi upplevde att 
engagemanget och motivationen till fortbildningar och arbetet i sig var ganska lågt. På 
motormonteringen däremot var det en större fokus på utveckling inom ledarskap hos 
produktionssamordnarna, vilket Martin Grauers poängterade:   
 

”… sen kör vi ju massa andra utvecklande grejer alltså just genom att 
ledarskap är så centralt i det här huset, allting handlar om liksom 
organisationspsykologi och ledarskap…”   

 
Vi fick även känslan, när vi genomförde intervjuerna, att produktionssamordnarna på 
motormonteringen var mer engagerade i sin funktion som produktionssamordnare samt att de 
var mer motiverade till att utvecklas och lära sig mer än vad majoriteten av 
produktionssamordnarna på transmission var. Vi anser därmed att motormonteringen har 
kommit längre i sin utveckling av produktionssamordnarna och fått dem mer engagerade och 
motiverade i sin funktion. Varför motormonteringen har kommit längre i sin utveckling av 
produktionssamordnarna än vad transmission har gjort är svårt att svara på. Vi anser dock att 
en anledning till detta möjligtvis kan vara att förstalinjecheferna på motormonteringen är 
yngre samt att produktionssamordnarna verkade samarbeta mer med sina förstalinjechefer. Vi 
kan dock inte med säkerhet säga att detta är orsaken utan det var den uppfattning vi fick under 
den tid vi spenderade på Scania AB.  
 
Vi grunnar även på om motormonteringen kan ha hittat någon slags mall för vilka 
fortbildningar produktionssamordnarna bör genomgå för att de ska känna sig engagerade och 
bekväma i funktionen. Vi fick även en känsla av att det var en mer öppen och kompisliknande 
kultur på motormonteringen jämfört med vad det var på transmission. Att 
produktionssamordnarna på transmission inte upplevdes lika engagerade och motiverade i 
funktionen som produktionssamordnare kan dock också bero på den höga press de arbetar 
under för tillfället vilket innebär att de enbart måste fokusera på att producera så mycket som 
möjligt. Detta kan med rätt stor sannolikhet ha en påverkan på produktionssamordnarnas 
engagemang.     
 
Vi har i detta läge även ställt oss undrande till vad transmission skulle kunna göra för att 
förbättra produktionssamordnarnas engagemang och motivation till funktionen som 
produktionssamordnare. Vi ställer oss frågande till om fortbildningar inom ledarskap 
verkligen är den bästa lösningen i detta fall. Vi anser att en lösning skulle kunna vara att i 
dagsläget fokusera mer på att skapa ett bättre förtroende och därmed samarbete mellan 
produktionssamordnarna och dess medarbetare. Om produktionssamordnarna inte känner att 
samarbetet är det bästa kan det vara svårt att leda sitt skiftlag. Om hela skiftlaget däremot får 
en bättre sammanhållning kan produktionssamordnarna sedan fokusera på att genomgå 
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fortbildningar inom ledarskap. Vi anser även att det på transmission finns ett behov av att 
skiftlagen träffas utanför arbetet och hittar på olika aktiviteter eftersom, om 
produktionssamordnarna inte är engagerade i sitt arbete smittas det lätt av sig på dess 
medarbetare vilket skapar en ond cirkel och en ej stimulerande kultur på transmission som 
kan vara svår att bryta.    
 
Vad gäller om det finns några brister i Scania AB:s fortbildningssystem belyste alla 
intervjuade produktionssamordnare på transmission samt en av förstalinjecheferna att så är 
fallet. Bland annat berördes det faktum att det saknas fortbildningar rörande kost och livsstil, 
som kan vara ett bra tillskott i fortbildningssystemet då många kan behöva lära sig sunda 
vanor samt att Scania AB bör arbeta mer långsiktigt och försöka arbeta mer proaktivt för att 
förebygga rehabiliteringar. Vi anser att detta kan vara en bra lösning för att undvika så stor 
andel sjukskrivna som möjligt. Att fortbildningarna inte är skiftanpassade var en annan brist 
som nämndes under en av intervjuerna, vilket är ett bekymmer för dem när de arbetar treskift 
och ska nu även arbeta femskift.  
 
Det berördes även att vissa introduktionsfortbildningar genomgås efter att individen redan 
arbetat ett tag och därigenom redan kan det som tas upp under fortbildningen, vilket kan anses 
som bortkastad tid. Detta håller vi starkt med om, för att verkligen känna att individerna får ut 
något av att genomgå en fortbildning måste de genomgås vid rätt tid. I annat fall uppfylls inte 
det syfte som fanns med att i över huvudtaget genomgå fortbildningen samt att individen inte 
uppfyller några behov hos sig själv heller.  
 
Ett förslag som kom upp under två av intervjuerna, vilket vi även vill belysa, berör det faktum 
att det saknas en tydlig plan för vad som exakt krävs i fortbildningsväg för funktionen som 
produktionssamordnare och förslaget var såtillvida att Scania AB bör sätta ihop ett paket av 
vilka fortbildningar som behövs för olika arbetsfunktioner vilket skulle kunna resultera i att 
liknande behov får liknande fortbildning.  
 

”Man kanske skulle kunna… hade en tanke om nåt typ kurspaket för olika 
sorters arbetare så man får lite översikt… för det är ju väldigt många kurser 
som sagt, svårt att hitta just den som man behöver.” 

– Jonas Eriksson, transmission 
 
Detta skulle även kunna underlätta för att veta vilka fortbildningar som skulle vara lämpliga 
för honom att genomgå i funktionen som produktionssamordnare, speciellt med tanke på att 
den kurskatalog som idag tillhandahålls av Scania AB är relativt tjock och att det finns 
mycket att välja bland men svårt att veta vad som passar en själv. Under den förberedande 
intervjun med kompetensutvecklaren Jörgen Nilsson nämnde även han det faktum att lika 
behov ska ha samma lösning angående fortbildning. Jörgen ansåg det onödigt att olika 
individer ska ha speciallösningar utan finns det ett antal individer med liknande behov, till 
exempel produktionssamordnare, bör de få samma lösning. Vi anser att detta skulle underlätta 
för, inte enbart produktionssamordnarna utan även för andra funktioner inom Scania AB. I 
och med detta skulle det bli lättare att skapa fortbildningsplaner för olika individer inom olika 
funktioner.  
 
Att företag i framtiden kan ha möjligheten att profilera sina anställda och genom det också 
identifiera deras arbetsuppgifter kommer att vara till stor hjälp när företag ska arbeta fram 
individuella fortbildningsplaner. Planen kan då grundas på vad individen i huvudsak arbetar 
med och även upptäcka eventuella brister som bör arbetas vidare på. Att sedan om möjligt 
vara införstådd i att vissa profiler tenderar till att visa större och mindre intressen för 
fortbildningar eller vara mer eller mindre medveten om sitt behov kan även det vara en bra 
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grund att stå på när framtida fortbildningsplaner ska formuleras. Genom att profilera de 
anställda kan även visa hur pass synliga de är vilket ger en indikation på hur de själva ser på 
sin arbetsfunktion. Desto mer synliga de är som ledare, det vill säga att de själva vill benämna 
sig som ledare, desto större intresse har de att genomgå fortbildningar inom ledarskap och 
gruppdynamik. Genom att kunna identifiera vilka anställda som anser sig ha en funktion som 
är mindre synlig kan ge företagen en indikation på vilka som i själva verket skulle behöva 
genomgå fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik för att de därefter ska förbättras i 
sin funktion som en ledare. Vi anser att detta kan vara till stor hjälp för företag i framtiden då 
de i större grad kan erbjuda sina anställda en fortbildningsplan som är bättre anpassad till dess 
behov för att förbättras i sin arbetsfunktion.   
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7. SANNINGSKRITERIER 
i har valt att bedöma vår undersökning utifrån kriterier som är mer anpassade till 
teorigenererande studier. Dessa kriterier är giltighet, intersubjektivitet, praktisk 

användbarhet, systematik vid datainsamling och tolkning samt överförbarhet.  
 
Enligt Maj-Britt Johansson Lindfors är sanningskriteriernas syfte att kunna bedöma 
måluppfyllelsen i arbetet, vilket innebär att riktigheten ska bedömas i de resultat vi arbetat 
fram utifrån det material som samlats in.138 Vi har i detta arbete valt att använda oss av 
sanningskriterierna giltighet, intersubjektivitet, praktisk användbarhet, systematik vid 
datainsamling och tolkning samt överförbarhet. Detta på grund av att dessa kriterier är främst 
anpassade till studier som är till för att generera ny teori vilket vi anser stämmer väl överens 
med vår studie.  

7.1. Giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet  
Giltighet behandlar till vilken grad teoretisk mättnad uppnåtts, ju mer insamlad data desto 
bättre giltighet uppnås139. Vi anser att giltigheten i vår studie är god, men inte fullständig. Vi 
anser dock att de data som vi samlat in är tillräckliga för att kunna dra de slutsatser som vi 
gjort samt med tanke på de begränsade resurser vi haft under denna process. Teoretisk 
mättnad har dock inte uppstått, utan det ultimata skulle vara att genomföra denna studie på 
alla produktionssamordnare på Scania AB. Detta skulle i större grad skapa en teoretisk 
mättnad.  
 
Intersubjektivitet å andra sidan är ett trovärdighetskriterium som behandlar det faktum att de 
tolkningar som gjorts av det empiriska datamaterial som samlats in är tillförlitligt och korrekt 
gjorda140. Vi anser att trovärdigheten i denna studie är mycket god, eftersom vi valde att 
återföra de tolkningar vi gjort av det empiriska materialet till respondenterna för att försäkra 
oss om att vi inte missuppfattat något eller på något annat sätt förvrängt den verklighet som 
respondenterna förespråkar.  
 
Vad gäller praktisk användbarhet i ett arbete som detta belyser dess praktiska tillämpbarhet. 
De slutsatser och kunskapsbidrag man arbetat fram under processen ska såtillvida vara 
praktiskt användbara i verkligheten.141 Vi anser att detta arbete även uppfyller detta kriterium, 
då de slutsatser vi dragit och det bidrag vi givit till teorin inom detta ämne till stor del är 
praktiskt användbart. Kunskapen om fortbildningsbehov bland osynliga mellanchefer är 
hittills ett outforskat ämne men vi anser att de slutsatser vi dragit kommer att kunna ge en bra 
grund att stå på för företag som vill lyfta sina medarbetares utvecklingsplaner till nästa nivå. 
Vi anser att de även kan hjälpa företag att på bästa sätt identifiera och förstå olika individers 
fortbildningsbehov och därmed lättare kunna matcha individens behov mot företagets behov.   

7.2. Systematik vid datainsamling och tolkning 
Detta kriterium klarlägger hur väl de valda datainsamlingsmetoderna används för att få ut 
bästa möjliga resultat142. Vi anser att vi uppfyller detta till en mycket god nivå. För det första 
använde vi oss av en semistrukturerad intervjumetod för att kunna vara så flexibla som 
möjligt och eventuellt styra intervjun för att få ut bästa resultat. För det andra deltog vi båda 
vid varje intervju vilket innebär att den ena kunde komplettera den andre om så behövdes. För 

                                                 
138 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 160-161. 
139 Ibid., 165. 
140 Ibid., 167. 
141 Ibid., 167-168. 
142 Ibid., 168. 
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det tredje använde vi även oss av en enkät för att komplettera det material vi fått genom 
intervjuerna. Vi anser att vi genomfört vår datainsamling och tolkning av materialet på bästa 
sätt och skulle nog ha gjort samma val igen om så skulle behövas.    

7.3. Överförbarhet 
Att genererade teorier anses överförbara innebär att de ska vara möjliga att tillämpa på andra 
arenor än just den som är studerad i detta fall143. I vårt fall så kan överförbarhet vara ett 
kriterium som är svårt att uppnå, men vi anser dock att vissa tendenser och tankesätt går att 
tillämpa i andra sektorer än just verkstadsindustrin. Detta på grund av att det i princip alla 
sektorer finns ledare för grupper av individer men vi kan dock inte med säkerhet säkerställa 
detta, men anser dock att det skulle vara intressant att studera detta vidare.   

 

                                                 
143 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 169. 
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8. SLUTSATSER 
 detta kapitel presenterar vi den slutsats vi kommit fram till i denna uppsats, vilken svarar 
på den problemformulering och uppfyller de syften som vi inledningsvis presenterade.    

 
Den problemformulering vi inledningsvis presenterade löd; hur väl möter stora företag inom 
verkstadsindustrin de osynliga mellanchefernas behov av fortbildning? Vi anser att Scania 
AB, i detta fall, inte möter behoven till den grad som kan anses vara önskvärt. Viss obalans 
har identifierats hos Scania AB gällande denna fråga, vilket måste åtgärdas om de om möjligt 
ska kunna tillgodose de osynliga mellanchefernas behov. Detta baserat på det empiriska 
material vi samlat in genom fjorton semistrukturerade intervjuer samt en kortare elektronisk 
enkät som skickades ut till de nio intervjuade produktionssamordnarna. Hur vi kommit fram 
till detta svar kommer vi att resonera kring nedan. Vi kommer även att resonera kring det 
huvudsyfte samt delsyften som vi inledningsvis presenterade, vilka löd: 
  
Syftet med denna uppsats är att uppmärksamma och öka förståelsen för osynliga 
mellanchefers fortbildningsbehov vid Scania AB i Södertälje, genom att: 
 

 Identifiera osynliga mellanchefer. 
 Utveckla förståelsen för de osynliga mellanchefernas profiltillhörighet. 
 Jämföra de osynliga mellanchefernas syn på dess fortbildningsbehov med 

deras chefs syn på detta behov. 
 Identifiera eventuella skillnader mellan två avdelningar angående osynliga 

mellanchefers fortbildningsbehov. 
 Utveckla förståelsen för brister och möjligheter i den nuvarande 

fortbildningen. 
 
Enkäten som vi använt oss av gav oss material för att kunna placera produktionssamordnarna 
i dess aktivitetsprofiler. Denna enkät har även gjort det möjligt för oss att fastställa att 
respondenterna verkligen går under benämningen osynliga mellanchefer, vilket var vårt första 
syfte med denna studie. Genom att studera dess synlighet som osynlig mellanchef samt de 
profiler som de placerats i har gett oss en djupare förståelse av detta fenomen. Generellt kan 
vi konstatera att de intervjuade produktionssamordnarna arbetar under liknande 
arbetsbeskrivningar, innehar samma funktion, har liknande befogenheter och ansvar samt att 
de alla arbetar inom samma företag. Trots detta har enkätsvaren indikerat på att 
produktionssamordnarna grupperas i tre olika profiler vilket belyser det faktum att de trots allt 
arbetar på olika sätt i funktionen som produktionssamordnare och har olika syn på sina 
arbetsuppgifter och även på funktionen i sig. 
 
Alla intervjuade produktionssamordnare var dock medvetna om att det finns en nedskriven 
arbetsbeskrivning för funktionen, men i överlag var alla tveksamma på vad den verkligen 
innehåller, både vid transmission och vid motormonteringen. Efter att vi själva studerat 
vardera avdelnings arbetsbeskrivning kunde vi lägga märke till att arbetsbeskrivningen vid 
transmission är mer begränsad, kortsiktig och mer fokuserad på i huvudsak operativt ansvar, 
medan frågor om ledarskap hamnar i skymundan. På motormonteringen kunde vi dock 
urskilja en större fokus på individen och även på ledarskap. Vi anser, med tanke på 
produktionssamordnarnas osäkerhet angående sin arbetsbeskrivnings innehåll, att de bör bli 
mer insatta i vad som verkligen framställs i arbetsbeskrivningen. Detta för att de bättre ska 
veta vad som krävs av dem, vilket ansvar och befogenheter de har samt lättare veta hur de ska 
bete sig på arbetet och då också lättare kunna utröna vilka behov av fortbildning de har. Detta 
styrker den slutsats vi fastställer, att Scania AB inte möter behoven till den grad som kan 
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anses vara önskvärd. Vi tror att produktionssamordnarnas osäkerhet angående detta kan bero 
på att arbetsbeskrivningen på något sätt har blivit bortglömd och uppmärksammas alldeles för 
sällan. Vi anser att det inte är tillräckligt att produktionssamordnarna endast upplever att de 
gör ett bra och tillräckligt arbete utan de måste identifiera eventuella verkliga behov som kan 
bli överskuggade av detta faktum.  
 
För att uppmärksamma om produktionssamordnarnas kompetens ligger i fas med Scania AB:s 
krav och behov av kompetens och för att därefter kunna se om det finns några ytterligare 
behov hos individen så har vi berört matchningsprincipen. Generellt anser vi att det inte 
förekommer en fullständig matchning på Scania AB när det gäller detta. Detta grundar vi på 
det faktum att produktionssamordnarna inte är fullt medvetna om de mål och krav som ställs 
både på avdelningen i sig samt på dess funktion som produktionssamordnare. Svaren från 
intervjuerna visade även att produktionssamordnarnas svar i överlag inte stämde överens med 
förstalinjechefens svar när det gäller produktionssamordnarens svaga sidor i funktionen vilket 
innebär att det kan vara svårt för produktionssamordnaren att få den fortbildning som de är i 
behov av. Det utbyte som produktionssamordnarna anser sig erhålla från Scania AB var 
generellt fokuserat på lön och bonus medan vi anser att fokus borde ligga på andra 
ickemonetära utbyten såsom uppskattning. Vi anser att det i och med detta finns tendenser till 
en viss obalans i matchningen mellan produktionssamordnarnas kompetens och det behov av 
kompetens som Scania AB har. Detta resulterar i sin tur i att produktionssamordnarna inte får 
den fortbildning som de i själva verket är i behov av för att om möjligt utvecklas parallellt 
med Scania AB:s utveckling.  
 
Som ovan nämnt har vi kunnat identifiera produktionssamordnarnas aktivitetsprofiler och 
utifrån detta har vi även kunnat urskilja vissa tendenser rörande dessa profiler. Att profil 
nummer ett, den delegerande utvecklaren, påvisar benägenheten att vara medveten om sina 
behov av utveckling samt även har ett intresse för att delta i fortbildningar är en viktig 
tendens. Detta tillsammans med det faktum att profil nummer sju, den ledande experten, 
tydligt visar att denna profil saknar intresse för fortbildningar samt är mer eller mindre 
omedveten om det egna behovet för fortbildningar. Dessa tendenser går dock inte att 
generalisera för alla individer som placeras inom dessa profiler, då vi baserar det på ett fåtal 
respondenter, men vi vill trots detta visa på den benägenhet som detta visar och om möjligt 
öppna upp för fortsatta studier inom detta.  
 
Vi menar även, efter att närmare studerat dessa aktivitetsprofiler, att vissa faktorer kan 
komma att påverka individernas profiltillhörighet som i sin tur påverkar de behov av 
fortbildningar som individen har i funktionen som produktionssamordnare. Individens 
profiltillhörighet visar sig både påverkar och påverkas av den formella arbetsbeskrivning som 
finns, den praxis som finns på avdelningen (hur arbetsbeskrivningen tolkas i verkligheten) 
samt det behov som individen själv anser sig ha utifrån den funktion denne innehar på 
avdelningen, vilket i sin tur även påverkar individens fortbildningsbehov.   
 
Vi har även kunnat konstatera att det finns ett behov av fortbildningar inom ledarskap och 
gruppdynamik genomgående hos alla produktionssamordnare vi intervjuat. Generellt har 
produktionssamordnarna genomgått ett större antal fortbildningar, men de flesta 
fortbildningar har då varit inom tekniska ämnen. Endast ett fåtal produktionssamordnare har 
genomgått fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik.  Anledningen till det mindre 
antalet fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik kan bero på att denna sorts 
fortbildningar är frivilliga samt att fokus har legat på tekniska fortbildningar. Enligt oss bör 
fokus förflyttas för att deras funktion som ledare ska bli så bra som möjligt. Efter det kan man 
flytta tillbaka fokus till den tekniska sidan.  Som ett tillägg till detta kan vi även konstatera att 
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det genomgående finns ett visst ointresse och oengagemang bland produktionssamordnarna, 
speciellt vid transmission. Vi upplevde att de saknade den rätta viljan till att delta i 
fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik vilket även kan vara en orsak till att de inte 
är fullt medvetna om vad som krävs av dem som ledare. Att fortbildningar inom ledarskap 
och gruppdynamik glöms bort och ej uppmärksammas regelbundet menar vi resulterat i ett 
minskat intresse och engagemang hos produktionssamordnarna trots att behov finns. Vi anser 
därmed att det är viktigt för förstalinjecheferna på framför allt transmission att regelbundet 
uppmärksamma, diskutera och uppmuntra produktionssamordnarna om den formellt uppsatta 
arbetsbeskrivningen samt då även fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik.  
 
Att det sedan visar sig att produktionssamordnarna på motormonteringen är synligare ledare 
än dem på transmission, baserat på de svar vi fått i enkäten, underbygger många av våra 
tidigare förda resonemang vilket också belyser det faktum att de på motormonteringen har 
större fokus på att utvecklas i sitt ledarskap. Därför anser vi att transmission bör fokusera mer 
på fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik samt på att se till att alla uppfyller 
arbetsbeskrivningen. Arbetsbeskrivningen bör självklart även uppmärksammas mer även på 
motormonteringen samt att den fokus de redan har på ledarskapet bör underbyggas och 
stärkas än mer för att om möjligt bli effektivare. Vi anser även att svaga sidor hos 
produktionssamordnarna bör uppmärksammas från alla parter och förbättras, för att om 
möjligt kunna skapa matchning. Vi ställer oss dock frågande till om fortbildning är den rätta 
lösningen för transmission i dagsläget. Våra rekommendationer till främst transmission är att i 
första hand fokusera på att skapa en genomgående god sammanhållning, samarbete och 
förtroende för att kunna skapa en bra grund som de sedan kan bygga vidare på, förbättra och 
därigenom förstärka ledarskapet.  
 
Vad gäller brister och möjligheter i den nuvarande fortbildningen på Scania AB vill vi i första 
hand belysa ett förslag som togs upp under två av intervjuerna och som vi anser kan vara 
något som Scania AB kan ta till sig och bygga vidare på. Detta för att förbättra och utveckla 
det nuvarande fortbildningssystem som Scania AB idag tillhandahåller. Detta förslag 
behandlar det faktum att det saknas en tydlig beskrivning av fortbildningar som riktar sig till 
produktionssamordnare. Förslaget var att sätta samman ett slags fortbildningspaket just för 
produktionssamordnare. Detta för att det ska vara lättare att veta vilka specifika fortbildningar 
Scania AB kräver på funktionen som produktionssamordnare samt för att det ska vara lättare 
att söka och finna rätt fortbildningar. Som ett tillägg skulle Scania AB kunna göra detta 
fortbildningspaket till viss del flexibelt för att om möjligt kunna anpassa det efter specifika 
individer om så behövs.  
 
Vi vill nedan avslutningsvis kort sammanfatta de huvudsakliga resonemang som underbygger 
den slutsats som vi inledningsvis i detta kapitel presenterat: 
 

 Produktionssamordnarna visar en generell osäkerhet angående sin arbetsbeskrivnings 
innehåll, vilket resulterar i svårigheter att veta vad som krävs av dem, hur de ska bete 
sig på arbetet och utröna vilka behov av fortbildning de verkligen har  skapar ett gap 
mellan verkligt behov och tillgodosett behov. 

 Idag finns en obalans i matchningen mellan produktionssamordnarnas kompetens och 
det behov av kompetens som Scania AB har  de får i och med detta inte alltid den 
fortbildning som de i själva verket är i behov av.  

 Vi har kunnat urskilja vissa tendenser rörande aktivitetsprofilerna, att till exempel 
profil ett påvisar benägenheten att vara medveten om behov av och visar intresse för 
fortbildning, medan profil sju visar att denna profil saknar intresse för samt är mindre 
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medveten om behov av fortbildningar  visar på att individer inom vissa profiler 
lättare får sina behov tillgodosedda än andra. 

 Individens profiltillhörighet visar sig både påverkar och påverkas av den formella 
arbetsbeskrivning som finns, den praxis som finns på avdelningen (hur 
arbetsbeskrivningen tolkas i verkligheten) samt det behov som individen själv anser 
sig ha utifrån den funktion denne innehar, vilket i sin tur även påverkar individens 
fortbildningsbehov  skapar en viss obalans mellan verkligt behov och tillgodosett 
behov.   

 Det är konstaterat att det finns ett generellt behov av fortbildningar inom ledarskap 
och gruppdynamik genomgående hos alla, men att de på transmission genomgående 
saknar intresse och vilja   en bristande vilja leder till att behov kommer i skymundan 
och glöms bort.   

 Produktionssamordnarna på motormonteringen är synligare ledare än dem på 
transmission, vilket belyser det faktum att de på motormonteringen har större fokus 
och vilja att utvecklas i sitt ledarskap  större fokus och vilja ger större chans att 
verkligt behov tillgodoses. 

 Förslaget om att Scania AB bör sätta samman ett slags fortbildningspaket just för 
produktionssamordnare är något som vi vill kasta ett ljus på för att de om möjligt ska 
kunna möta de behov som denna funktion i huvudsak har samt för att om möjligt 
åtgärda brister i det nuvarande fortbildningssystemet.  

 
Vi vill slutligen uppmärksamma att organisationer inte enbart kan fastställa om rätt individ får 
rätt fortbildning genom att enbart se saken ur ett perspektiv, utan vi anser att det finns fler 
perspektiv som bör belysas. Vi kan konstatera att om organisationer som Scania AB kommer 
till rätta med dessa perspektiv kommer de att i framtiden kunna skapa en bättre förutsättning 
så att rätt individ får rätt fortbildning sett ifrån dess individuella behov. Vi kommer att 
diskutera dessa perspektiv vidare i nästkommande kapitel, fortbildningsbehovets fyra 
perspektiv. 
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9. FORTBILDNINGSBEHOVETS FYRA PERSPEKTIV 
 detta kapitel vill vi slutligen uppmärksamma fler perspektiv som bör belysas vad gäller 
fastställandet av fortbildningsbehov inom organisationer. Vi kommer att diskutera dessa 

perspektiv i detta kapitel med utgångspunkt från den figur vi slutligen presenterar.  
 
Efter genomförandet av denna studie har vi kunnat konstatera att organisationer inte enbart 
kan fastställa om rätt individ får rätt fortbildning genom att se saken ur endast en synvinkel. 
Vi anser att det är fler perspektiv som bör belysas och vi rekommenderar organisationer att 
titta närmare på de punkter vi tagit upp i nedanstående figur (figur 12). Denna figur belyser 
frågan ur fyra olika perspektiv; arbetsbeskrivning, krav och mål, intresse samt 
profiltillhörighet.  
 
Angående det första perspektivet, arbetsbeskrivning, anser vi till att börja med att det är 
viktigt att organisationerna har en arbetsbeskrivning för de olika ledarfunktioner som finns i 
organisationen, framför allt för mer operationella ledarfunktioner. Det är sedan viktigt att 
dessa arbetsbeskrivningar är klara, tydliga och att ledarna är uppmärksammade om dess 
existens. Om ledarna är medvetna om och införstådda i vad arbetsbeskrivningen innehåller är 
även det viktigt för att de ska veta vilka krav som ställs på sin arbetsfunktion och att de 
därmed ska ha möjlighet att utvecklas och förbättras genom fortbildningar för att bättre kunna 
uppfylla denna arbetsbeskrivning.   
 
Det andra perspektivet som vi rekommenderar behandlar krav och mål och med detta menar 
vi att det är viktigt att ledarna och organisationen arbetar mot samma mål. För att kunna göra 
detta krävs det att de krav och mål som organisationen ställer på den avdelning ledarna arbetar 
vid är klara och tydliga. Det är viktigt att organisationens krav och mål matchar ledarnas mål 
samt att det är av stor vikt att ledarna och dess chef identifierar samma behov av fortbildning 
hos ledarna. Detta för att kunna utveckla och förbättra både organisationen och ledarna på 
bästa sätt. Intresse är det tredje perspektivet som vi vill belysa. Med detta menar vi om det 
över huvudtaget finns något intresse hos ledarna att genomgå någon fortbildning. Om intresse 
finns, vad för fortbildning önskas och om inte intresse finns, av vilken anledning? Vi anser att 
det är viktigt att organisationer är medvetna och vet anledningen till ett ointresse av 
fortbildningar för att lättare kunna finna problemets kärna och utifrån det förbättras och 
utvecklas. Frågor såsom om det saknas några specifika fortbildningar i fortbildningssystemet 
eller varför det uppstått ett ointresse till fortbildningar bör belysas och om möjligt finna svar 
och lösningar till.  
 
Det sista perspektivet som vi anser att organisationer bör se över för att kunna fastställa om 
rätt individ får rätt fortbildning är ledarnas profiltillhörighet. Till att börja med bör 
organisationen identifiera vilken profil ledarna tillhör för att sedan tänka över hur detta kan 
påverka dess behov av fortbildningar. Detta genom att en identifiering av profilen även ger en 
identifiering av de främsta arbetsuppgifterna som just den profilen arbetar med. Att vara 
medveten om vilka arbetsuppgifter individen arbetar allra mest med innebär att det blir lättare 
att se vilka områden som just den individen bör förbättra och stärka. Genom att identifiera 
vilken profiltillhörighet de tillhör kan även dess synlighet identifieras. Desto mer synliga 
ledarna är desto mer medvetna är de om sin funktion som ledare. Ju mer osynliga de är kan 
visa på att de är mer omedvetna om vilket behov av fortbildningar de har i funktionen som 
ledare. Vi anser även att här bör belysas de eventuella faktorer som påverkar och påverkas av 
den profiltillhörighet individen placeras inom. Dessa är, som tidigare diskuterats, de krav som 
ställs på funktionen (arbetsbeskrivning), praxis på arbetsplatsen (hur arbetsbeskrivningen 
tolkas i verkligheten) samt det behov som individen upplever sig själv ha.  

I 
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För att organisationer ska kunna fastställa om rätt individ får rätt fortbildning anser vi att 
organisationer åtminstone måste beröra dessa fyra perspektiv och ställa sig frågande till dem. 
Vi vill dock samtidigt påpeka att fortbildningar kanske inte alltid är den bästa lösningen för att 
organisationens ledare ska utvecklas och bli bättre i sin funktion, men vi vill som ett sista ord 
på vägen påvisa det faktum att kunskap väger tungt men är lätt att bära. Detta är något som vi 
anser att alla organisationer och dess anställda bör ha i åtanke.  

 
 
 

 

 
 

Figur 12 – Fortbildningsbehovets fyra perspektiv (Gottvall & Holmqvist, 2007)  
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10. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 etta kapitel ger förslag på eventuella fortsatta studier i ämnet, både sett från osynliga 
mellanchefer samt fortbildningsbehov inom organisationer. Nedanstående förslag visar 

på den breda potential detta ämne ställer till förfogande.   
 
Eftersom osynliga mellanchefer är ett relativt nytt forskningsområde så ser vi många olika 
perspektiv och vägar att studera detta ur. Vi ser många möjligheter att just titta på detta ämne i 
samband med fortbildningar, att eventuellt göra en helt kvantitativ studie angående detta är 
fullt möjligt och kan komma att ge ett än mer generaliserbart material. Möjligheterna finns 
även att genomföra denna sorts studie på olika sektorer och inte enbart inom 
verkstadsindustrin. Detta för att om möjligt se om det kan finnas några skillnader och likheter 
sektorer emellan.   
 
Vidare finns möjligheten att vidare studera det faktum att profilerna visar vissa tendenser. Till 
exempel att profil nummer ett, den delegerande utvecklaren, visar medvetenhet och intresse 
av fortbildningar medan profil nummer sju, den ledande experten, visar benägenhet till att inte 
anse sig ha något behov och intresse av fortbildningar. Dessa tendenser kan visa sig vara 
mycket intressanta att studera närmare för att utveckla kunskapen om aktivitetsprofilerna, inte 
bara ur fortbildningssynpunkt utan även allmänna kunskaper om dessa profiler.   
 
Vi anser att det även skulle vara intressant att studera om fortbildning alltid är den rätta 
lösningen för att de anställdas behov ska uppfyllas. Detta eftersom det i vissa sammanhang 
kan passa bättre att i första hand fokusera på samarbete och sammanhållning för att skapa 
bästa förutsättningar. Fokus kan sedan flyttas till att utveckla ledarskapet genom 
fortbildningar inom ledarskap och gruppdynamik. Vi menar att detta kan vara en bättre 
lösning i de fall där samarbetet och sammanhållningen i en arbetsgrupp inte riktigt stämmer.  
 
Ytterligare ett perspektiv att studera detta ur är hur mycket mellancheferna i sig anser att de 
osynliga mellancheferna bör arbeta med de olika delarna som arbetsbeskrivningen består av. 
Detta för att ta reda på vad just de anser att de osynliga mellancheferna bör lägga ner mest 
arbetstid och energi på för att uppfylla sin arbetsfunktion på bästa sätt. Genom detta kan även 
en önskvärd och dominerande profil skapas som de osynliga mellancheferna bör eftersträva i 
sitt arbete, för att om möjligt kunna bemöta de krav som ställs på funktionen.  
 
Eftersom ämnet rörande osynliga mellanchefer i sig är studerat i mycket begränsad 
utsträckning finns många varierande möjligheter att fokusera på. Ovanstående förslag är bara 
exempel på den breda potential detta ämne tillhandahåller.   
 
 
 

D 
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Intervjuguide till osynliga mellanchefer 
 
Bakgrund 
 

• Namn? 
• Ålder? 
• Vad är din högsta utbildning? 
• Avdelning och namn på förstalinjechef? 
• Hur länge har du varit anställd på Scania? 
• Vad har du arbetat med tidigare, tidigare erfarenheter från att ha varit 

produktionssamordnare? 
• Vilken sorts tjänst har du? (heltid, deltid) 

 
Arbetsuppgifter 
 

• Hur länge har du arbetat som produktionssamordnare på Scania? 
 

• Hur kom det sig att du blev produktionssamordnare?  
 

• Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter som produktionssamordnare?  
 

• Hur ser din kontakt/samarbete ut med din förstalinjechef? 
 

• Vilka rapporterar du till i första hand? 
 

• Hur många medarbetare har du? 
 
Decentralisering 
 

• Skulle du kunna förklara hur Scania som organisation ser ut/är uppbyggd? (eventuella 
hierarkiska nivåer) 

 
Individens kompetens och företagets kompetenskrav 
 

• Kan du kort beskriva företagets mål för denna avdelning?  
- Hur kan förmedlingen av detta mål förbättras? 

 
• Kan du kort beskriva dina starka och svaga sidor när det gäller din kompetens i ditt 

arbete? 
- Är det några av dina svaga sidor som du anser vara viktiga att utveckla 

rörande ditt arbete? I så fall vilka, och på vilket sätt kan de kunna 
tänkas utvecklas? (utbildning, kurser osv) 

- Kan du beskriva de krav och mål som företaget har på dig angående din 
kompetens och kunskap? 

- Till vilken grad anser du att du uppfyller dessa krav? 
- Vad anser du att du själv måste utvecklas inom och bli bättre på för att 

lättare och om möjligt möta företagets krav och mål? 
 

• På vilket sätt har du haft möjlighet att påverka eller beröra det faktum att du behöver 
utveckling inom vissa specifika områden? 
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- Har förstalinjechefen skapat en sådan miljö så att detta är möjligt? 
 

• Kan du berätta/beskriva vad du får tillbaka från företaget, som ett slags utbyte för det 
arbete som du utför? 

- Lön, bonus, andra belöningar? 
 
Frågor rörande fortbildning 
 

• Har du tidigare genomgått någon fortbildning på Scania?  
- Hur många? 
- Kan du kort beskriva dessa? 
- Av vilken anledning genomgick du dessa? 
- Vem tog initiativet till denna fortbildning? (Du själv, din chef eller från 

annat håll) 
 

• Kan du kort beskriva de olika fortbildningar som du vet erbjuds av Scania?  
 
• Hur blir du informerad om vilka fortbildningar som finns och vilka du kan delta i? 

(utvecklingssamtal) 
 

• Vilka slags fortbildningar skulle du vilja genomgå? 
- Anser du att det saknas några? 
- Varför och vad?   

 
• På vilket sätt kan du påverka deltagandet i eventuella fortbildningar? 

(utvecklingssamtal) 
- Tar du kontakt med någon, i så fall vem?  
- Hur är reaktionen när du i så fall kommer med förslag? (öppna, 

ignoranta)  
 

• Vilka brister skulle du vilja belysa angående Scanias fortbildningssystem? 
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Intervjuguide till mellanchefer 
 
Bakgrund 
 

• Namn? 
• Hur länge har du varit anställd inom Scania? 
• Hur länge har du arbetat som förstalinjechef? 
• Vad har du arbetat med tidigare, tidigare erfarenheter från att ha varit förstalinjechef? 
• Vilka produktionssamordnare arbetar under dig? 

 
Arbetsuppgifter 
 

• Vilken tjänst har XXX? (heltid, deltid) 
 
• Kan du beskriva vilka huvudsakliga arbetsuppgifter XXX har? 

 
• Hur ser samarbetet/kontakten ut med XXX? 

 
• Kan du beskriva XXX huvudsakliga ansvarsområden? 

 
Decentralisering 
 

• Skulle du kunna förklara hur Scania som organisation ser ut/är uppbyggd? 
 

Individens kompetens och företagets kompetenskrav 
 

• Vilka svaga sidor anser du att XXX har rörande de arbetsuppgifter som krävs av 
honom/henne?  

- På vilket sätt har XXX visat sig vara medveten om dessa? 
- Kan du beskriva på vilket sätt eller under vilka omständigheter dessa 

frågor diskuteras? (utvecklingssamtal, uppföljning) 
 
Frågor rörande fortbildning 
 

• Vilka fortbildningar har du/Scania att erbjuda de produktionssamordnare som arbetar 
under dig? 

- Får alla produktionssamordnare samma/liknande möjligheter angående 
fortbildningar? 

 
• Hur många gånger har XXX varit på en fortbildning? 
 
• Vilka sorts fortbildningar har XXX varit på? 

- Varför? 
 

• Vem/vilka tar beslut angående XXX: s deltagande i eventuell fortbildning?  
- Ställs några specifika krav från Scania? 
- Är det du/förstalinjechefen som kommer med förslag? 
- Är det XXX själv som gett önskemål om vilka fortbildningar han/hon 

vill gå?  
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• Hur uppmärksammar ni XXX om de utbildningar som finns att tillgå? 
 
• Hur bemöter du eventuella önskemål från XXX angående fortbildning? 

- Hur ser beslutsprocessen i så fall ut? 
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Utdrag ur den elektroniska enkäten 
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Scanias Produktions System (SPS) 
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Arbetsbeskrivning för produktionssamordnare på transmission 
 
Samordnaransvar för sitt skiftlag: 
 

- Ingen chefsfunktion, eller annan fri funktion. 
- Har lika mycket operativt ansvar som övriga på skiftet. 
- Ska agera ”bollplank” samt verka för god stämning. 
- Vara handledare för nyanställda och praktikanter på avdelningen, fixar skåp, 

kläder m.m. 
- Samordna aktiviteter på avdelningen som närplanering, informationsspridning, 

samt att identifiera kompetensbehov. 
 
Ansvarar för närplaneringen på avdelningen, dvs. att: 
 

- Ha en helhetsbild över hela avdelningen (helikoptersyn) 
- Prioritera och bemanna maskiner/liner. 
- Vara uppdaterad på buffertnivåer och körplaner. 
- Hålla sig informerad om frånvaro och övertid. 
- Ansvara för att stämpelkorten blir vidimerade och inlämnade i tid. 

 
Ansvarar för informationsspridning, dvs. att: 
 

- Viktig information gällande medarbetare, kund, process och produktivitet 
sprids inom skiftet, till efterföljande skift samt till förstalinjechef. 

- Att det alltid går att nå avdelningen på telefon. 
- Behärska våra system, t.ex. TIPS & PRIMA, samt utbilda i detta. 

 
Har befogenheter att: 
 

- Bevilja ledighet upp till en dag, om produktionsläget tillåter. 
- Omprioritera, samt bemanna maskiner/liner. 

 
Viktiga egenskaper hos en produktionssamordnare: 
 

- Att man har ”mandatet” att leda sitt skiftlag. 
- Att man är en förebild, dvs. har rätt förhållningssätt och arbetssätt i enlighet 

med Scanias produktionssystem (SPS) 
 
Jämför lagkaptenens funktion i ett lag! 
 

- Väl ute på planen, har han ingen fri funktion eller liknande. (en spelare i laget) 
- Ansvarar, för att nya kommer in i laget. 
- Känner av och verkar för en god stämning. 
- ”Peppar” sina lagkompisar i med och motgång. 
- Rätt förhållningssätt, hans agerande på och vid sidan av planen är av stor vikt. 
- Lagets talesman. 
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Arbetsbeskrivning för produktionssamordnare på motormonteringen 
 
Produktionssamordnaren ska utöver vanligt montörarbete: 
 

- Inom arbetsgruppen och avdelningen, samordna, koordinera, planera, 
instruera och montera. 

- Planera kurser och utbildning för gruppmedlemmarna enligt 
överenskommelse med förstalinjechefen. 

- Säkerställa att förbättringsgruppsmötet/dagligt PULS-möte genomförs enligt 
gällande agenda. 

- Med hjälp av förstalinjechefen eller tillsammans med en av förstalinjechefen 
utsedd person, genomföra DE:s SPS utbildning Train the Trainer 
tillsammans med medlemmarna i arbetsgruppen. 

- Utgöra ett stöd för förbättringsgruppens funktioninnehavare. 
- Representera den grupp som inte är närvarande, arbetsgrupp eller 

ledningsgrupp. 
- Delta vid anställningsavtal. 
- Löpande stämma av gruppmedlemmarnas välmående och stödja vid behov. 
- Informera förstalinjechefen vid problem i gruppen denne inte själv kan lösa. 
- Med en god människosyn söka och utveckla gruppmedlemmarnas fulla 

potential. 
 
Produktionssamordnaren har ansvar att: 
 

- Genomföra och tillgodoföra planerade kurser och utbildningar. 
- Arbeta efter regler/instruktioner framtagna av förbättringsgrupp eller 

ledningsgrupp. 
- Följa lokala skyddsföreskrifter samt använda befintliga skyddsanordningar 

och hjälpmedel. 
 
Produktionssamordnarens har befogenheter att: 
 

- Delegerad rätt att fördela och styra arbete inom hela avdelningen i samråd 
med förstalinjechefen. 

- Rätt att bevilja en dags ledighet för gruppens medlemmar. 
- Planera och genomföra utbildningar för gruppmedlemmarna enligt 

överenskommelse med förstalinjechefen. 
- I samråd med förstalinjechefen samordna sidofunktionernas inflytande i 

produktion. 
 


