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SAMMANFATTNING 

 

Ekonomiska, sociala, kulturella och teknologiska omvärldsfaktorer påverkar organisationer i 

stor utsträckning och leder till att företag ständigt måste anpassa sig härefter för att vara 

konkurrenskraftiga. De påfrestningar företag ställs inför innebär märkbara effekter i 

arbetsrollen för en central aktör i företag, nämligen mellanchefen. Mellanchefens roll i en 

organisation kan beskrivas med en rad olika funktioner som till exempel att försäkra en 

smidig produktion och skapa en effektiv arbetsmiljö, men denne fungerar framförallt som en 

länk mellan företagsledning och medarbetare. Mellanchefen möter ofta meningsskiljaktigheter 

mellan företagsledningens och medarbetarnas intressen och till följd av sin position ska 

mellanchefen hantera dessa motsättningar.  

För närvarande råder en lågkonjunktur som skapar oro i många företag och får konsekvenser i 

form av exempelvis omstruktureringar och nedskärningar. Denna situation sätter press på 

mellanchefen då dennes roll blir än mer komplex till följd av ökade arbetsuppgifter samtidigt 

som motsättningar kan bli svårare att hantera.   

Studien fokuserar i huvudsak på mellanchefens hantering av motsättningar mellan 

företagsledning och medarbetare under lågkonjunktur, men syftar även till att öka förståelsen 

för mellanchefens roll och hur denna förändras under lågkonjunktur. Ytterligare ett syfte är att 

skapa en uppfattning om de motsättningar mellanchefen upplever under lågkonjunktur och 

hur de eventuellt förändrats jämfört med normala förhållanden. 

För att ta oss an problem och syften har vi utgått från en kvalitativ ansats där sju mellanchefer 

i tre stora företag intervjuats. Samtliga företag tillhör verkstadsindustrin som drabbats hårt av 

lågkonjunkturen.  

Uppsatsens urval och metod för datainsamling är teoretiskt styrd och det finns således ett 

deduktivt moment i studien. Vi har emellertid låtit det praktiska datainsamlandet påverka 

studiens utgång genom att inte ha en fixerad problemformulering samt vara öppen för en viss 

modifiering av teorin. Uppsatsens teoretiska referensram innefattar teorier som behandlar 

mellanchefens roll, grunden till motsättningar och mellanchefens konflikthantering, kris och 

krishantering samt intern kommunikation och transparens.  

Studiens resultat visar att mellanchefens roll skiftar fokus mot antingen mer mjuka eller hårda 

värden under lågkonjunktur. Mellancheferna menar att motsättningar mellan företagsledning 

och medarbetare rör större frågor, men blir inte nödvändigtvis svårare att hantera. Det finns en 

medvetenhet bland medarbetarna som skapar acceptans och förståelse som underlättar 

mellanchefens hantering av motsättningar under lågkonjunktur. Vi ser vidare att 

mellanchefens hantering av motsättningar riktar sig främst mot medarbetarna och sker genom 

tre olika aspekter av kommunikation. Mellanchefens hantering av motsättningar under 

lågkonjunktur sammanfattas med begreppet ’insiktsfrämjande åtgärder’.   



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMBAKGRUND.................................................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................... 3 

1.3 SYFTE ....................................................................................................................................................... 3 

1.4 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................................ 3 

1.5 BEGREPPSFÖRKLARING .................................................................................................................................. 4 

1.6 DISPOSITION .............................................................................................................................................. 4 

2. TEORETISK OCH PRAKTISK METOD ............................................................................................................... 6 

2.1 ÄMNESVAL ................................................................................................................................................ 6 

2.2 FÖRFÖRSTÅELSE .......................................................................................................................................... 6 

2.3 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ................................................................................................................ 8 

2.4 ANGREPPSSÄTT ........................................................................................................................................... 9 

2.5 INSAMLING AV LITTERATUR OCH KÄLLKRITIK ........................................................................................................ 9 

2.6 INTERVJU................................................................................................................................................. 11 

2.6.1 Urval av respondenter ................................................................................................................... 11 

2.6.2 Intervjuguide ................................................................................................................................. 13 

2.6.3 Genomförande av intervju ............................................................................................................. 13 

2.6.4 Bearbetning av intervju ................................................................................................................. 15 

2.6.5 Access ........................................................................................................................................... 16 

3. TEORETISK REFERENSRAM.......................................................................................................................... 17 

3.1 ROLLEN SOM MELLANCHEF ........................................................................................................................... 17 

3.1.1 Mellanchefen som förändringsagent ............................................................................................. 19 

3.2 DE MOTSÄTTNINGAR SOM MELLANCHEFEN UPPLEVER ......................................................................................... 21 

Figur 1. “Motsättningsfaktorer” (Poole, 1986 i Holden & Roberts, 2004, s. 270. Egen bearbetning.) ........ 21 

3.2.1 Mellanchefens konflikthantering ................................................................................................... 23 

Figur 2. ”Konfliktunderlättande riktlinjer” (Gabel, 2002, s. 368. Egen bearbetning.) ................................ 24 

3.3 KRIS I SAMBAND MED LÅGKONJUNKTUR........................................................................................................... 24 

3.3.1 Kriser inom organisationer ............................................................................................................ 25 

3.3.2 Intern krishantering ....................................................................................................................... 27 

3.4 INTERN KOMMUNIKATION ............................................................................................................................ 29 

3.4.1 Transparens .................................................................................................................................. 30 

3.5 TEORETISK ÖVERSIKTSFIGUR ......................................................................................................................... 31 

Figur 3. ”Teoretisk översiktsfigur” .......................................................................................................... 31 

4. SJU MELLANCHEFER BERÄTTAR .................................................................................................................. 32 

4.1 BESKRIVNING AV FÖRETAG OCH RESPONDENTER ................................................................................................ 32 

4.1.1 Komatsu Forest ............................................................................................................................. 32 

4.1.2  Wipro Infrastructure Engineering .................................................................................................. 32 

4.1.3 Volvo Lastvagnar AB, Umeå........................................................................................................... 33 

4.2 MELLANCHEFENS ROLL ................................................................................................................................ 33 

4.2.1 Rollen som mellanchef utan lågkonjunkturens effekter .................................................................. 33 

4.2.2 Ledningens och medarbetarnas förväntningar på mellanchefen ..................................................... 35 

4.2.3 Förändring i rollen till följd av lågkonjunkturen .............................................................................. 36 

Figur 4. ”Matris över mellanchefens roll” ............................................................................................... 38 

4.3 LÅGKONJUNKTURENS EFFEKTER OCH HANTERING AV SVÅRARE FÖRHÅLLANDEN .......................................................... 39 



4.3.1 Lågkonjunkturens effekter ............................................................................................................. 39 

4.3.2 Hanteringen av svårare förhållanden med fokus på medarbetarna ................................................ 40 

Figur 5. ”Matris över lågkonjunkturens effekter och hantering” .............................................................. 42 

4.4 MOTSÄTTNINGAR MELLAN LEDNING OCH MEDARBETARE ..................................................................................... 43 

4.4.1 Motsättningar under normala förhållanden ................................................................................... 43 

4.4.2 Motsättningar under lågkonjunktur ............................................................................................... 44 

Figur 6. ”Matris över motsättningar” ..................................................................................................... 45 

4.5 MELLANCHEFENS HANTERING AV MOTSÄTTNINGAR ............................................................................................ 46 

Figur 7. ”Matris över hanteringen av motsättningar” ............................................................................. 50 

5. ANALYS OCH DISKUSSION .......................................................................................................................... 51 

5.1 EMPIRISK ANALYS AV MELLANCHEFENS ROLL OCH HANTERING AV MOTSÄTTNINGAR UNDER LÅGKONJUNKTUR .................... 51 

5.1.1 Mellanchefens roll och förändringen i denna under lågkonjunktur ................................................. 51 

5.1.2. Lågkonjunkturens effekter och hantering med fokus på medarbetarna ......................................... 53 

5.1.3 Förändringen i motsättningar mellan ledning och medarbetare ..................................................... 55 

5.1.4 Mellanchefens hantering av motsättningar ................................................................................... 56 

5.2 DISKUSSION AV MELLANCHEFENS HANTERING AV MOTSÄTTNINGAR UNDER LÅGKONJUNKTUR ........................................ 59 

Figur 8. ”Modifierad översiktsfigur” ....................................................................................................... 64 

6. SLUTSATSER ............................................................................................................................................... 65 

6.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING .............................................................................................................. 67 

7. SANNINGSKRITERIER .................................................................................................................................. 68 

7.1 PÅLITLIGHET ............................................................................................................................................. 68 

7.2 TROVÄRDIGHET ......................................................................................................................................... 69 

7.3 ÖVERFÖRBARHET ...................................................................................................................................... 69 

 

REFERENSLISTA 

BILAGOR 

     BILAGA 1: Intervjuguide 

 



Sida | 1  

 

1. INLEDNING 

I uppsatsens inledande kapitel ges läsaren en bakgrund till ämnesområdet och vi redogör 

vidare för studiens problemformulering samt syften. Kapitlet följs av de avgränsningar vi valt 

att göra för att rama in problemet och en redogörelse för relevanta definitioner. Slutligen 

presenteras en disposition som närmare beskriver uppsatsens upplägg. 

 

1.1  Problembakgrund 
Organisationer är verksamma i en omvärld av stark konkurrens och många företag har till 

följd av ekonomiska, sociala, kulturella och teknologiska påfrestningar plattat till och 

förändrat sin organisation genom tiderna (Dopson et al 1992). I dagsläget upplever många 

företag framförallt ekonomiska påfrestningar då världsekonomin befinner sig i en djup 

konjunkturnedgång. Det finns prognoser som visar på att Sverige har drabbats hårdare av 

denna lågkonjunktur än många andra länder. Statistiska Centralbyrån, SCB säger i sin 

indikator på konjunkturen i mars månad 2009 att konjunkturläget för de svenska storföretagen 

försvagats kraftigt sedan den senaste rapporten i oktober 2008.  Branscherna som nått längst 

ned på konjunkturkurvan är metall- och stålindustrin samt verkstadsindustrin. (Anonym, SCB, 

2009)  

Lågkonjunktur av dagens karaktär skapar ofta oro inom organisationer. Oron är till viss del 

befogad då företag många gånger är tvungna att kostnadsspara under lågkonjunktur och gör 

detta bland annat genom nedskärning av personal (Bigelow & Chan, 1992). Negativa effekter 

till följd av lågkonjunkturen, så som personalnedskärningar, kan innebära en kris för vissa 

företag (Roux-Dufort, 2007). En kris kan definieras som följande: 

”An event, revelation, allegation or set of circumstances which threatens the integrity, 

reputation, or survival of an individual or organisation. It challenges the public’s sense of 

safety, values or appropriateness. The actual or potential damage to the organisation is 

considerable and the organisation cannot, on its own, put an immediate end to it” (Sapriel, 

2003, s. 348)   

Det finns olika definitioner av kris men vi väljer ovanstående då vi anser att den visar på en 

kris likhet med lågkonjunktur. En lågkonjunktur grundar sig i olika händelser som vi menar 

kan hota ett företags överlevnad och som företaget inte omedelbart kan förhindra på egen 

hand.  

Resultatet av de omstruktureringar och nedskärningar organisationer tvingats, och även idag 

tvingas genomföra som en konsekvens av omvärldens påfrestningar har inneburit märkbara 

effekter i arbetsrollen för en central aktör i företag, nämligen mellanchefen (Dopson et al, 

1992; Holden & Roberts, 2004). Mellanchefens arbetsroll har förändrats drastiskt sedan 1980-

talet, och Holden och Roberts (2004) menar att nedskärningar och omstruktureringar påverkar 

samt försvårar mellanchefens roll effektivitetsmässigt genom att det tillför ökade 

arbetsuppgifter. Stoker (2006) menar dessutom att mellanchefen idag fokuserar mindre på 
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grundläggande processer och mer på mjuka drag som personalhantering. Mellanchefens roll i 

en organisation kan beskrivas med en rad olika funktioner, som till exempel att försäkra en 

smidig produktion och skapa en effektiv arbetsmiljö, att tolka och implementera strategier, att 

hantera förändring, att föra dialog med olika parter samt att lösa dispyter mellan medarbetare 

(Holden & Roberts, 2004).  

Mellanchefen fungerar vidare som en länk mellan företagsledning och medarbetare i en 

organisation och dennes roll innefattar definitionsmässigt ett ansvar såväl uppåt som nedåt i 

organisationen. (Hallier & James, 1997) Olika direktiv och beslut kommuniceras från 

företagsledningen till mellancheferna och vidare till medarbetarna, vilket gör mellanchefen till 

en viktig informationskanal. Mellanchefen kan därmed skiljas från medarbetarna genom sin 

ställföreträdande roll för företagsledningen, men jämfört med företagsledningen har 

mellanchefen en avsaknad av självständighet. (Holden & Roberts, 2004) Mellanchefen har 

många gånger kritiserats, då han eller hon till exempel klandrats för ett företags 

misslyckanden samt blivit beskylld för att vara motvillig till organisationsförändringar. 

(Balogun, 2003; Huy, 2001) Det finns dock forskare som i positiv mening uppmärksammar 

och lovordar den roll och funktion som mellanchefen har. Gabel (2002) hävdar exempelvis att 

de mest framgångsrika och skickliga ledarna finns i en mellanposition där de inte enbart 

måste förstå medarbetarna som de ansvarar för, utan de behöver även förstå dem ovanför sig i 

organisationshierarkin och deras synvinkel.  

Till följd av mellanchefens position möter mellanchefen ofta motstridiga åsikter och krav från 

företagsledningen och medarbetarna. (Hallier & James, 1997; Smith, 1990 i Holden & 

Roberts, 2004) Konflikter inom organisationer kan till exempel gälla produktivitet, 

frånvaropolicys, arbetsregler, diskriminering, befordringar eller uppsägningar (Jameson, 

1999). De konflikter som kan komma av organisationers och individers olika förväntningar 

och uppfattningar menar vidare Holden och Roberts (2004) kan skapa slitningar som 

försvagar båda parter. Då mellanchefen är den som agerar mellan företagsledning och 

medarbetare får han eller hon en viktig funktion som medlare när det finns motstridiga 

intressen mellan de två parterna (Gabel, 2002). För att organisationens mål ska uppfyllas blir 

det således avgörande att slitningar hanteras på ett lämpligt sätt (Gabel, 2002). 

Gabel (2002) hävdar vidare att de motsättningar som mellanchefen uppfattar mellan 

företagsledning och medarbetare blir svårare att hantera när organisationen upplever svårare 

förhållanden, som till exempel i samband med en lågkonjunktur. I och med att mellanchefens 

hantering av motsättningar enligt Gabel (2002) försvåras i en lågkonjunktur, samtidigt som 

dennes arbetsroll möjligtvis förändras, blir mellanchefens hantering av denna situation ett 

intressant och aktuellt ämne att studera. Det finns författare som anser att mer forskning om 

mellanchefens hantering av motsättningar mellan företagsledning och medarbetare behövs, 

för att hanteringen ska bli mer effektiv och framgångsrik (Holden & Roberts, 2004; Gabel, 

2002). Forskning som rör lågkonjunktur finner vi vidare begränsad vilket gör det än mer 

intressant att inkludera denna aspekt i vår studie.  
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Avsikten med denna uppsats är att integrera teori om mellanchefens roll och hantering av 

motsättningar med teori om krishantering för att sammanfatta den teoretiska referensramen i 

en översiktsfigur, anpassad för mellanchefens hantering av motsättningar mellan 

företagsledning och medarbetare under lågkonjunktur. Vi avser vidare skapa en djupare 

förståelse för ämnet och modifiera den teoretiska översiktsfiguren utifrån en empirisk studie 

bland mellanchefer som är verksamma inom en industri som drabbats kraftigt av 

lågkonjunkturen, nämligen verkstadsindustrin. Uppsatsens problem och syfte är som följer:  

 

1.2 Problemformulering 

Hur hanterar mellanchefer i verkstadsindustrin motsättningar mellan företagsledning och 

medarbetare under lågkonjunktur? 

 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet är att studera mellanchefen och skapa en djupare förståelse för hur denne 

hanterar motsättningar mellan företagsledning och medarbetare under lågkonjunktur. I 

samband med att vi studerar mellanchefen och dennes hantering av motsättningar finner vi att 

huvudsyftet förutsätter en djupare förståelse för vilka motsättningarna är och mellanchefens 

roll. Därför är det relevant att formulera följande delsyften: 

o Studera mellanchefens roll och belysa hur denna förändras under 

lågkonjunktur. 

 

o Studera vilka motsättningar som råder under lågkonjunktur och hur de 

eventuellt förändrats i jämförelse med normala förhållanden. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien fokuserar på mellanchefens egen uppfattning om sin roll och hantering av 

motsättningar mellan företagsledning och medarbetare och bedrivs således utifrån ett 

mellanchefsperspektiv. Vi utesluter därmed att skildra mellanchefens hantering av 

motsättningar eller dennes roll utifrån till exempel ett medarbetar- eller ledningsperspektiv. Vi 

har inte för avsikt att jämföra de studerade företagen sinsemellan utan att uppnå en 

sammantagen förståelse för problemområdet. Detta utesluter inte att vi reflekterar över 

respondenternas olika resonemang i analys och diskussion.   
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1.5 Begreppsförklaring 
Mellanchef: Begreppet ’mellanchef’ avser i denna uppsats en person som har en eller flera 

nivåer upp till företagsledningen och ansvarar för medarbetare med vilka denne har 

direktkontakt. 

Företagsledning: Med företagsledning menas den grupp som styr företaget på den ort där 

företaget verkar. Det vill säga den högsta ledningen på lokal nivå som mellancheferna svarar 

till. Fortsättningsvis används ordet ’ledning’ liktydigt med ’företagsledning’.  En vidare 

reflektion kring begreppet företagsledning finns i metodkapitlet.  

Medarbetare: Termen medarbetare används genomgående i uppsatsen synonymt med 

’anställda’ samt ’personal’ och syftar på de personer som arbetar under mellanchefen i en 

organisation.   

Stora företag: Studien omfattar företag som alla är av storleken 250 anställda och uppåt. 

Enligt Europa Kommissionens definition klassas ett företag av denna storlek som ett stort 

företag. (Anonym, Europa Kommissionen, 2009) 

 

1.6 Disposition 
Vi vill redan i ett tidigt skede ge en helhetsbild över uppsatsens olika kapitel för att skapa ett 

sammanhang för de olika delarna. På detta vis blir det lättare för läsaren att följa uppsatsens 

upplägg och således förstå det resonemang som förs. Uppsatsen är disponerad utifrån tanken 

att läsningen sker i kronologisk ordning, då detta ger en komplett bild av studien, dock kan 

denna disposition underlätta för läsaren att finna ett särskilt avsnitt och förstå dess betydelse 

för uppsatsens helhet. 

Det första och inledande kapitlet introducerar läsaren för ämnet genom en bakgrund till 

problemet och en vidare presentation av problem och syften. Problemområdet ramas in 

ytterligare med hjälp av ett avsnitt om avgränsningar för att sedan förtydliga begrepp som är 

relevanta för uppsatsen. 

Uppsatsens andra kapitel rör teoretisk och praktisk metod som vi valt att behandla i ett 

gemensamt kapitel för att förtydliga såväl teoretiska som praktiska förutsättningar och 

tillvägagångssätt i ett tidigt skede. På detta vis anser vi att läsaren får en uppfattning om 

studien redan innan ämnesområdet utforskas ytterligare genom den teoretiska referensramen.  

 

Det tredje kapitlet behandlar vidare uppsatsens teoretiska referensram och inleds med ett 

avsnitt om mellanchefens generella roll, för att sedan skildra grunden till motsättningar och 

mellanchefens hantering av dessa. Ett efterföljande avsnitt visar på lågkonjunkturens samband 

med kris och behandlar kristeori för att inkludera den aspekt som lågkonjunktur utgör, i 

arbetet. Intern kommunikation och transparens behandlas vidare och avslutningsvis 

presenteras en översiktsfigur som sammanfattar genomgående drag i samtliga teoretiska 

avsnitt. Översiktsfiguren utgör en teoretisk grund för att förstå mellanchefens hantering av 

motsättningar i lågkonjunktur.  
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Därefter följer uppsatsens fjärde kapitel som reflekterar det empiriska material som 

kvalitativa intervjuer bland sju mellanchefer i tre företag inom verkstadsindustrin genererat.  

”Sju mellanchefer berättar” inleds med en beskrivning av respektive företag för att ge 

läsaren en insikt i de företagssammanhang respondenterna verkar i. Ämnesvis skildras vidare 

respondenternas redogörelser i tur och ordning.  

 

Det femte kapitlet utgör analys och diskussion. Kapitlets första del diskuterar och jämför 

det empiriska materialet utan att ta hänsyn till teoretisk referensram och utgör således en 

empirisk analys. I den andra delen inkluderas teoretiska resonemang och det förs en 

diskussion kring arbetets problem och syften.    

 

Uppsatsens sjätte kapitel behandlar sanningskriterier som diskuterar värdet av uppsatsen 

genom termerna trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Denna diskussion hjälper läsaren 

att själv granska och avgöra kvalitet samt behållning. 

 

Avslutningsvis presenteras slutsatser i det sjunde kapitlet. Slutsatserna svarar tydligt på 

uppsatsens problem och syften, genom såväl beskrivande text som sammanfattande punkter.   
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2. TEORETISK OCH PRAKTISK METOD 

I uppsatsens andra kapitel presenteras våra utgångspunkter för studien; bland annat varför vi 

valt att studera mellanchefsområdet och även vår förförståelse. Detta kapitel behandlar vilket 

vetenskapligt förhållningssätt och angreppssätt vi närmar oss problemet med. Kapitlet 

redogör vidare för hur insamlingen av teoretisk och praktisk data gått till, hur materialet 

bearbetats samt diskuterar access.   

 

2.1 Ämnesval 
Valet att fokusera vår studie på mellanchefer och deras situation under en lågkonjunktur var 

en följd av ett genuint intresse för ämnesområdet. Intresset har växt fram under åren som 

studerande vid Handelshögskolan. Vi har fördjupat oss i management relaterade ämnen på 

magisternivå varvid intresset för ledarskap och de utmaningar detta innebär har varit tydligt 

redan innan uppsatsens början. Mellanchefens specifika roll är vidare ett ämne som inte 

belysts i större utsträckning under vår utbildning. Detta har i sin tur skapat en nyfikenhet för 

mellanchefen och dess roll i organisationer. Ytterligare anledningar till vårt ämnesval är den 

rådande lågkonjunkturen. Till följd av lågkonjunkturen ville vi anpassa studien till denna 

aktuella samhällssituation och därmed i någon bemärkelse undersöka hur mellanchefen 

hanterar och upplever denna situation. Vi uppfattade redan innan uppsatsens början 

mellanchefens befattning som komplex, då vi såg det som troligt att det exempelvis ställs 

olika krav från ledning och medarbetare. Med tanke på den rådande lågkonjunkturen 

föreställde vi oss även att mellanchefens roll möjligen skulle förändras och att de motstridiga 

krav denne upplever skulle bli mer svårhanterliga på grund av såväl tidspress som ekonomisk 

press. Det blev slutligen intressant att studera mellanchefens roll under lågkonjunktur samt 

vilka motsättningar som kan existera mellan ledning och medarbetare under lågkonjunktur 

och hur mellanchefen hanterar dessa.    

  

2.2 Förförståelse 
En beskrivning av vår förförståelse gör den kunskap som studien genererar lättare för läsaren 

att värdera (Widerberg, 2002, s. 26). Som redan nämnts har vi studerat ledarskap såväl under 

vår grundutbildning, Service Management programmet, som på mer avancerad nivå. Denna 

utbildning har skapat ett ledarskapstänk och fokus hos oss. Vi har under utbildningen till 

exempel behandlat olika typer av ledarskap och psykologiska aspekter av ledarskapet. Vi har 

således erhållit omfattande kunskap inom ledarskap, men har däremot inte behandlat 

mellanchefens befattning närmare. Till följd av en begränsad teoretisk förförståelse från vår 

utbildning menar vi att vi skapat egna förväntningar och uppfattningar om rollen som 

mellanchef utifrån andra faktorer; exempelvis familjesituation, litteratur och media samt 

samhället i stort. Tre av våra familjemedlemmar har arbetat som mellanchefer i mellanstora 

till stora företag. En av dem lämnade självmant företaget då han inte längre kände att han 

delade ledningens uppfattning om vilken linje som skulle drivas och att han således inte 
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kunde leda sina medarbetare så som han önskade. Uppfattningen att mellanchefsrollen är 

komplex blev tydlig i detta fall, även fast den till viss del ger utrymme för självbestämmande 

har befattningen begränsningar. Denna förförståelse för ämnet kan skapa en förväntan hos oss 

att ledningen ibland driver igenom sina intressen trots motstånd.  

När det gäller själva hanteringen av motsättningar mellan ledning och medarbetare har vi inga 

specifika personliga åsikter om hur detta sker. Eventuella underliggande fördomar om vad 

som är bra och mindre bra hantering av motsättningar kan vi inte utesluta, men försöka 

uppmärksamma, så att detta inte inverkar och förvränger det sammanhang vi ämnar studera. 

Den teoretiska förförståelsen för ämnet lågkonjunktur är däremot större än den för 

mellanchefsrollen. Under våra kurser i Nationalekonomi med mikro- och makroekonomiska 

inslag, har vi fått en uppfattning om konjunkturens olika skeenden; såväl vad som driver en 

konjunkturnedgång som tidsintervall och hur ekonomin stimulerar samt hanterar sådana 

svängningar. Genom att dagligen influeras av det som händer i samhället har vi även förvärvat 

kunskap och förståelse för ekonomins förlopp. Vi bär således med oss en god förståelse för 

ämnet in i uppsatsskrivandet.  

Utifrån ett perspektiv som anställd med mellanchefer över oss har vi bildat oss en viss 

uppfattning om positionens innebörd. Vi har inte några negativa erfarenheter från att ha 

arbetat med mellanchefer, men det är möjligt att vi sett på mellanchefen som överställd och i 

termen ’chef’ utan att för den delen överväga svårigheten i att vara länken mellan ledning och 

medarbetare. Möjligen har vi även tänkt på mellanchefen som mer en del av ledningen än som 

en del av medarbetargruppen. Detta kan påverka studien så till vida att vi har vissa 

förutfattade meningar om hur rollen som mellanchef ter sig och att rollen som mellanchef 

innebär att vara ledare och inte medarbetare.  

Grundläggande förväntningar till följd av praktisk och teoretisk förförståelse var till att börja 

med att vi uppfattade rollen som mellanchef som komplex. Vi föreställde oss att mellanchefen 

till följd av sin position mellan ledning och medarbetare hade ett utbrett ansvar gentemot båda 

parter vilket således skapade ett behov av stor flexibilitet hos denne för att hantera båda 

parters viljor. Vidare hade vi en förväntan av att mellanchefen upplevde motsättningar i de 

olika viljor som ledning och medarbetare kunde tänkas ha, samt att mellanchefen därmed 

kunde ha svårigheter att hantera dessa, framförallt under lågkonjunktur.  

Som synes har problemställningen och studiens utformning präglats av vår förförståelse och 

våra förväntningar på ämnet. Vi är således medvetna om att såväl praktisk som teoretisk 

förförståelse har inverkat på studiens resultat och utformning och att förståelsen aldrig är 

möjlig att lägga helt åt sidan. Hartman (2004, s. 191) hävdar att det inte går att nå en 

fullständig förståelse för det forskaren ämnar att tolka. Vi strävar dock efter att vara öppna för 

en mer fri tolkning och på så vis finna nya infallsvinklar, som hjälper oss att besvara våra 

syften och problemformulering.   
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2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Genom att studera mellanchefer utifrån deras egen uppfattning om sin roll i lågkonjunktur vill 

vi skapa förståelse för problemställningen och således undersöka karaktären av ett 

sammanhang. Många av de grundantaganden som är underlag för studien visar på en 

hermeneutisk och kvalitativ position vad gäller vetenskapsteori. Hermeneutik betyder att 

tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga (Widerberg, 2002, s. 26). Hermeneutik kan 

även beskrivas som en tolkningslära (Widerberg, 2002, s. 26). Vi måste tolka den helhet och 

det sammanhang som mellanchefen är verksam i för att skapa mening och därmed erhålla en 

förståelse för fenomenet.  Då studien syftar till att förstå och tolka blir således förförståelsen 

av stor betydelse. Vi blir nämligen en del av den studie vi utför. Det går till exempel inte att 

uppnå helt objektiv kunskap då vi inverkar på studieobjektet vid intervjutillfället. Vi anser 

dock inte att detta är en nackdel utan menar istället att kunskap bäst förmedlas genom 

erfarenheter eller insikter, som är ett resultat av hur individen tolkat ämnet i fråga. Vi utgår 

således från en ’tolkningsbaserad ansats’, vilket vidhåller att omvärlden inte är objektiv, utan 

människors tolkningar måste få utrymme i forskning (Jacobsen, 2002). Detta innebär att 

generaliseringar inte lämpar sig (Jacobsen, 2002). I denna studie studerar vi verkligheten 

genom hur mellancheferna uppfattar den och att de i sin tur uppfattar verkligheten olika 

beroende på bland annat tidigare erfarenheter. Vi är därför av den uppfattningen att varje 

mellanchef är unik och att de i sin tur i hög grad påverkar organisationernas utformning. 

Ontologiska frågeställningar behandlar antaganden kring hela existensen i ämnet som studeras 

(Burell & Morgan, 1985) och ontologi kan beskrivas som följande: 

 ”First, there are assumptions of an ontological nature – assumptions which concern the very 

essence of the phenomena under investigation” (Burell & Morgan, 1985, s. 1)  

Ontologin beskriver två huvudsakliga synsätt utifrån vilka verkligheten kan studeras; 

nominalism och realism. Vi har i stor utsträckning ett nominalistiskt synsätt då vi menar att de 

studerande organisationerna utformas utav de människor som ingår i dem. (Burell & Morgan, 

1985, s. 1-4) Dock är sällan verkligheten svart eller vit. Samtidigt som vi hävdar att 

människan är unik är vi fortfarande öppna för att upptäcka likheter mellan mellancheferna, 

vilket även det är ett resultat av värde. Vår syn på människan som unik pekar ytterligare på 

vårt kvalitativa förhållningssätt då det är denna människosyn som ligger bakom den 

kvalitativa forskningen och utgör en förutsättning för den (Widerberg, 2002, s. 28).    

Det finns ett flertal kvalitativa metoder och det är därmed viktigt att överväga valet noga, 

säger Widerberg (2002, s. 65). Man bör välja den metod som lämpar sig bäst för att besvara 

de frågor man ställer då olika metoder ger olika typer av svar (Widerberg, 2002, s. 65). Vi 

valde den kvalitativa intervjun då vi ansåg att denna bäst skulle skildra mellanchefens 

uppfattning om sin roll och situation. Perspektivet för vår studie är mellanchefens varvid 

denne står i fokus. För att vidare skildra mellanchefens egen uppfattning var intervjun den 

metod som enligt vår uppfattning skulle ge uttryck för mellanchefernas skildringar. Genom 

intervjun kunde respondenterna själva lämna muntlig information och därmed hjälpa oss till 

en bättre förståelse av vår problemställning.  
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2.4 Angreppssätt 
Kvalitativ forskning bygger traditionellt på analytisk induktion, som innebär ett linjärt 

arbetssätt där man till att börja med planerar studien för att sedan samla in data, vidare 

analysera materialet och slutligen få fram en teori. (Hartman, 2004, s. 277) Metoden kan dock 

generera en stor mängd material som inte är relevant för studien i fråga (Hartman, 2004, s. 

289). Uppsatsens urval och metod av datainsamlande är i denna uppsats teoretiskt styrt. Vi har 

valt att formulera ett problem om mellanchefens hantering av motsättningar mellan 

företagsledning och medarbetare samt därefter behandlat teori som belyser för 

problemformuleringen relevanta ämnesområden. I och med detta har vi fört in ett deduktivt 

moment i studien, då teoretiska idéer ligger till grund för vad studien ämnar undersöka. På 

detta vis undviks att irrelevant data samlas in, forskaren kan istället fokusera på det som är 

viktigt för studien (Hartman, 2004, s. 290).  

Trots att vi utgår ifrån en problemformulering då vi påbörjar det praktiska datainsamlandet är 

denna fråga inte fixerad. Vad vi kommer fram till under studiens gång kan förändra denna 

frågeställning. Eftersom vi låter det praktiska datainsamlandet påverka studiens utgång nyttjar 

vi i enlighet med Hartman (2004, s. 290) det interaktiva angreppssättet. Teorin kan således 

komma att omarbetas under uppsatsens gång på grund av att de empiriska studierna bland 

mellanchefer ger nya infallsvinklar som inte tidigare behandlats. Den slutgiltiga teoretiska 

grunden sammanställs i en teoretisk referensram som visar på vilka aspekter som kan ingå i 

mellanchefens hantering av motsättningar mellan ledning och medarbetare under 

lågkonjunktur. Aspekterna i den teoretiska referensramen har fastställts utifrån valda teorier 

och genom vår bedömning av gemensamma drag från dessa; i syfte att sammankoppla de 

olika delarna och således skildra den situation vi är intresserade av att studera närmare. 

Genom en djupgående analys av det empiriska materialet ämnar vi vidare att modifiera den 

teoretiska referensramen och se vilka hanteringsaspekter som ska kvarstå, uteslutas eller 

adderas.  

 

2.5 Insamling av litteratur och källkritik  
För att finna vetenskapliga artiklar som berörde det ämnesområde vi ämnar undersöka 

använde vi oss av databaserna ’Emerald Fulltext’ och ’Business Source Premiere’ samt 

’Google Scholar’. Då vi skriver vår D-uppsats inom företagsekonomi är de två först nämnda 

databaserna ytterst lämpliga att använda sig av då de innehåller en stor mängd artiklar inom 

detta ämnesområde. Via sökmotorn Google Scholar är det möjligt att finna relaterade artiklar 

till en ursprungligt funnen artikel, det återges även antalet gånger som en viss artikel har blivit 

citerad och det är därmed möjligt att upptäcka föregångare inom relevant område. En 

förutsättning för att vi skulle använda artiklarna var att de skulle vara vetenskapligt granskade 

och godkända, så kallade ’peer reviewed’. Utifrån vår problemformulering och syften ansåg 

vi att tidigare forskning gällande ’mellanchefen’, ’lågkonjunktur’, ’konflikthanterig’ samt 

’krishantering’ var väsentliga att belysa. Vi nyttjade följande sökord, var för sig eller i 

kombination:  
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Sökningarna genererade en stor mängd artiklar, och sållningsprocessen gick sedermera till så 

att lämpliga artiklar valdes med utgångspunkt i titel samt om vi funnit inledningstexten 

relevant. Vi begränsade oss i mindre utsträckning till utgivningsår, dock har vi strävat efter att 

använda oss utav artiklar skrivna under 2000-talet för att behålla en aktualitet i teorierna för 

vårt ämnesområde. Detta har dock inte uteslutit att vi även nyttjat äldre teorier då dessa 

förekommit i nyare artiklar och vi har därmed funnit dem väsentliga. För att finna ytterligare 

teori har referenser i de vetenskapliga artiklarna vi nyttjat, i viss utsträckning använts. För att 

finna metodlitteratur har vi använt sökverktyget Album, som nås via Umeå 

Universitetsbibliotek. Ett par metodböcker är skrivna under 1980-talet, till exempel Lincoln 

och Guba (1985). Dessa författare återfinns dock i flertalet nya metodböcker med tyngdpunkt 

på kvalitativ metodologi, och kan därmed anses vara framstående forskare inom detta 

ämnesområde.  

I problembakgrunden ämnade vi att skapa en övergripande bild av ämnesområdet och för att 

erhålla mer dagsaktuell statistik och fakta gällande den nuvarande lågkonjunkturen 

tillhandahöll vi information från Statistiska centralbyrån, SCB. Då detta är en central 

förvaltningsmyndighet för officiell statistik, hävdar vi att data därifrån tillför trovärdig och 

kompletterande material för vår studie.   

Då vi utgår från ett interaktivt angreppssätt har vi under studiens gång utökat vår teoretiska 

referensram när vi funnit att den empiriska studien bidragit med nya infallsvinklar. Den 

kompletterande teorin behandlar ’intern kommunikation’ och ’transparens’. Vi har använt oss 

av tidigare nämnda databaser och sökorden har i detta fall exempelvis varit; ’effective internal 

communication’, ’two-way communication’ och ’transparency’.  

Det finns fyra stycken kriterier att utgå från för att bedöma en källa, dessa är: äkthet, tendens, 

tidsram och oberoende (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223-227). Vi har under uppsatsens 

gång haft dessa kriterier i åtanke när vi sökt och valt ut källor.  Äktheten menar vi varit hög då 

vi, som tidigare nämnt, använd oss av sökmotorerna ’Business Source Premier’ och ’Emerald 

Fulltext’ och således funnit granskade samt godkända artiklar. I och med att vi i största 

möjliga mån utgått från grundkällan kan en del av de artiklar vi använt upplevas gamla och 

förlegade, exempelvis Floyd och Wooldridge, Della-Rocca samt Schilt. Vi har dock valt att 

nyttja dessa artiklar då vi ville erhålla en djupare förståelse för förändringen i mellanchefens 

roll över tiden. Vidare stärks en källas oberoende då det är en ursprungskälla, eftersom den då 

inte passerat några led som riskerar att informationen förvrängs (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 226). Sheppard och Ford kan även anses vara förlegade källor men då dessa två 
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författare i hög grad citeras av andra forskare, anser vi att detta visar på en framstående roll 

inom forskningsområdena.  

Den artikel som vi använt av Bigelow och Chan i vår problembakgrund menar vi är en 

relevant källa då den reflekterar över 90-talets lågkonjunktur. Vi anser att 90-talets 

lågkonjunktur till viss del kan liknas med dagens djupa ekonomiska nedgång och 

informationen kan således bidra med en viktig infallsvinkel. Vidare kan denna källa anses 

utgöra en del av basen i vår uppsats och inverkar därför inte på vår studie i någon större 

utsträckning.  

Även om förstahandskällor använts i största möjliga utsträckning förekommer 

andrahandskällor. Detta kan kritiseras men vi har således bedömt varje källa för sig och valt 

att behålla vissa källor som trots detta ansågs vara av värde för studien.   

 

2.6 Intervju 
Graden av strukturering i en intervju, det vill säga hur frågorna begränsar respondentens 

svarsutrymme bestäms av intervjuaren innan intervjuerna utförs. En intervjus standardisering 

avgörs vidare av vilken utsträckning frågorna ställs på samma sätt och i samma ordning. 

(Hartman, 2004, s. 232-233) I vårt fall utfördes halvstrukturerade intervjuer med hög grad av 

standardisering men en lägre grad av strukturering. Den halvstrukturerade intervjun upplevde 

vi möjliggjorde ett mer öppet samtal mellan oss och respondenterna där svaren blev 

innehållsrika. ”…öppna frågor kan avslöja värdefull information av ett slag som slutna 

frågor inte medger” menar Ely (1991, s. 74). Den halvstrukturerade intervjun med låg grad av 

strukturering lämpade sig således för att öka vår förståelse för problemområdet.   

 

2.6.1 Urval av respondenter 

Vid urvalet av muntliga respondenter var vårt främsta krav att de företag som mellancheferna 

arbetade vid skulle ha drabbats negativt av lågkonjunkturen. För att kunna likna situationen 

vid företaget med en kris såg vi till antalet varslade anställda. Prognoser från SCB visade att 

företag inom verkstadsindustrin i störst utsträckning påverkats negativt och därmed blev detta 

ett kriterium i valet av respondenter. Vi ville att effekterna av lågkonjunkturen skulle vara 

märkbara och ansåg att uppsägningar var en tydlig indikator på att lågkonjunkturen haft 

negativa konsekvenser för organisationerna. De företag vi valde hade varslat hälften eller fler 

av sina anställda. Det fanns vidare en poäng med att samtliga företag tillhörde samma industri 

eftersom de sannolikt drabbats i ungefär lika allvarlig bemärkelse. Detta antagande grundar 

sig i vetskapen att verkstadsindustrin har drabbats hårt av lågkonjunkturen (Anonym, SCB, 

2009). Att samtliga företag tillhör verkstadsindustrin menar vi också ger studien en större 

fokus och en möjlighet att erhålla en djupare förståelse för ämnet. Till följd av uppsatsens 

mellanchefsperspektiv blev det en självklarhet att respondenterna utgjordes av personer i 

mellanchefsposition. För att personer med mellanchefsposition ska existera krävs en viss 

storlek på företaget. Det var ingen nödvändighet att använda sig av stora företag, bestående av 

250 anställda eller fler men vi fann det lättast att erhålla information om lågkonjunkturens 
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påverkan på dessa företag.  Vi menar vidare att förändringen när många anställda i ett stort 

företag varslas blir drastisk inom organisationen och effekterna av detta får även verkan i 

många led. Av dessa anledningar föll valet på mellanchefer vid stora företag. Uppslag till 

relevanta företag uppmärksammades med hjälp av media samt samtal med anhöriga. Vi ansåg 

det viktigt att möjliggöra personliga intervjuer och mellancheferna var därmed tvungna att 

jobba på företag placerade inom ett acceptabelt avstånd från Umeå. Resultatet av dessa 

kriterier för urval blev tre företag som tillhör verkstadsindustrin. Mellanchefer vid företagen 

Volvo Lastvagnar AB, Wipro Infrastructure Engineering och Komatsu Forest blev slutgiltiga 

deltagare i vår kvalitativa studie. Företaget Wipro Infrastructure Engineering benämns 

fortsättningsvis ’Wipro’.  

Dessa företag verkar internationellt och är således enheter i en större organisation där 

huvudsätena finns på andra orter. Vi ser därför att den lokala företagsledningen kan utgöra en  

’mellanchef’, men  menar att företagsledningen på lokal nivå reflekterar företagsledningen på 

högre nivåers målsättningar. Företagsledningen på lokal nivå utgör en grupp som verkar för 

organisationens övergripande måluppfyllelse och har således ett ’ledningsperspektiv’ i större 

utsträckning än ett ’medarbetarperspektiv’. Mellanchefsrollen karaktäriseras enligt vår 

mening av båda perspektiven och till följd av detta anser vi att den lokala företagsledningen 

kan benämnas med termen ’företagsledning’.  

Mellancheferna vid respektive företag kom vi i kontakt med via växeln på företagen. Vi 

förklarade vår studies inriktning och klargjorde att vi sökte mellanchefer, som vi definierade 

som en person med anställda under sig med vilka denne har direktkontakt samt att denne har 

någon eller några nivåer upp till högsta ledning. Vi blev på så vis hänvisade till personer som 

stämde in på våra krav och som därmed troddes vara lämpliga respondenter utifrån den 

information vi sökte. Urvalet av respondenter var således sammantaget ändamålsorienterat. 

Ändamålsorienterat urval innebär att forskaren har en idé bakom urvalet och att denna idé 

rättfärdigar hur urvalet går till (Hartman, 2004, s. 245-246). Vi ville med andra ord ha speciell 

information och valde respondenter utifrån huruvida de troddes besitta denna information 

eller inte, vilket även karaktäriserar det ändamålsorienterade urvalet (Jacobsen, 2002). 

Antalet mellanchefer som skulle delta i studien bestämdes till en början till sex stycken.  Vi 

ville som tidigare nämnts att studien skulle få ett fokus och bestämde därmed att två 

mellanchefer vid tre företag var lämpligt. Att sprida respondenterna på ett större antal företag 

såg vi ingen mening med, då vi inte ämnar jämföra företagen sinsemellan. En viss bredd 

eftersträvades dock för att få ett mer representativt resultat för branschen. Vid en av 

intervjuerna föreslog intervjuobjektet ytterligare en möjlig respondent som denne tyckte vi 

med fördel skulle intervjua. Vi övervägde huruvida detta skulle påverka vårt resultat och 

studiens trovärdighet men kom fram till att ytterligare en intervju skulle generera en större 

mättnad av information. Eftersom vi inte avser att jämföra de olika företagen med varandra 

utan skapa en förståelse för ämnesvalet, ansåg vi att en ytterligare respondent endast skulle 

inverka positivt för uppsatsens resultat. Således utvidgades vårt antal av respondenter till 

totalt sju stycken.   
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Den initiala kontakten med samtliga respondenter skedde per telefon. Alla mellanchefer vi 

kontaktade var positivt inställda till att delta i vår studie sedan vi förklarat ämnet och syftet 

med den. Ingen av de mellanchefer vi kontaktade tackade således ninte till att delta.  En 

fortsatt kontakt med mellancheferna skedde per e-mail och telefon, varvid datum och tid för 

intervju fastställdes. En närmare presentation av respondenterna, datum för intervjuer samt 

intervjuernas längd finns under avsnitt 2.6.3 ’Genomförande av intervju’. 

 

2.6.2 Intervjuguide 

Även om den halvstrukturerade intervjuformen kan anses relativt fri är det viktigt att 

forskaren i förväg förbereder en intervjuguide som försäkrar att det material intervjun 

genererar är relevant (Hartman, 2004, s. 281). Vi utformade en intervjuguide genom att 

inledningsvis identifiera ett antal teman för intervjun. Bell (2000, s. 119) menar att 

bestämmande av teman är en naturlig del av utformningen av den kvalitativa intervjun. 

Exempel på teman var ”Om respondenten”, ” Lågkonjunkturen i företaget” samt ”Rollen som 

mellanchef”. För att behålla den halsstrukturerade intervjuformen utformades, under 

respektive tema, konkreta men öppna frågor i en särskild ordning där det gavs utrymme för 

respondentens egna svarsformuleringar. En vanlig utgångspunkt i kvalitativ intervju är att 

intervjun inleds med generella frågor (May, 2002, s. 227; Kylén, 2004, s. 31) som i vårt fall 

utgjorde frågor om till exempel respondentens befattning och antal år i företaget samt i 

nuvarande tjänst som mellanchef. De generella frågorna skapade en grundläggande 

bakgrundsinformation om respondenten. En intervju som öppnas mer generellt och försiktigt, 

för att sedan öka precisionen kring problemområdet allt eftersom, är utformad enligt 

”trattmodellen” som syftar till att skapa en avslappnad intervju (Hartman, 2004, s. 281). I 

enlighet med trattmodellen utformades intervjuguiden med alltmer precisa frågor sedan 

generella frågor behandlats.     

Intervjuguidens slutgiltiga utformning (se Bilaga 1) bestämdes efter vi varit i kontakt med vår 

handledare som gett synpunkter på förbättringar. Vissa frågor omformulerades eller uteslöts 

och någon ny fråga tillkom. Efter den första intervjun justerades även vissa frågor för att 

förtydliga dess betydelse, dock inte i den bemärkelsen att frågornas innebörd förändrades så 

att vitt skilda svar skulle kunna genereras.  

 

2.6.3 Genomförande av intervju 

Innan intervjuerna genomfördes skickades en kopia av intervjuguiden ut till respondenterna. 

Kopian innehöll inte alla frågor utan endast de teman som intervjun skulle täcka samt några 

exempel på frågor under varje tema. På så vis var respondenterna förberedda och hade till viss 

del funderat över de relevanta ämnena, men samtidigt visste dessa inte precis vilka frågor som 

skulle ställas och kunde därmed prata fritt kring frågorna och svara spontant vid 

intervjutillfället. För- och nackdelarna med att skicka ut intervjuguiden i förväg kan givetvis 

diskuteras. Till följd av att vi ville att respondenterna skulle känna sig trygga i situationen och 

kunna ge uttömmande svar fann vi det lämpligt att skicka ut en del av intervjuguiden i förväg. 
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Vi menar därmed att respondenterna föreberetts i lagom stor bemärkelse, men att det inte 

påverkat spontaniteten i deras svar allt för mycket.  

Intervjuerna genomfördes vidare ute på respektive respondents företag. Miljön för 

intervjuerna var vid samtliga tillfällen ostörd och intervjuerna skedde antingen på 

respondenternas kontor eller i konferensrum. Vi anser att respondenterna var mycket villiga 

att delta och tog sig tid att svara på frågorna ordentligt. Vi vill även poängtera att tiden för 

intervjuerna inte var begränsad utan vi fick den tid som krävdes för att behandla alla relevanta 

områden ingående med samtliga respondenter. Intervjuerna varade från trettio minuter upp till 

drygt sextio minuter. Överlag var stämningen vid intervjuerna positiv vilket gjorde 

intervjutillfällena till öppna samtal. Somliga av respondenterna gav mer målande svar vid 

intervjuerna medan andra var mer kortfattade. Detta menar vi är en följd av att respondenterna 

är olika och med olika personlighet. De som gav mer kortfattade svar krävde mer stöd i form 

av uppföljningsfrågor och de som svävade ut alltför mycket krävde frågor som förde tillbaka 

dem på ämnet. Om respondenten upplevde någon fråga som otydlig innebar det att vi ibland 

fick omformulera den ursprungliga frågan och även ställa följdfrågor för att respondenten 

skulle förstå och behandla det ämne vi avsåg.  Vi försökte i enlighet med Bryman och Bell 

(2005, s.317-318 ) bibehålla en flexibilitet vid intervjuerna, eftersom detta är viktigt för att 

den halvstrukturerade intervjun inte ska övergå till en strukturerad intervju. Enligt vår 

uppfattning bibehöll vi intervjuns flexibilitet genom att ställa uppföljningsfrågor och 

uppmuntra till ett öppet samtal.  

Vid intervjuerna närvarade båda uppsatsförfattarna. En av oss hade huvudansvaret för att leda 

intervjun och ställa frågorna medan den andra fungerade som stöd och tog anteckningar samt 

kompletterade eventuellt med ytterligare uppföljningsfrågor. Rollerna byttes vid de olika 

intervjuerna så att vi båda agerat intervjuare. Vi hade en ljudinspelare till hjälp vid 

intervjutillfällena som underlättade det fortsatta arbetet med materialet. Ljudinspelaren 

möjliggjorde en exakt transkribering av det som sagts vid intervjutillfällena, och vi kunde 

därmed känna oss trygga med att få med allt respondenterna sa. Som ett komplement till 

ljudinspelningen förde den av oss som inte hade huvudansvaret vid intervjun anteckningar. 

Efter intervjuerna säkerställdes att allt material blivit lagrat, vilket var fallet.  

Det fanns flera fördelar med att hålla personliga intervjuer. Till att börja med såg vi positivt 

på den personliga kontakt med respondenten som personliga intervjuer medför. Genom mötet 

med respondenten fick vi möjlighet att läsa av respondentens reaktioner på frågorna och 

kunde iaktta dennes attityd i större utsträckning. Det personliga mötet vid intervjuerna 

möjliggjorde även öppna och avslappnade intervjuer då respondenterna fick en bättre 

uppfattning om vilka vi var och vad vår uppsats handlade om. Vidare anser fick vi en viss 

insyn i företagen eftersom de personliga intervjuerna innebar ett besök vid samtliga företag 

som mellancheferna arbetade vid. Eftersom vi vill skapa förståelse för ett ämne blir det 

sammanhang respondenten verkar i väsentligt och vi upplevde att vi genom de personliga 

intervjuerna fick en god insikt i hur företagen arbetade samt en bra uppfattning om företagen i 

stort. Nedan presenteras respondenterna vid respektive företag samt datum för intervju och 

intervjuernas längd.   
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2.6.4 Bearbetning av intervju 

Ljudmaterialet som intervjuerna genererade transkriberades i nära anslutning till 

intervjutillfällena. Eftersom båda närvarade vid intervjuerna delades antalet intervjuer lika 

mellan oss utan att ta hänsyn till vem som haft huvudansvaret vid respektive intervju. När 

samtliga intervjuer transkriberats diskuterades materialet och vi identifierade eventuella 

osäkerheter eller delar där vi uppfattat respondenten olika. I ett fall kontaktades en respondent 

för att få ytterligare information och svar på några frågor där vi fann de tidigare svaren 

otillräckliga.  

Efter att alla intervjuer transkriberats och kompletterats bestämdes ett antal ämnesområden 

varvid transkriberingarna färgkodades utifrån dessa, i ändamål att underlätta det fortsatta 

arbetet med materialet.  De ämnesområden som utnämndes var följande; ’Mellanchefens roll 

och rollens förändring i lågkonjunktur’, ’Lågkonjunkturens effekter och hanteringen av 

medarbetare under svårare förhållanden’, ’Motsättningar och dess förändring under 

lågkonjunktur’ samt ’Mellanchefens hantering av motsättningar’.  Utifrån dessa 

ämnesområden sammanställdes sedan det empiriska materialet som vi benämner ”Sju 

mellanchefer berättar”. Vi har valt att dela upp empirikapitlet i fem avsnitt vars teman har 

identifierats utifrån syften och teori. I de första empiriavsnitten skildras respondenternas svar i 

en systematisk ordning efter varandra. Ett annat sätt att presentera empirin på hade till 

exempel kunnat vara att dela upp de intervjuade var för sig och skildra svaren för alla teman 

under respektive respondent. Vi bedömde dock att detta skulle göra texten svårläst och det 

fanns en risk för att svaren skulle tappa sitt sammanhang. Vidare ansåg vi att genom att dela 

upp tema för tema skulle en sammanhängande och tydlig bild av det studerande skildras. 

Ytterligare ett sätt att presentera empirin på vore exempelvis företag per företag. Att 

presentera företag per företag känns dock irrelevant då vi inte ämnar jämföra företagen 

sinsemellan utan skapa en djupare förståelse för problemområdet i stort. I det femte 
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empiriavsnittet ville vi ha en sammantagen bild av hanteringen av motsättningar mellan 

ledning och medarbetare och då lämpade det sig att dela upp varje respondent var för sig. 

Anonymitet var inget krav från de intervjuade men då vi kände att deras faktiska namn inte 

skulle tillföra studien något har vi valt att genomgående i uppsatsen benämna mellancheferna 

med sin befattning. I slutet av varje empiriavsnitt sammanfattas avsnittet i en matris för att ge 

läsaren en överblick över materialet.  

De empiriska matriserna har vidare varit en utgångspunkt för analysen. Analyskapitlet inleds 

med ett empiriskt analysavsnitt. För att skapa systematik är den empiriska analysen uppdelad i 

teman hämtade från det empiriska materialet, vilket tyder på ett empirinära förhållningssätt 

(Widergren, 2002, s. 144). I andra delen av detta kapitel förs en diskussion som även 

inkluderar den teoretiska referensramen. Genom att jämföra det empiriska materialet med 

teorin vill finna nya infallsvinklar för ämnesområdet och lyfta de aspekter vi finner relevanta 

att diskutera närmare. Analysens syfte är inte att generera helt ny teori men att fördjupa och 

utveckla den kunskap som finns inom ämnesområdet. Genom att anpassa befintlig teori till en 

ny situation menar vi att förståelsen ökar för ämnesområdet och teorin kan ses med nya ögon. 

Uppsatsens problem och syften besvaras i analys- och diskussionskapitlet.  

 

2.6.5 Access  

Som redan nämnts visade samtliga respondenter en positiv attityd till att delta i studien, och vi 

menar att det visar på en öppenhet och även en villighet att besvara våra frågor. Vad gäller 

intervjuernas teman och innehåll anser vi att mellanchefens roll i sig var något som 

respondenterna delade med sig öppet av. Lågkonjunkturen och den krishantering eller 

kontinuitetsplan företagen hade för att hantera denna var i synnerhet en respondent mycket 

förtegen om. Detta ämne behandlades dock mer generellt och samtliga respondenter svarade 

på vad de ansåg kunde vara viktiga aspekter för att hantera den kris som en lågkonjunktur kan 

innebära. Temat som avsåg motsättningar mellan ledning och medarbetare upplevde vi att 

respondenterna skildrade ärligt. Vissa respondenter hade först svårt att se vilka motsättningar 

mellan ledning och medarbetare som det kunde röra sig om. Efter fundering och någon 

förtydligande uppföljningsfråga kom dock respondenterna med ett mer uttömmande svar. 

Givetvis var vi öppna för möjligheten att vissa mellanchefer inte skulle anse att motsättningar 

existerar. Såväl när intervjuguiden utformades som vid själva intervjutillfällena var vi noga 

med våra ordval i syfte att avdramatisera de delar av intervjuns teman som av olika anledning 

kunde upplevas känsliga eller svåra att svara på. Vi menar till exempel att det gjorde skillnad 

att använda termen ’motsättningar’, eller skillnader i ’intresse och viljor’ istället för ordet 

’konflikt’, då det sistnämnda uppfattades som mer allvarligt av respondenterna. Vi hävdar att 

även de första intervjuerna genererat ett omfattande och användbart resultat om än dessa 

intervjuer till viss del var mindre effektiva. Sammanfattningsvis upplever vi att vi fått en 

tillräckligt god access till såväl företag och respondenter som information, för att möjliggöra 

en djupare förståelse för uppsatsens syfte och problem. Det bör dock kommenteras att 

samtliga respondenter är män. Vi menar att det är troligt att resultatet skulle blivit annorlunda 

om även kvinnor deltagit i studien. Det förekommer diskussioner om kvinnors och mäns olika 

sätt att leda, varför vi föreställer oss ett annat resultat.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras relevanta teorier utifrån studiens problem och syften. 

Inledningsvis behandlas mellanchefens övergripande roll och dennes funktion vid 

förändringar. Härefter beskrivs en bakgrund till de motsättningar mellanchefen upplever 

mellan ledning och medarbetare för att sedan diskutera mellanchefens hantering av dessa. 

Vidare skildras sambandet mellan en kris och lågkonjunktur, kriser inom organisationer samt 

hantering av dessa. Avslutningsvis följer en närmare beskrivning av intern kommunikation 

och begreppet transparens. Valet av dessa teoriavsnitt motiveras under respektive 

huvudavsnitt för att tydliggöra delarnas betydelse. Teoriavsnitten resulterar i en teoretisk 

översiktsfigur som ligger till grund för den empiriska studien och analysen.  

 

3.1 Rollen som mellanchef 
Det blir viktigt att få en uppfattning om mellanchefens roll och funktion under normala 

förhållanden för att vidare studera denne under lågkonjunktur. Det blir då lättare att förstå de 

motsättningar som mellanchefen upplever och dennes roll i hanteringen av dessa. 

Mellanchefens funktion vid förändringar berörs dels för att det är en stor del av dennes roll 

men även till följd av att lågkonjunktur i sig ofta innebär förändringar för organisationer. Det 

blir därmed viktigt att förstå mellanchefens roll som förändringsagent i och med att detta kan 

påverka hanteringen av motsättningar, som är uppsatsens problemställning.  

Innebörden av mellanchefsrollen är omdiskuterad och det finns därmed flera definitioner av 

vad rollen innebär. Briggs (2001) liknar mellanchefsrollen vid ’transactional leadership’,vilket 

innebär att mellanchefen är den som översätter strategi till handling och därmed har en 

operativ och administrativ roll. Andra har en bild av mellanchefen som en snäv befattning 

utan stora befogenheter: 

”The middle manager´s is thus an intermediate, vicarious job devoid of entrepreneurial and 

managerial responsibility. His (sic) autonomy is regulated and prescribed by the division and 

organisation of labour within the company…” (Della- Rocca, 1992 s. 57) 

Holden och Roberts (2004) menar att mellanchefen är en aktör i ledet av kommunikation från 

ledning till enskilda medarbetare och att mellanchefen skiljs från medarbetarna genom sin 

ställföreträdande funktion för ledningen. Till skillnad från ledningen har mellanchefen dock 

en total avsaknad av självständighet, anser författarna och visar samtidigt en syn på 

mellanchefens roll som begränsad. Överhuvudtaget har mellanchefen kritiserats och blivit 

anklagad för att vara den grundläggande orsaken till organisationers misslyckanden (Huy, 

2001; Grey, 1999). Scarbrough och Burell (1996) i Balogun (2003) skildrar den negativa bild 

som finns av mellanchefen enligt följande: 

”costly, resistant to change, a block to communication both upwards and downwards. They 

consistently underperform; they spend their time openly politicking rather than in 
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constructive problem solving. They are reactionary, undertrained and regularly fail to act as 

entrepreneurs.” 

Det finns även en mer positiv attityd inför mellanchefens komplexa roll hos forskare. Huy 

(2001) prisar till exempel mellanchefen och menar på att denne fyller en viktig funktion som 

entreprenör, kommunikatör och terapeut, inte minst vid organisationsförändringar. Han anser 

att mellanchefen är den som kan förvandla vision till verklighet i ett företag. Flertalet andra 

författare är överens om att mellanchefen spelar en central roll under en förändring. (Hallier & 

James, 2007; Herzig & Jimmieson, 2006; Holden & Roberts, 2004; Balogun, 2003)  

Mellanchefen kan även fylla en viktig roll när det kommer till strategi menar Floyd och 

Wooldridge (1994) i Balogun (2003). Om företag enbart ser på mellanchefen i funktionella 

termer missas den strategiska potential som finns hos dessa individer. Flertalet författare 

medger mellanchefens oumbärlighet i implementeringen av strategier (Leader, 2004; Holden 

& Roberts, 2004; Herzig & Jimmieson, 2006; Balogun, 2003), men mellanchefen kan fylla 

ytterligare viktiga funktioner i strategiprocessen. Mellanchefens position i organisationen och 

dennes kontakter i omvärlden kan till exempel generera värdefull information om potentiella 

hot och möjligheter. De resurser som mellanchefen har tillgång till kan vidare användas för att 

driva fram kreativa idéer och affärsmöjligheter. (Floyd & Wooldridge, 1994 i Balogun, 2003) 

Trots denna värdefulla kompetens finns det forskare som pekar på att mellanchefen sällan får 

delta i själva strategiutformningen (Schilt,1987; Westley, 1990), även fast studier visar på att 

deras deltagande har god inverkan på det slutgiltiga resultatet (Herzig & Jimmieson, 2006). 

Ett deltagande i strategiutformningen ger som sagt mellanchefen möjlighet att bidra med goda 

och insiktsfulla idéer samt gör henne eller honom mer införstådd med innebörden av den 

strategi som hon eller han senare ska implementera (Herzig & Jimmieson, 2006). Involveras 

inte mellanchefen i strategiutformningen kan komplikationer uppstå när implementeringen av 

en strategi sker, exempelvis förseningar (Floyd & Wooldridge, 1992).  Sammantaget har 

mellanchefen ett stort inflytande över strategiprocessen, även om denne inte får delta i 

strategiutformandet.  

För att ytterligare beskriva mellanchefens roll är det viktigt att poängtera att karaktären av 

mellanchefers arbetsroll förändrats drastiskt sedan 1980-talet. Många organisationer har 

plattat till sin organisation till följd av påfrestningar av olika slag. Sociala, kulturella och 

teknologiska faktorer kan ha utgjort påfrestningar men trenden påskyndades troligtvis av den 

europeiska lågkonjunkturen i början och mitten av 1990-talet. (Dopson et al, 1992; Staehle & 

Shermer, 1992) Resultatet av förändringen blev generellt att mellanchefer fick en tyngre 

arbetsbörda eftersom de blev färre till antalet, samt även att deras arbetsuppgifter blev mer 

komplexa och krävande än de varit tidigare. En ökad press på effektivitet orsakad av den allt 

större globala konkurrensen har lagt ytterligare tyngd på mellanchefernas axlar genom 

nedskärningar och omstruktureringar. Holden och Roberts (2004) konstaterar att 

mellanchefen har fått en ökad bredd av ansvarsområden och funktioner vilket gör att denna 

känner spänningar, konflikter och motsättningar i sin roll. Det är enligt författarna vanligt att 

mellanchefer känner sig stressade, utbrända och överbelastade. Studier har även visat att det 

finns ett otillräckligt stöd från företagsledningen för att mellancheferna ska kunna leva upp till 

de förväntningar som finns på dem (Holden, 1996).   
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Holden och Roberts (2004) anser dock att det inte går att frångå de positiva effekter som 

förändringen i mellanchefens arbetsroll medfört. De hävdar att mellanchefer nu har större 

egen beslutsfattande förmåga, de kan få chans att bredda sina kunskaper och anta nya 

utmaningar sam att de har möjlighet att vara innovativa i sitt yrke i större utsträckning. Det 

finns även författare som menar att den förändring i mellanchefens karaktär som ägt rum 

resulterat i en större fokus på människor istället för på grundläggande processer. I en studie 

som Stoker (2006) utfört blir det tydligt att de mellanchefer som deltagit upplevde en starkare 

fokus på mjuka drag i sin karaktärsroll. Nästan samtliga mellanchefer upplevde numer att 

deras roll bestod i coachning av medarbetarna. Trots detta upplevde varken ledning eller 

medarbetare detta coachande drag hos mellancheferna. Enligt mellancheferna själva kunde 

deras roll sammanfattas i orden ”samarbetsförmåga”, ”empatisk” och ”utvecklande av 

medarbetare”. Medarbetarna var å andra sidan enbart överens om att samarbetsförmåga 

stämde in på mellanchefsrollen. I övrigt ansåg de att deras mellanchefer karaktäriserades av 

att vara resultatinriktade och planerande. (Stoker, 2006)   

Stewart et al (1994) i Holden och Roberts (2004) ger en sammanfattande bild om vad rollen 

som mellanchefen innebär. Han menar att den innefattar att kommunicera, att tolka och 

implementera strategier, att försäkra en smidig produktion och skapa en effektiv arbetsmiljö, 

att bygga team, att motivera medarbetare och att lösa dispyter, samt att kontrollera, utvärdera 

och fördela resurser. Mellanchefsrollen är till synes en mångfacetterad roll varvid vi menar att 

den är intressant att studera. Den ytterligare dimension som lågkonjunktur tillför gör oss 

nyfikna på hur mellanchefsrollen ter sig då. Till följd av individers olika karaktär föreställer vi 

oss att mellanchefer lägger fokus på olika delar i arbetsfunktionen, en del mellanchefer väljer 

möjligen att försäkra en smidig produktion framför att motivera medarbetare. Vidare tänker vi 

oss att olika situationer kan göra vissa delar i rollen mer framträdande till exempel som 

framgår av vår problemställning; mellanchefens konfliktlösande funktion under situationen 

lågkonjunktur.  

 

3.1.1 Mellanchefen som förändringsagent 

Eftersom mellanchefen har en närhet till den dagliga verksamheten, kunder och medarbetare 

står han eller hon i en unik position där problem blir tydliga. För att hantera en förändring 

krävs en översikt över situationen, vilket är precis vad mellanchefens position medför. 

Mellanchefen kan se nya möjligheter och lösa problem eller uppmuntra tillväxt. Det har med 

andra ord visat sig att mellanchefen är en viktig aktör i förverkligandet av en drastisk 

förändring i en organisation. Det finns fler skäl till detta. Mellanchefen har ofta kreativa idéer 

som tillför värde och som mellanchefen själv kan och vill förverkliga. De är vanligtvis även 

bäst på att hantera de informella nätverk som finns i en organisation och som är nödvändiga 

för att åstadkomma en hållbar förändring. (Huy, 2001) Mellanchefer är ofta ansvariga för att 

implementera förändringar och även för att medarbetarna ska acceptera förändringen samt 

anpassa sig till vad företagsledningen bestämt (Huy, 2002). Mellanchefens insikt i 

medarbetarnas humör och känslomässiga behov är därmed av yttersta vikt, för att kunna 

försäkra sig om att engagemanget i förändringsinitiativet upprätthålls (Huy, 2001). Huy 

(2002) beskriver mellanchefen som ”grundpelaren” vid en organisationsförändring då denne 
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fungerar som mellanhanden mellan företagsledningen och medarbetarna. Slutligen balanserar 

mellanchefen den spänning som finns mellan förändring och kontinuitet och förhindrar 

därmed såväl kaos som total stagnation (Huy, 2001).  

Balogun (2003) föreslår att mellanchefen fyller fyra viktiga roller som förändringsagent. Hon 

eller han förändrar till att börja med sitt eget beteende, hjälper andra genom förändringen, 

implementerar nödvändiga förändringar på avdelningen samt håller igång produktionen under 

förändringen. Balogun (2003) konstaterar att resultatet av förändringen beror på 

mellanchefens tolkning av situationen och vad de själva kan åstadkomma. De initiativ och 

beslut som mellanchefen tar är ett resultat av hur denne tolkat situationen. Vilka slutsatser 

mellanchefen drar blir därmed av yttersta vikt och således även de aktiviteter mellanchefen 

företar för att göra medarbetarna införstådda med förändringen.   

Studier visar på mellanchefens komplexa uppgift vid förändringsarbete. Samtidigt som denne 

ska implementera en förändring måste hon eller han hantera medarbetarnas känslor, då en 

förändring kan orsaka oro och försvarsinställning bland medarbetarna. Kommunikation är ett 

viktigt verktyg för att försäkra trygghet för medarbetarna. Trots att mellanchefen spelar en 

nyckelroll vid förändringar kan denne själv ha svårt att förstå innebörden av en sådan, och 

framförallt förändringens påverkan på dennes roll, relationer samt organisationen. (Huy, 

2002; Lüscher & Lewis, 2008)   

Externa händelser influerar interna faktorer så till vida att förändringar frambringas och 

påverkar därmed företags strategiutformning för förändringsarbete. Vid förändringsarbete är 

det viktigt att strategier uttrycks i operativa termer, det vill säga kvantitativa värden, för att 

individer i organisationen ska förstå hur de påverkas av förändringen samt hanterar 

utmaningen som förändringen medför. För att en förändring ska lyckas är det avgörande att de 

anställda förstår värdet av förändringen. (Oakland & Tanner, 2007) I enlighet med Huy 

(2001) menar Oakland och Tanner (2007) att en ytterligare viktig aspekt vid hanteringen av 

en förändring är att förankra en vision av förändringen hos personalen, för att dessa ska känna 

sig delaktiga samt återigen se värdet av en förändring. Ansvaret för att förankra denna vision 

ligger främst hos mellanchefen då denne är en central aktör vid förändringar Ett effektivt 

medel är tydlig kommunikation och information. Kommunikation och information anses 

överlag vara en central del vid implementeringen av en förändring. Vidare krävs ett stöd från 

ledande personer inom organisation för att mellanchefen ska klara av att hantera förändringen 

framgångsrikt. Det kan även vara positivt vid en förändring att ta hjälp av konsulter. 

Konsulter är specialister på sitt område och kan därav dela med sig av sin kunskap och 

således coacha ledande personer inom en organisation genom en förändring. (Oakland & 

Tanner, 2007) 
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3.2 De motsättningar som mellanchefen upplever 
Utifrån problem och syfte fyller detta avsnitt en viktig funktion att förklara ursprunget till 

motsättningar mellan ledning och medarbetare samt även förklara vilka dessa kan vara. Inslag 

av hur mellanchefens konflikthantering kan se ut under normala förhållanden, ger en 

bakgrundsförståelse för hantering i lågkonjunktur.   

Mellanchefens roll innefattar som vi nämnt definitionsmässigt ett ansvar såväl uppåt som 

nedåt i organisationen. Det är därmed inte ovanligt att mellanchefer möter motstridiga åsikter 

och krav från ledning och medarbetare, menar Hallier och James (1997). Andra författare 

bekräftar detta och hävdar att det med all säkerhet kommer att finnas motstridigheter när 

mellanchefen överväger olika parters intressen (Gabel, 2002). Enligt Jameson (1999) uppstår 

konflikter närhelst parter som är beroende av varandra upplever oförenliga mål. Till följd av 

att organisationer fungerar som ett system av olika avdelningar som är beroende av varandra 

och har konkurrerande målsättningar är konflikter oundvikliga och präglar därmed 

organisationers vardag. (Cyert & March, 1963, i Jameson, 1999) Mellanchefens roll menar vi 

till följd av dennes position mellan företagsledning och medarbetare innefattar en problem- 

och konfliktlösande funktion. De konflikter som mellanchefen upplever blir dessutom svårare 

att hantera i affärsmässigt svåra tider konstaterar Smith (1990) i Holden och Roberts (2004). 

Det är denna ytterligare dimension av komplexitet som en lågkonjunktur innebär på den redan 

svåra roll som mellanchefen besitter som vi finner intressant och därför vill fokusera på i 

denna studie. När förväntningar och uppfattningar från individer och organisation krockar 

med varandra kan detta skapa slitningar som försvagar båda parter (Gabel, 2002). För att 

organisationens mål ska kunna uppfyllas måste slitningar mellan olika viljor hanteras på ett 

lämpligt sätt (Gabel, 2002).  Då mellanchefen agerar i mitten påstår vi att uppgiften att 

hantera dessa slitningar och således agera medlare faller på mellanchefen.  

Med följande modell vill vi visa de slitningar som existerar mellan olika parter i en 

organisation, vart deras idéer och kraft kommer ifrån samt mellanchefens position som 

medlare mellan de två parterna.  

 

Figur 1. “Motsättningsfaktorer” (Poole, 1986 i Holden & Roberts, 2004, s. 270. Egen bearbetning.) 
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Modellen beskriver den konflikt som kan uppstå genom att mellanchefen både är en individ 

med egna värderingar och en del av organisationens ledning. Främst vill modellen visa på den 

konflikt som finns i mellanchefens egen roll. Faktorer i omvärlden såsom ekonomi och 

teknologi påverkar organisationens förväntningar på mellanchefen och således den kraft och 

förmåga som ledare, som mellanchefen upplever. Kultur och ideologi influerar vidare de 

individuella värdena och förväntningarna som mellanchefen upplever samt påverkar hur 

denne tolkar sin ledarroll. Organisationens förväntningar riskerar sedan att kollidera med 

mellanchefens individuella värden och därmed påverka denne i sin ledarroll. Modellen kan 

enligt vår mening även skildra motsättningar mellan medarbetare och ledning i en 

organisation då den visar de bakomliggande faktorerna till såväl individens som 

organisationens olika förväntningar. Mellanchefens roll som individ och medarbetare, med de 

värden och förväntningar som den innefattar, är sannolik att kollidera med organisationens 

förväntningar. Som ett exempel kan ekonomiska faktorer påverka organisationens ledning i 

form av sparkrav, medan de anställda å andra sidan vill behålla sitt jobb och gärna ha högre 

lön. Andra exempel vi tänker oss kan vara teknologiska faktorer som driver en konstant 

teknologisk uppgradering i företaget, och som medarbetare känner en motvilja till. Ytterligare 

exempel menar vi kan vara en ökad global konkurrens som gör att ledningen ställer 

effektivitetskrav som medarbetarna upplever som svåra att leva upp till, då de kanske redan 

upplever en stressad jobbsituation. Jameson (1999) beskriver hur konflikter inom 

organisationer kan vara en följd av problem gällande prestationsmått, fullbordan av uppgifter 

och tolkningar av policys.  Ytterligare exempel på vad dispyter kan röra menar Jameson 

(1999) är produktivitet, frånvaropolicys, arbetsregler, diskriminering, befordringar eller 

uppsägningar. Vi menar att mellanchefen får en utmanande uppgift att balansera ledningen 

och medarbetarnas olika riktningar, såväl i sin egen personliga roll, som i rollen som medlare 

mellan ledning och medarbetare i organisationen.  

Vi vill vidare poängtera att ledningens och medarbetares olika perspektiv kan förklara 

uppkomsten av motsättningar samt tillväxten av motsättningar. Ledningen har som vi ser det 

ett vidare perspektiv där de måste tillgodose många intressenters intressen, och medarbetarnas 

intressen är därmed bara ett av många. Medarbetarnas perspektiv är å andra sidan inte lika 

mångdimensionellt då de måhända främst tänker på sina egna intressen, även om de kan ha 

förståelse för att andra intressen finns. När båda parters intressen ska förenas anser vi vidare 

att detta innebär för mellanchefen att denne ska företräda båda parter, och eftersträva en bästa 

lösning på situationen. Vi föreställer oss att ledningens parti många gånger drivs igenom trots 

motsättningar från medarbetare och menar då att medarbetarna kan komma att känna sig 

överkörda om detta sker gång på gång. Således vill vi ytterligare hävda att mellanchefens 

hantering av motsättningar mellan ledning och medarbetare blir av stor vikt för att båda parter 

i största möjliga utsträckning ska uppfylla sina enskilda intressen, vilket ligger i företagets 

bästa. Mellanchefens uppgift innebär som vi föreställer oss bland annat att skapa förståelse 

mellan parterna när denne hanterar motsättningarna, men det är denna hantering vi intresserar 

oss för i denna studie och vill öka förståelsen för genom att studera mellanchefens egen 

uppfattning om hanteringen av motsättningar.          
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3.2.1 Mellanchefens konflikthantering 

Det är nu tydligt att förmågan att inneha en mellanchefsposition till viss del kan liknas vid 

förmågan att lösa konflikter. De motsättningar som mellanchefen upplever kan därmed, enligt 

vår mening underlättas till viss del av konfliktlösning. För att definiera och därmed kunna 

hantera en konflikt på ett lämpligt sätt grupperar Jameson (1999) konflikter utifrån innehåll, 

relation och situation. Konfliktens innehåll, eller natur är central för hur den bör hanteras och 

även den situation som konflikten utspelar sig i samt relationen mellan de inblandade spelar 

en avgörande roll för hanteringen. Författaren konstaterar vidare att en kombination av 

formella och informella strategier för konflikthantering är optimalt. När det finns olika 

intressen och en ledare, såsom en mellanchef är inblandad menar Jameson (1999) att 

strategier för konflikthantering som innebär rådgivning, underlättande och medlande ska 

användas. Mellanchefen kan således inta en roll där denne fungerar som en rådgivare för de 

parter som är inblandade i konflikten, genom att prata med båda parter, möjliggöra diskussion 

mellan parterna samt hjälpa parterna att förstå varandras perspektiv och åsikter. (Kolb, 1986 i 

Jameson, 1999) En rådgivande strategi för konflikthantering där mellanchefen fungerar som 

en mellanhand till parter i konflikt är ett exempel på en strategi av informellt slag.  

Underlättande konfliktstrategier är vidare av problemlösande karaktär. (Jameson, 1999) 

Mellanchefen assisterar här parterna så att de kan nå en överenskommelse. Den underlättande 

strategin visar likheter med den rådgivande strategin då den innebär att mellanchefen ska 

uppmuntra parterna att dela med sig av information kring konflikten och på så vis skapa 

förståelse parterna emellan. Viktigt i den underlättande konfliktstrategin blir även att 

förhindra att konflikten uppstår igen. (Kolb & Glidden, 1986 i Jameson, 1999) Mellanchefens 

medlande funktion som konfliktstrategi liknar även den rådgivande och underlättande 

strategin men den taktik man använder sig av kan skilja sig åt strategierna emellan. När 

mellanchefen antar rollen som medlare i en konflikt är denne neutral och försöker hjälpa 

parterna genom processen men låter parterna själva kontrollera resultatet. (Sheppard, 1984) 

Medlaren kan till exempel tillhandahålla information om lagar och förordningar som är 

relevanta utifrån konflikten, förbättra relationen mellan parterna eller vägleda parterna till en 

realistisk lösning på konflikten. (Jameson, 1999)      

Gabel (2002) presenterar vidare ett antal konkreta riktlinjer för ledare som försöker lösa 

konflikter.  Till att börja med beskriver han och indelar konfliktprocessen i ett antal faser där 

mellanchefen inledningsvis känner press och misstycke från någon part. Härefter utvärderar 

mellanchefen den information som denne erhållit. Hon eller han samlar om nödvändigt in 

ytterligare upplysning om situationen, för att sedan klargöra de olika ståndpunkterna för 

parterna och visa på möjligheter och begränsningar med parternas åsikter och önskemål. Nu 

börjar mellanchefen själv eller tillsammans med en konsulterande grupp generera möjliga sätt 

att möta och lösa problemen. Härefter tas ett beslut rörande problemet i fråga och den bästa 

lösningen innefattar en kombination av de båda parternas önskemål samt även något nytt 

inslag. Slutligen kommuniceras beslutet på ett effektivt sätt där båda parters perspektiv 

uttrycks och anledningen till beslutets utformning beskrivs. Alternativa sätt för att hjälpa de 

individer som kan tänkas bli missnöjda bör även tillhandahållas om det är möjligt.   
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Gabels (2002) kompletterande riktlinjer syftar till att underlätta konfliktprocessen och 

sammanfattas nedan: 

 

Figur 2. ”Konfliktunderlättande riktlinjer” (Gabel, 2002, s. 368. Egen bearbetning.) 

 

Utifrån det resonemang vi fört ovan om de motsättningar mellan ledning och medarbetare 

som mellanchefen ska hantera, blir det synligt att vi i viss utsträckning förutsätter att det 

existerar någon sorts motsättning däremellan.  I vilken utsträckning dessa förekommer och 

storleken av dem kan vi emellertid inte veta. Det är troligt att situationen skiljer sig åt enligt 

olika mellanchefers egen uppfattning. Med avseende på vårt syfte menar vi vidare att vilken 

typ av motsättningar som kan existera i en lågkonjunktur, blir av intresse då den grund vi har 

enbart visar på dispytområden under normala förutsättningar. Det finns forskning som tyder 

på att motsättningarna blir mer komplexa att hantera under svårare förhållanden varvid vi 

genom vår problemställning vi vill se hur mellancheferna gör detta i praktiken. 

 

3.3 Kris i samband med lågkonjunktur 
Vi har tidigare visat på hur kris kan kopplas till lågkonjunktur och denna koppling kommer att 

beskrivas ytterligare i detta avsnitt. Eftersom vår studie avser företag som drabbats kraftigt av 

lågkonjunkturen menar vi att dessa företag är verksamma under krisartade förhållanden. Vi 

behöver därmed få en uppfattning om vad en kris i en organisation innebär. Det är under 

krisartade förhållanden som vi utifrån problem och syfte ska studera hur mellanchefen 

hanterar motsättningar, varvid även viss förståelse för hantering av kris blir väsentligt. 

Mellanchefens hantering av motsättningar i lågkonjunktur menar vi kan kräva drag av 

krishantering till följd av den svåra situation som en lågkonjunktur innebär för vissa företag 

och har därför integrerat en del om intern krishantering i detta teoriavsnitt. Vi menar 

sammanfattningsvis att teorin om kris tar in den aspekt av svårare förhållanden som 

lågkonjunktur kan innebära samt innebär för de företag som deltar i vår studie och är därför 

nödvändig i uppsatssammanhanget. 
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Till att börja med finns det ingen enhetlig definition av kris, men en kris beskrivs ofta som 

intensiv och dramatisk. Kriser kan utgöra en naturkatastrof, nedskärningar inom en 

organisation eller vara av finansiell karaktär. Kriser är exceptionella till sin natur och medför i 

de flesta fall ett skift från en normal situation till en abnorm situation, vilket leder till att de 

kan definieras som oväntade och plötsliga händelser. (Roux-Dufort, 2007) Vi har i denna 

uppsats valt att utgå från Sapriels (2003) definition av kriser då vi anser att den ger en 

heltäckande bild av begreppet: 

”An event, revelation, allegation or set of circumstances which threatens the integrity, 

reputation, or survival of an individual or organisation. It challenges the public’s sense of 

safety, values or appropriateness. The actual or potential damage to the organisation is 

considerable and the organisation cannot, on its own, put an immediate end to it” (Sapriel, 

2003, s. 348) 

Det finns olika definitioner av kris men vi väljer ovanstående då vi anser att den visar på en 

kris likhet med lågkonjunktur. En lågkonjunktur grundar sig i olika händelser som vi menar 

kan hota ett företags överlevnad och som företaget inte omedelbart kan förhindra på egen 

hand.  I denna uppsats belyses företag som har drabbats av lågkonjunkturen på ett negativt 

sätt, men vi menar därmed inte att alla organisationer nödvändigtvis gör det.   

 

3.3.1 Kriser inom organisationer 

Kriser är aldrig likadana som föregående men de flesta kriser sker inte heller plötsligt. (Kash 

& Darling, 1998; Ford, 2001) Det finns ofta indikatorer till en kris, vilket innebär att ledare 

inom organisationer på ett tidigt stadium kan urskilja tecken på att en kris är på väg. Dessa 

indikatorer kan dock vara svåra att upptäcka, men enligt Sapriel (2003) hjälper det alltid att ha 

en effektiv riskhantering vilket kan förutse, planera och bestämma hur en risk ska hanteras.  

Ytterligare forskning visar också på att en kris alltmer ses som en process som startar med en 

indikator eller en så kallad ”trigger” (Roux-Dufort, 2007). Enligt Roux-Dufort (2007) är det 

oftast den indikerande händelsen som gör krisen synbar, men den ska inte förväxlas med 

själva krisen utan endast ses som en faktor vilken påverkar en uppkommande kris. Roux-

Dufort (2007) menar även att indikatorn är ett tydligt tecken på en organisations försvagade 

stabilitet samt obalans, och att en sådan händelse vanligtvis inträffar långt innan själva krisen 

slår till ordentligt. Ford (2001) menar å andra sidan att kriser kan uppkomma på grund av 

oförutsedda händelser. I de fall kriser uppstår på grund av organisatoriska bristfälligheter 

samtycker han med Roux- Dufort (2007) och menar att dessa sker mer stegvis.  

Vi menar i enlighet med Sapriel (2003) att indikatorer för kris kan vara svåra att upptäcka och  

har därför en förståelse för organisationers oförmåga att förutse kriser och uppmärksamma 

indikatorer. Den rådande lågkonjunkturen är enligt oss ett bra exempel på hur indikatorer till 

kris kan finnas där utan att en förståelse och beredskap för krisen upprättas. Indikatorerna kan 

vara svåra att koppla till en eventuell effekt i ett senare skede. Hade organisationer inom till 

exempel verkstadsindustrin sett bolånekrisen i USA som en indikator för den djupa 

lågkonjunkturen hade de möjligtvis varit bättre föreberedda på att möta de krisartade 
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förhållanden som skulle komma. Till exempel skulle en förberedelse för en uppkommande 

lågkonjunktur och kris kunnat inverka på hanteringen av motsättningar mellan ledning och 

medarbetare.  

När kriser inträffar omedelbart och med liten eller ingen förvarning är det viktigt för ledare att 

så snabbt som möjligt försöka kontrollera krisen och på så vis minimera negativa effekter. När 

symtomen för en kris istället är tydliga och ständigt närvarande handlar det om en kronisk kris 

och ledare tvingas i detta skede att handla effektivt för att krisen ska bli hanterbar. (Kash & 

Darling, 1998) Den kroniska krisen kan i sin tur liknas med vad Parsons (1996) benämner 

som en hållbar kris. Parsons (1996) menar att denna sorts kris kan hålla i sig i flera veckor 

eller till och med år. I samband med detta skulle lågkonjunkturen sedd som en kris falla in 

under benämningen ’kronisk kris’, dock anser vi att de mest kritiska skeden, där till exempel 

mellanchefens hantering av motsättningar kan bli än mer intensiv, inte nödvändigtvis varar 

genom hela konjunktur- och krisperioden.   

Om vi utgår från att en kris sker mer stegvis, hävdar Ford (2001) att det finns fyra 

huvudsakliga faktorer som bidrar till organisatoriska kriser, dessa är som följande: 

 

o Misslyckande att identifiera relationer mellan olika variabler 

o Grupptänk 

o Ostrukturerad information 

o Överdriven optimism 

 

Det har visat sig att bristfälligheter inom en organisation handlar om att många individer inte 

förstår sambandet mellan olika organisatoriska variabler, så som till exempel att pris och 

efterfrågan är korrelerade och att efterfrågan således kan stimuleras genom prissänkning. Ett 

annat problem inom organisationer är förekomsten av grupptänk. Det innebär att personer 

inom en och samma grupp börjar tänka för lika och känner lojalitet mot gruppen vilket 

förhindrar alternativa logiska och realistiska lösningar på problem. Grupptänk kan resultera i 

att gruppen ignorerar viktiga omvärldsfaktorer, vilket leder till svaga beslut som kan bidra till 

uppkomsten av en kris. Spridning av information är grundläggande inom organisationer, men 

finns ingen klar strategi för hur detta ska skötas mest effektivt kan det leda till att olika 

budskap sänds ut och skapar förvirring i organisationen. Slutligen pekar Ford (2001) på 

problemet med överdriven optimism inom en organisation. Många ledare är duktiga på att 

över- eller underskatta en organisations förmåga att klara av en specifik uppgift, vilket kan 

leda till att företaget försätts i en kris när till exempel budgeten eller tidsplanen spricker för ett 

projekt.  

 Ovanstående diskussion hänvisar främst till att förekomsten av dessa aspekter i sig kan 

frambringa en kris. Vi vill i detta sammanhang hävda att dessa faktorer troligtvis även kan 

förvärra redan svåra situationer. Den kris som lågkonjunkturen innebär för vissa företag kan 

med andra ord förstärkas och bli än mer märkbar inom organisationer om dessa aspekter inte 
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förhindras. Således påstår vi att ett eliminerande av dessa faktorer blir viktiga såväl för att 

förhindra en kris som för att hantera en pågående kris. Vidare skulle dessa aspekter därmed 

kunna vara viktiga för mellanchefen att ha i åtanke när denne hanterar motsättningar i 

lågkonjunktur.  

Oberoende av vilken sorts kris som drabbar en organisation kan den frambringa förändring 

och transformation (Roux-Dufort, 2007).  Förändringar inom både interna och externa miljöer 

är vanligtvis resultatet av nedgång i produktion, förlusten av en viktig kund eller effekten av 

en lågkonjunktur (Bohman & Johansson Lindfors, 1998). Interna förändringar är således ofta 

följden av en extern händelse (Oakland & Tanner, 2007). Om exempelvis kunder blir mer 

krävande, måste kvalitén på produkterna eller servicen förbättras (Oakland & Tanner, 2007). 

Tidigare forskning visar att när organisationer befinner sig i stabila förhållanden, exempelvis 

under en högkonjunktur, sker beslut om förändringsåtgärder mer rutinmässigt. Det innebär att 

lösningar på problem utvecklas utan större hänsyn till faktorer som politiska beslut eller den 

finansiella situationen i organisationen, med avseende på totala tillgångar samt likvida medel. 

När å andra sidan förhållandena blir mer kritiska, till exempel vid en ekonomisk nedgång, är 

vikten av ett strategiskt förändringsarbete avgörande för hur väl en organisation hanterar en 

kris. Effekterna av interna och externa förändringar, organisationens finansiella situation samt 

det politiska världsläget måste granskas för att den strategiska förändringsprocessen ska bli 

framgångsrik. (Bohman & Johansson Lindfors, 1998) Vid förändringsprocessen bör olika 

alternativ på lösningar diskuteras och övervägas innan ledningen fastställer ett beslut om 

vilken förändring som ska ske. Beslutet kräver inte full acceptans av samtliga berörda ledare 

men deras uppgift blir att hantera riskerna som förändringen kan innebära samt kommunicera 

behovet av en förändring till medarbetare. (Oakland & Tanner, 2007)  

 

3.3.2 Intern krishantering  

Organisationer drabbas av små eller stora kriser relativt regelbundet, men eftersom kriser 

aldrig följer samma mönster försvårar det möjligheten att dra konkreta slutsatser angående en 

kris karaktär och hur en sådan ska hanteras (Kash & Darling, 1998; Ford, 2001). Det många 

gånger oförutsägbara förloppet hos kriser är en av anledningarna till att ledare inom 

organisationer hittills valt att inte fokusera närmare på hanteringen av en krissituation (Roux-

Dufort, 2007). Ford (2001) fastställer att kriser karaktäriseras av framförallt två aspekter: hot 

och tidspress.  Hotet innebär att de som påverkas av krisen blir oförmögna att prestera eller 

bevara tillgångar eller målsättningar de anser som viktiga. Exempel på detta är personliga- 

(karriär), organisatoriska- (marknadsandel), eller nationella- (ekonomisk labilitet) tillgångar 

eller målsättningar. Tidspressen handlar om hur mycket tid organisationen anses ha på sig att 

agera, innan krisen börjar resultera i olika sorters förluster. Detta indikerar att det centrala vid 

krishantering handlar om förmågan att kunna reagera direkt men även flexibelt (Roux-Dufort, 

2007). 

Roux-Dufort (2007) hävdar vidare att kriser inte existerar av sig själva utan genom hur de 

individer som påverkas upplever dem. Han menar att individer får svårt att förstå hur saker 

och ting hänger ihop under en krissituation, vilket leder till förvirring.  Kriser reflekterar som 
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tidigare nämnts en organisations obalans och svaghet och det är endast när ledningen tillåter 

ignorans kring utvecklingen av denna obalans inom en organisation som kriser kan växa och 

bli starka (Roux-Dufort, 2007).  

Kunskapen om att kriser utvecklas under en längre period växer inom organisationer, och idag 

inser många ledare att en tydlig plan för krishantering blir av allt större vikt (Sapriel, 2003).  

En sådan plan innefattar bland annat en kriskommunikationsplan. Det är viktigt att en 

organisation förstår vikten av entydig intern och extern kommunikation när en kris uppstår, då 

det är avgörande för hur en potentiell skada kan minimeras. (Massey & Larsen, 2006; Sapriel, 

2003) En välutformad kommunikationsplan ger inte bara tydliga riktlinjer för hur 

organisationen och dess medlemmar ska agera då en kris uppstår utan den ska även innehålla 

anvisningar gällande ”krisförebyggande” och ”krisförberedelse” (Massey & Larsen, 2006). En 

kommunikationsplan visar dessutom på viljan att lyssna på intressenter och deras viljor 

(Sapriel, 2003). I enlighet med Sapriel (2003) menar Kash och Darling (1998) att vid alla 

olika sorters krissituationer är upprättandet av en effektiv kommunikation ett viktigt steg för 

bra hantering. Alla medel för kommunikation bör vara vidtagna och om det är nödvändigt ska 

experter kallas in för att till exempel förklara tekniska omständigheter vid en kris (Kash & 

Darling, 1998; Parsons, 1996). Flertalet forskare poängterar vikten av att utnämna en 

talesperson som representerar organisationen under en krissituation och som tydligt, ärligt 

samt kontinuerligt informerar såväl allmänheten som de anställda om det svåra läget (Kash & 

Darling, 1998; Parsons, 1996). Som vi tidigare nämnt ser sällan en kris ut som en föregående. 

Av denna anledning krävs det att kommunikationsplanen snabbt kan korrigeras för att 

anpassas till en ny situation. Den ska samtidigt vara tydlig med vem som ansvarar för vad 

under en krissituation och ge klara riktlinjer till den utvalda talespersonen (Massey & Larsen, 

2006).  

En ytterligare grundläggande aspekt när det kommer till krishantering är vikten av att 

organisationen visar empati för krissituationen under hela processen. (Kash & Darling, 1998; 

Parsons, 1996) Sapriel (2003) samstämmer och menar att ledare har ett ansvar under svåra 

tider att leda och stödja organisationen samt de anställda, och bör vidare samtidigt fungera 

som en symbol för en grupps ilska, beslut eller glädje. En genuin omtanke för samtliga 

berörda, menar vi, visar på organisationens acceptans av krisen och samtidigt en vilja att 

hantera den på bästa sätt, vilket kan skapa förståelse hos till exempel medarbetare.  

Även om forskare är överens om vikten av god kommunikation är de tydliga med att påpeka 

att krishantering innefattar mycket mer än så (Kash & Darling, 1998; Sapriel, 2003). 

Krishantering handlar om att vara förberedd på att hantera motgångar och minimera negativa 

effekter som kriser kan medföra samt arrangera ledarskapet på ett lämpligt sätt under svåra 

förhållanden. För att krishantering ska vara så effektivt som möjligt krävs det att det finns 

tydligt utformat och att berörda ledare inom organisationen är väl insatta med vad 

krishantering innebär. Målet inom många organisationer idag är att förbättra denna kapacitet 

och därmed vara väl förberedda på nya och oförutsedda risker, samtidigt som organisationer 

ska kunna hantera många intressenters behov och viljor. (Roux-Dufort, 2007; Sapriel, 2003)   



Sida | 29  

 

Vi har i detta avsnitt behandlat kriser inom organisationer och berört tidigare forskning om 

intern hantering av kriser. Vi har även visat på lågkonjunkturens samband med kris och 

därmed skapat en grund för att förstå den situation som mellanchefen verkar i under svårare 

förhållanden. Krisers karaktär och hanteringen härav pekar även på hur mellanchefens roll 

kan komma att ändras då förhållandena är annorlunda, vilket är relevant utifrån studiens syfte. 

Således kan även mellanchefens hantering av motsättningar mellan ledningen och 

medarbetare komma att få inslag av krishantering då krisartade förhållanden är den situation 

som motsättningarna formas av samt även är den omständighet som motsättningarna ska 

hanteras i.    

 

3.4 Intern kommunikation  
Kommunikation har varit ett återkommande inslag som förekommit i såväl mellanchefens 

konflikthantering och i dennes roll, som i krishantering. Kommunikationens stora betydelse 

för ämnesområdet ser vi som uppenbar då vi menar att den är en väsentlig del i mellanchefens 

roll under normala omständigheter. I situationer som karaktäriseras av såväl kris som konflikt 

och motsättningar blir således även kommunikation grundläggande och är ett nödvändigt sätt 

för mellanchefen att interagera med andra parter. För att utöka resonemanget kring 

kommunikation kommer vi därför beröra intern kommunikation.      

Kalla (2005) menar inledningsvis att företag som har strategier för hur kommunikations ska 

ske är mer framgångsrika. Författaren pekar även på att företag är medvetna om att 

kommunikation är viktigt men att de saknar kunskap om hur kommunikationen bör ske samt 

att de samtidigt avsätter otillräckligt med resurser för att skapa en effektiv kommunikation i 

organisationen.   

I sin enklaste form innebär kommunikation en social interaktion genom meddelanden 

(Tourish & Hargie, 2004). Andra definitioner beskriver kommunikation mer djupgående. 

Oliver (1997) menar att kommunikation är: 

”an interchange of ideas, facts, and emotions, by two or more persons, with the use of words, 

letters and symbols based on the technical problem of how accurately the symbols can be 

transmitted, the semantic problem of how, precisely, the symbols convey the desired meaning, 

and the effectiveness of how the recieved meaning affects conduct in the desired way”.  

(Oliver, 1997, s. 64) 

För att kommunikation ska vara effektiv menar forskare att deltagarna måste nå en gemensam 

förståelse genom att stimulera den andra partens ageranden och uppmuntra individer att tänka 

i nya banor. (Bovée & Thill, 2000) Spence (1994) menar däremot att kommunikation innebär 

att en part vill övertyga den andra parten och har som intention att influera denne. 

Kommunikation blir därmed ingen neutral process men Spence (1994) menar dock att 

mottagaren måste ta emot och förstå meddelandet för att nå ett bestämt mål om 

kommunikationen ska vara effektiv. Kalla (2005) ifrågasätter Spence (1994) när hon menar 

att effektiv kommunikation bör definieras som en interaktiv process av två-vägs 

kommunikation där ett agerande visserligen uppnås men dock inte nödvändigtvis det som var 
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förbestämt. Författaren visar vidare på skillnaden mellan kommunikation och information då 

hon menar att information avser att meddelanden endast sänds från ett håll och således inte är 

ett ömsesidigt utbyte.      

Intern kommunikation blir viktigt när företag växer sig stora eller blir mer komplexa. 

Kommunikationen som bör gå via en ledare till en annan och vidare till medarbetarna kan bli 

svårare att hantera under dessa förhållanden. Syftet med intern kommunikation är då bland 

annat att skapa en respektfull miljö bland de anställda inom organisationen. (Kalla, 2005) Den 

interna kommunikationen vid till exempel en förändring avser vanligtvis en process från 

toppen till botten i organisationen men kan mer karaktäriseras av ett informationsflöde än ett 

försök att skapa en dialog med medarbetarna hävdar Clutterbuck och James (1997).   

Ledarna i en organisation spelar en betydelsefull roll för en effektiv intern kommunikation, då 

de fungerar som en länk mellan de olika nivåerna i en organisation. De förmedlar budskapet 

och ser till att kommunikationen når alla organisationens skikt. Samtidigt är en fungerande 

kommunikation även medarbetarnas ansvar. Medarbetare bör själva vara mottagliga och se 

kommunikation som en del av deras arbetsuppgifter samt söka efter företagets information 

aktivt. (Kalla, 2005) Vidare pekar forskning på att anställda i en organisation föredrar när 

kommunikationen sker ansikte mot ansikte. (Hargie & Tourish, 2002; Clutterbuck & James, 

1996) För att kommunikationen ska tas emot är det fördelaktigt när kommunikationen upplevs 

som relevant och kommer från en trovärdig källa. (Clutterbuck & James, 1996)     

 

3.4.1 Transparens 

Från ett kommunikationsperspektiv innebär transparens hur väl en organisation synliggör vad 

den står för samt delar relevant organisationsinformation med sin omgivning. (Christensen, 

2002) Den tydliga kopplingen till kommunikation och information är märkbar i följande 

definition av begreppet. Transparens kan uttryckas som följande:  

”The convergence of information streams and their delivery to interested parties at the time 

of the perceived information need” (Simon, 2006, s. 1030) 

Transparens kan därmed anses avse de kommunikationskanaler och teknologiska system som 

informationen i en organisation flödar genom för att nå fram till olika parter. Det är något som 

Christensen (2002) är överens om då han säger att transparens i första hand handlar om att 

skapa ett ömsesidigt system som skapar mening mellan olika aktörer i 

organisationslandskapet. Simon (2006) utvecklar sitt resonemang och säger att den viktigaste 

delen av transparens i information är den värdeskapande funktionen den har till följd av 

innehållet i meddelandet och de ageranden som kommer därav. God transparens är vidare när 

interna och externa parter är överens om tolkningen av innehållet i meddelandet (Christensen, 

2002).  

När syftet är att skildra mellanchefens roll under lågkonjunktur och hur denne hanterar 

motsättningar mellan ledning och medarbetare är det således intressant att förstå hur intern 
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kommunikation sker. Hur den interna kommunikationen sker och huruvida den är effektiv 

med god transparens kan inverka på hanteringen av motsättningar. 

3.5 Teoretisk översiktsfigur 
Vi har härmed berört de teorier vi finner relevanta för vår studie och vill därför presentera en 

sammanfattning av dessa i följande översiktsfigur. Översiktsfiguren tar i beaktande samtliga 

teoretiska avsnitt och skapar en sammanlagd grund för mellanchefers hantering av 

motsättningar i lågkonjunktur. Vi har således identifierat aspekter i mellanchefens roll och 

integrerat dessa med infallsvinklar ur konflikthantering och krishantering. Konflikthantering 

avser skildra hanteringen av motsättningar och krishantering ämnar tillföra den dimension 

som lågkonjunkturen innebär för hantering av motsättningar i lågkonjunktur. De 

sammanfattande punkterna för mellanchefens hantering av motsättningar i en lågkonjunktur 

är genomgående drag som är tydliga och karaktäriserar samtliga tre teoretiska områden. Den 

teoretiska referensramen och översiktsfiguren ligger till grund för vår studie bland 

mellanchefer i verkstadsindustrin. Till följd av mellanchefernas redogörelser för hanteringen 

av motsättningar kan vidare översiktsfiguren nedan komma att utvecklas och modifieras.   

 

 

 

Figur 3. ”Teoretisk översiktsfigur” 
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4. SJU MELLANCHEFER BERÄTTAR 

Detta kapitel presenterar de företag och respondenter som deltagit i studien och behandlar 

vidare det empiriska material som de kvalitativa intervjuerna genererat. Efter en beskrivning 

av företag och respondenter skildras mellanchefernas redogörelser utifrån relevanta avsnitt. I 

avsnitten som berör ’Mellanchefens roll’, ’Lågkonjunkturens effekter och hantering av 

svårare förhållanden’ samt ’Motsättningar mellan ledning och medarbetare’ skildras 

respondenternas redogörelser löpande. Under avsnittet som beskriver mellanchefens 

hantering av motsättningar behandlas emellertid varje respondent i ett eget stycke. Valet av 

empiristruktur diskuteras i uppsatsens metodkapitel. Under samtliga avsnitt tydliggörs och 

sammanfattas det empiriska materialet avslutningsvis i en matris. 

 

4.1 Beskrivning av företag och respondenter 
Sammanlagt sju mellanchefer vid tre olika företag har utgjort studiens respondenter. Vi ämnar 

här redogöra för företagen som mellancheferna vi intervjuat arbetar vid, samt ge en kort 

bakgrund till respondenterna.  

 

4.1.1 Komatsu Forest  

Komatsu Forest i Umeå tillverkar Valmets skogsmaskiner som vidare säljs av Komatsu 

SweLog. Komatsu SweLog är en del av Komatsu Corporation vars huvudkontor är etablerat i 

Tokyo, Japan. I och med lågkonjunkturen har Komatsu Forest sagt upp cirka 250 personer 

vilket har inneburit en halvering av deras personalstyrka.  (Komatsu SweLog, 2009; Komatsu 

Industries Corp, 2009) 

Vi har till en början intervjuat teknikchefen som har arbetat i företaget i 11 år och fyra år som 

mellanchef. Respondenten ansvarar i dagsläget för 65 stycken personer och har efter 

omorganiseringar en nivå upp till ledningen i Umeå. Kollegan, tillika gruppchefen har arbetat 

på Komatsu Forest i 11,5 år och har haft sin nuvarande befattning i fyra år. Han ansvarar för 

10 stycken medarbetare och har liksom teknikchefen en nivå upp till ledningen.  Vår tredje 

respondent vid företaget, arbetsledaren har arbetat på Komatsu Forest i 14 år och i nuvarande 

befattning i tre år. Han har tre nivåer upp till ledningen och ansvarar för 15 anställda.  

 

4.1.2  Wipro Infrastructure Engineering  

Det multifunktionella företaget Wipro Limited är världsledande inom integrerade tekniska, 

affärs- och processlösningar på en global nivå och har sitt huvudsäte i Bangalore, Indien.  

Wipro Infrastrucutre Engineering AB i Skellefteå är en del av koncernen och producerar 

precisionstillverkande cylindrar, komponenter och lösningar för hydraulsystem samt 

komponenter för fordonshydralik. (Wipro Infrastructure Engineering, 2009; Wipro 

Technologies, 2009) Från att ha varit 280 stycken anställda för ett år sedan är personalstyrkan 
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i dagsläget nere på 94 stycken. Lågkonjunkturen har med andra ord inneburit att företaget 

varit tvungna att varsla 186 stycken av medarbetarna i fem omgångar.   

Vi har träffat miljö- och kvalitetschefen som har arbetat i företaget i 11 år och ett år i 

nuvarande tjänst. Respondenten ansvarar för 20 stycken anställda och har ett led upp till 

företagsledningen på lokal nivå. Vi har vidare intervjuat värdeflödeschefen som har arbetat i 

företaget i 36 år, varav två år i nuvarande tjänst. Han ansvarar för 43 stycken anställda och har 

liksom sin kollega ett led upp till företagsledningen.  

 

4.1.3 Volvo Lastvagnar AB, Umeå    

Volvo Lastvagnar, med huvudkontor i Göteborg, är en del av Volvokoncernen och tillverkar 

medeltunga till tunga lastbilar för fjärr- och regionaltransporter samt anläggningsarbeten. 

Volvo Lastvagnar har produktion över hela världen och sammanlagt nio helägda 

monteringsfabriker, varav en ligger i Umeå. (Volvo Trucks, 2009) 

På fabriken i Umeå arbetade ungefär 2500 personer, metallare och tjänstemän innan 

lågkonjunkturen. Antalet uppsagda är nu 1150 och ett varsel på ytterligare 320 föreligger. Går 

detta varsel igenom arbetar således ungefär 1000 anställda kvar vid fabriken.  

Vi intervjuade till att börja med driftschefen på monteringen som jobbat på Volvo Lastvagnar, 

Umeå och i nuvarande befattning i ungefär två år. Respondenten ansvarar för närvarande för 

ungefär 150 anställda och har två led upp till företagsledningen på lokal nivå i Umeå. Vår 

andra respondent på Volvo Lastvagnar arbetar som produktionsledare. Produktionsledaren har 

jobbat på Volvo i sex år och i nuvarande tjänst två år. Efter alla varsel ansvarar respondenten 

för ungefär 30 anställda och han har tre nivåer upp till den lokala företagsledningen.  

 

4.2 Mellanchefens roll  

Vi vill inledningsvis skildra den sammantagna bild av mellanchefernas roll som våra 

respondenter beskrivit. Utifrån deras egen beskrivning av sin roll, samt deras skildring av 

ledningens och medarbetarnas förväntningar på dem får vi en översikt av mellanchefsrollen 

utifrån mellanchefens perspektiv. Huruvida respondenterna upplever att mellanchefsrollen har 

förändrats till följd av lågkonjunkturen beskrivs vidare samt hur de menar att detta har skett. 

Vi sammanfattar avslutningsvis respondenternas skildringar i en matris.  

 

4.2.1 Rollen som mellanchef utan lågkonjunkturens effekter 

Enligt teknikchefen på Komatsu Forest handlar rollen som mellanchef om att leda och fördela 

arbetet i den grupp av anställda som han ansvarar för. Han menar vidare att rollen innebär att 

återföra utveckling till ledningen. De grundläggande bitarna som han ser det är 

sammanfattningsvis resurs- och ekonomiansvar samt teknikansvar. Gruppchefen för 

skördegruppen vid samma företag anser att han i sin roll ansvarar för att ge gruppen en 

riktning, så att alla går åt samma håll. Han ska se till att gruppen genomför det de är ålagda att 
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göra. En ytterligare del i rollen menar gruppchefen är att se till att en utveckling i produktion 

och produkter sker för att kunna möta marknadens krav och uppfylla ledningens direktiv. Det 

är således även hans ansvar att utveckla personalen, enligt hans egen uppfattning. Vår tredje 

respondent på Komatsu Forest, arbetsledaren vid monteringen uppfattar att hans roll i första 

hand innefattar att utföra de order som kommer uppifrån och se till att medarbetarna utför 

dessa, till exempel ska de uppfylla målsättningen på antal maskiner som ska produceras under 

en vecka. Han ser vidare som sin uppgift att hålla monteringen flytande, vilket han menar kan 

gå bra men även innebära ganska stora konflikter vissa gånger.  

Värdeflödeschefen på Wipro ställer sig kritisk till begreppet ’chef’ och ser sig själv mer som 

en ledare. Han menar att en ledare har en annan dialog och en mer demokratisk hållning då 

han ser på en chef som någon som pekar med hela handen. I rollen som mellanchef menar han 

att det ibland krävs drag av det han kallar ’chef’, men helst ser han att hans roll innebär att 

vara en ledare, i hans egen benämning. Han anser att hans roll handlar om att planera och 

utveckla för att föra verksamheten framåt. Värdesflödeschefen ser även drag av förvaltning, 

som han själv tycker är en tillintetsägande uppgift. Han visar blygsamma tendenser inför sin 

roll då han säger: ”Jag är bara en liten bit i en kedja egentligen, jag har aldrig sett mig som 

större än någon annan. ” (Värdeflödeschefen, Wipro, 2009-04-24) Vår andra respondent på 

Wipro, miljö- och kvalitetschefen uttrycker sig om rollen som mellanchefen och säger att den 

handlar om att se framåt i tiden och därmed budgetera och planera för en viss period. Han 

menar vidare att det är hans uppgift att utifrån ett långsiktigt perspektiv identifiera behov av 

kompetens och se möjlig vidareutveckling hos medarbetare. Miljö- och kvalitetschefen ser det 

även som en del i sin roll att vara organisationens språkrör inåt och därmed spegla till 

exempel kunders synpunkter ut i verksamheten.  När det gäller den mer kortsiktiga 

planeringen säger miljö- och kvalitetschefen att han ska fungera som ett bollplank och stöd 

för medarbetarna samt även ett föredöme. Att vara ett samtalsstöd menar respondenten är en 

del i att vara en medmänniska som han anser mellanchefsrollen även karaktäriseras av. Han 

anser att han lägger undan chefsaspekten i mellanchefsrollen och ibland låter bli, som han 

uttrycker det ”att jaga och piska”. (Miljö- och kvalitetschefen, Wipro, 2009-04-24) Han 

menar med andra ord att det finns två sidor utav mellanchefsrollen.  

Driftschefen på Volvo Lastvagnar, Umeå nämner till att börja med att rollen innebär att han är 

resultatansvarig för sitt område. Detta innefattar många olika aspekter som till exempel löner, 

energiförbrukning och kvalitet. Han pekar på en kommunikativ del i rollen som mellanchef, 

vilket han menar även innebär att han företräder den frånvarande parten. Driftschefen säger: 

”Och det är det som är det här kruxet i att vara mittemellan, slagpåse på något vis”. 

(Driftschefen, Volvo Lastvagnar, 2009-04-27) Produktionsledaren på Volvo Lastvagnar anser 

att mellanchefsrollen innebär det mesta. Han beskriver sin roll som att vara ett stöd, en ledare, 

en beslutsfattare och en utförare. När det gäller att vara ett stöd till medarbetarna poängterar 

han att det visserligen är en del av hans roll men bara till en viss gräns, då han samtidigt även 

är företagets representant. Han menar även att rollen på senare tid, men inte till följd av 

lågkonjunkturen blivit alltmer administrativ, med mindre fokus på produktion och 

medarbetare. I det administrativa arbetet anser han att till exempel personalarbete ingår, men 

han menar dock att det finns mindre tid för personlig kontakt med medarbetarna.  
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4.2.2 Ledningens och medarbetarnas förväntningar på mellanchefen 

För att ytterligare skildra mellanchefens roll fick respondenterna beskriva sin uppfattning om 

ledningens och medarbetarnas förväntningar på dem som mellanchef. Teknikchefen på 

Komatsu Forest anser att ledningen främst förväntar sig att han ska genomdriva den aktivitets- 

och budgetplan som finns medan medarbetarna å andra sidan förväntar sig tydlig information 

om vad som händer i företaget och koncernen. De har även en förväntan på att få behålla sina 

jobb och att teknikchefen som mellanchef ska försäkra detta. Vår andra respondent på 

Komatsu Forest, gruppchefen menar att ledningen förväntar sig att han ska se till att gruppen 

presterar det som är planerat. Han menar vidare att ledningen vill att han som mellanchef ska 

hålla en ärlig och öppen dialog med dem om vilka problem som existerar och status på det 

övergripande läget. I detta innefattas även rapportering menar gruppchefen. Medarbetarna 

förväntar sig liksom ledning en tydlig öppen dialog men även att mellanchefen fungerar som 

samtalsstöd. Gruppchefen ser vidare att de förväntar sig att han sätter mål, organiserar och 

coachar samt att han är tydlig i sina beslut.  Arbetsledaren vid samma företag menar att 

ledningen förväntar sig att han försäkrar att allt fungerar, och att gruppen som mellanchefen 

ansvarar för producerar maskiner enligt uppsatta mål. Medarbetarnas förväntningar anser han 

istället är att han ska vara tydlig samt fungera som ett stöd till dem. De har även som han ser 

det en orimlig förväntan på att han som mellanchef ska veta hur allting fungerar.  

Värdeflödeschefen vid Wipro beskriver att ledningen förväntar sig att han tar sitt ekonomiska 

ansvar inom de ramar han har. Samt att han strävar efter att utveckla verksamheten och 

framförallt personalen. De förväntningar som han upplever från medarbetare är att han ska 

vara en rättvis ledare som är rak och ger svar på frågor som medarbetarna har. Han säger även 

att medarbetarna förväntar sig att han finns tillgänglig för samtal. Kollegan, miljö- och 

kvalitetschefen säger att ledningen förväntar sig att han ska förankra de beslut som de tar, hos 

medarbetarna. Det avser även att motivera sig själv, även om han inte står bakom beslutet, 

såväl som att motivera medarbetarna i den aktuella frågan.  Ytterligare en förväntan från 

ledningen menar miljö- och kvalitetschefen är att han ska tillhandahålla saklig information. 

Det han framför till dem ska ha ett gott underlag och han ska därmed kunna tillhandahålla 

faktabaserad bakgrundsinformation om till exempel ett beslut. Medarbetarna vill, enligt hans 

uppfattning att han förmedlar ärlig och direkt information om såväl företaget som 

medarbetarnas individuella prestation. Han säger vidare om medarbetarna att ”de vill både ha 

plus och minus, inte bara skället utan även när de gör någonting bra” (Miljö- och 

kvalitetschefen, Wipro, 2009-04-24). De förväntar sig slutligen att miljö- kvalitetschefen syns 

och är tillgänglig så att de kan prata med honom.   

På Volvo Lastvagnar ansåg respondenten, driftschefen att ledningen förväntar sig att han ska 

säkerställa att kraven på kvalitet och budget följs. Driftschefen ska även uppfylla 

kravspecifikationen i enlighet med bland annat arbetsmiljöverkets regler, men överhuvudtaget 

enligt lagar och avtal. Ekonomi och personalansvar är vidare en förväntan på åtaganden som 

ledningen har på mellanchefen och de förväntar sig slutligen att mellanchefen ska utveckla 

verksamheten samt ständigt arbeta för förbättring. Driftschefen menar att medarbetarna 

förväntar sig att han är tillgänglig och kan svara på relevanta frågor, samtidigt som han ska 

kunna hantera negativ kritik samt finna en lösning på problem. Produktionsledaren på Volvo 
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Lastvagnar sammanfattar ledningens förväntningar på honom och säger att de innefattar att 

han ska verka för att nå uppsatta mål, det vill säga leverera ett antal lastbilshytter till bästa 

möjliga kvalitet. Han anser att förväntningarna från medarbetarna är att han ska ha svar på 

alla frågor, vilket han själv hävdar vara en omöjlighet. Medarbetarna förväntar sig vidare att 

han ska vara ett stöd för dem samt även företräda dem och göra det bästa för de utifrån 

situationen.  

 

4.2.3 Förändring i rollen till följd av lågkonjunkturen 

Samtliga respondenter beskrev någon sorts förändring i sin roll som mellanchef till följd av 

lågkonjunkturen. Vi går i detta avsnitt in närmare på de förändringar som respondenterna 

upplevde i sin roll som mellanchef till följd av lågkonjunkturen.  

Teknikchefen på Komatsu Forest upplever i och med förändringar i organisationen ett ökat 

ansvar i rollen som mellanchef. Han menar att han fått fler arbetsuppgifter, som till exempel 

ett konstruktionsansvar. Han anser vidare att rollen gentemot medarbetarna förändrats något 

till följd av lågkonjunkturen och att det nu krävs mer tydlighet och information kring 

orsakerna till företagets handlande. För att de ska få en förståelse för hur företaget agerar är 

det teknikchefens uppgift att skildra den förändring som skett i världsekonomin och detta 

tycker han tar mycket tid och kraft. Vår andra respondent på Komatsu Forest ser inte lika 

tydliga förändringar i rollen som mellanchef till följd av lågkonjunkturen då han inledningsvis 

menar att rollen är densamma. Han anser att det är lättare att vara chef och ledare i goda tider 

men när det är svårare förhållanden blir det knepigare. Han säger ”det dras mer till sin spets 

att vara företagsrepresentant och inte mittemellan medarbetare, utan det blir tydligare 

rollfokusering på något sätt”. (Teknikchefen, Komatsu Forest, 2009-04-27) Han förtydligar 

detta när han menar att han måste se på sin yrkesroll som chef och säger vidare ”det är lättare 

att blanda ihop kepsarna när det är högkonjunktur och allting är roligt och glatt”. 

(Teknikchefen, Komatsu Forest, 2009-04-27) Arbetsledaren vid Komatsu Forest ser tydliga 

förändringar i sin roll som mellanchef då han i detta läge måste ha mer fokus på 

medarbetarna. Han beskriver vikten av att vara smidig, det vill säga att vara ute bland 

medarbetarna och lyssna, samt känna av stämningen. Det blir viktigare att se oroligheterna 

och stötta där det behövs. Arbetsledaren lägger även mer vikt vid att motivera medarbetarna 

och som han uttrycker det ”hålla modet uppe i gubbarna”. (Arbetsledaren, Komatsu Forest, 

2009-04-27)  

Värdeflödeschefen på Wipro menar att lågkonjunkturen för med sig förändringar i hans roll 

som till en början innebär en större arbetsbelastning med fler funktioner i rollen. Han anser att 

han fått ändra sitt tankesätt för att kunna förse medarbetarna med tillfredställande 

arbetsuppgifter, då deras normala arbetsuppgifter inte längre kräver deras insats. Rollen har 

således förändrats till att innebära mer fokus på medarbetarna i form av utveckling av deras 

kompetens. Han anser vidare att ledaraspekten i rollen som mellanchef blir mer framträdande 

i lågkonjunktur, vilket han menar innebär bland annat ett större fokus på att stötta och hålla 

samtal. Vår andra respondent, miljö- och kvalitetschefen på Wipro ser att rollen till viss del 

förändrats till följd av lågkonjunkturen. Han ser till att börja med inte någon större 
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rollförändring men konstaterar sedermera att trycket på mellanchefen ökar under en 

lågkonjunktur. ”Man får ett mer operativt ansvar samtidigt som man ska vara chef för de 

andra som är kvar.” (Miljö- och kvalitetschef, Wipro, 2009-04-24) Han framhäver att 

informationsbehovet ökar och att det därmed blir viktigt att förklara vad det är som händer 

och varför det händer. Samtidigt poängterar han att det kan krävas ett, som han uttrycker det, 

mer formellt agerande då mellanchefen sätter ned foten och inte ger all information på en 

gång.  

Driftschefen på Volvo Lastvagnar säger att ”rollen kräver ungefär samma saker som tidigare 

men det blir mer basalt, alltså mer Maslow”. (Driftschefen, Volvo Lastvagnar, 2009-04-27) 

Med detta menar han att medarbetarna har mer fokus på basala aspekter, såsom att ha jobbet 

kvar och de vill att han ska bemöta detta. Han anser således att lågkonjunkturen inneburit 

rollförändring i viss utsträckning men säger till exempel att behovet att kommunikation är 

detsamma i hög- och lågkonjunktur. Produktionsledaren på Volvo Lastvagnar sammanfattar 

förändringar i sin roll med att fokus har flyttats. I dagsläget går den mesta tiden till att samtala 

med de anställda och till att hantera de omorganiseringar som sker.  

”Min specifika uppgift sedan det första varslet kom har ju varit att försöka prata med 

medarbetarna. I stort har det ju varit samtal, och har det inte varit varselsamtal så har det ju 

varit uppsägningssamtal och jag har kartläggningssamtal nu och det är förhandlingar. 

Kortfattat är det ju det jag håller på med. Hela tiden just nu.” (Produktionsledaren, Volvo 

Lastvagnar, 2009-05-05) 
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  Figur 4. ”Matris över mellanchefens roll” 
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4.3 Lågkonjunkturens effekter och hantering av svårare förhållanden 
I ändamål att skildra lågkonjunkturens inverkan på företagen beskrivs här mellanchefens 

upplevelse av lågkonjunkturens effekter samt hur hanteringen av framförallt medarbetarna 

sker under dessa svårare förhållanden. 

 

 4.3.1 Lågkonjunkturens effekter 

Teknikchefen på Komatsu Forest berättar att lågkonjunkturen medfört att försäljningen blivit 

hårt drabbad då orderstockarna minskat drastiskt. Detta har i sin tur lett till en reducerad 

personalstyrka där anställda har varslats samt att vissa aktiviteter blivit skjutna på framtiden 

för att kostnadsspara. Företaget har fått gå igenom alla aktiviteter och bedömt vilka aktiviteter 

som är nödvändiga för att säkerställa kundnyttan och därmed reducerat andra. Ytterligare en 

effekt för företaget menar teknikchefen är stora omorganiseringar till följd av 

lågkonjunkturen. Företaget har fått omfördela resurserna och skapa en ny struktur och ett nytt 

arbetssätt. Gruppchefen vid samma företag ser liknande effekter men tillägger att 

lågkonjunkturen skapat en stark oro i organisationen, framförallt till följd av hög grad av 

varsel. Även arbetsledaren vid Komatsu Forest samstämmer med de andra mellancheferna 

men säger att lågkonjunkturen och varslen även fört med sig stora kunskapsförluster. Han 

menar vidare att de anställda som relativt nyligt anställts vid företaget och därmed fått gå till 

följd av lågkonjunkturen besitter mest kunskap kring datasystem varvid denna kunskap gått 

förlorad. Medelåldern vid avdelningen för montering har även ökat betydligt och dessa 

effekter tillsammans försvårar produktionen och leder till effektivitetsproblem menar 

arbetsledaren.  

På Wipro poängterar värdeflödeschefen att lågkonjunkturen medfört ekonomiska problem 

vilka han anser förvärras av en överkapacitet av personal. Även på Wipro råder en oro i 

organisationen menar respondenten och får medhåll av miljö- och kvalitetschefen vid samma 

företag. Miljö- och kvalitetschefen tillägger att kunskapsförluster är en effekt av 

lågkonjunkturen och varsel samt menar att detta är en allvarlig följd. Han påpekar vidare att 

upplägget i organisationen blir annorlunda och att omorganiseringar sker. Ytterligare en effekt 

som respondenten ser är en svårighet att upprätthålla effektivitet i produktionen beroende på 

den minskade efterfrågan. Respondenten säger som följande ”prognosen är mycket kortare 

och den är mycket osäkrare, det händer saker hela tiden vilket ändrar förutsättningarna.” 

(Miljö- och kvalitetschefen, Wipro, 2009-04-24)  

Driftschefen på Volvo Lastvagnar beskriver den totala avsaknaden av orderingång som en 

stor effekt av lågkonjunkturen och menar att produktionen reducerats avsevärt. Till följd av 

stora ekonomiska förluster har varsel skett i tre omgångar vilket i sin tur medfört förluster av 

kompetens, framförallt då ung arbetskraft fått gå. En skillnad från högkonjunktur menar 

respondenten är att företaget i lågkonjunktur ”drar in tentaklerna och går tillbaka och tittar 

efter vad kärnverksamheten är”. (Driftschefen, Volvo Lastvagnar, 2009-04-27) Med andra 

ord menar han att företaget måste identifiera en högsta-lägsta-nivå. ”Hur långt ner kan vi gå 

innan det börjar blöda?” (Driftschefen, Volvo Lastvagnar, 2009-04-27) Produktionsledaren 

på Volvo Lastvagnar ser ytterligare effekter i organisationen och beskriver hur det skapats en 
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stor oro bland anställda. Han ser även stora omorganiseringar som en tydlig effekt av 

lågkonjunkturen då hela avdelningar blivit utarmade på grund av varsel och därmed tvingats 

omstruktureras. När det gäller varslen på Volvo Lastvagnar menar han att det var en åtgärd 

från ledningens sida för att ”stoppa blödningen”.     

 

4.3.2 Hanteringen av svårare förhållanden med fokus på medarbetarna 

Till att börja med menar teknikchefen på Komatsu Forest att det saknas en plan för denna kris 

då det är en akut lågkonjunktur som vi upplever. För att hantera effekterna av lågkonjunkturen 

anser han att de försöker förmedla strukturerad information om dagsläget och ge en 

faktabakgrund till orsakerna bakom, men påpekar samtidigt att hanteringen underlättas av den 

medvetenhet som finns bland de anställda. De anställda är enligt respondentens mening 

nämligen väl införstådda med konjunkturläget vilket skapar en förståelse för till exempel de 

omorganiseringarna som företaget tvingas att göra. Gruppchefen vid samma företag ser på 

hanteringen av den krisartade situationen i liknande bemärkelse och pekar även han på vikten 

av tydlighet vad gäller information om läget. Utan detta uppstår rykten som inte har någon 

grund, menar respondenten. Han anser även att det i denna situation blir viktigt att uttrycka 

förväntningar gentemot medarbetarna, det vill säga vad de behöver göra för att företaget ska 

klara sig ur krisen. Han tillägger att han som mellanchef behöver vara tillgänglig då 

medarbetarna kräver detta i större utsträckning under dessa förhållanden. Genom tidigare 

förändringar menar mellanchefen att han fått en större förståelse för hur sådana kan hanteras. 

De förändringar i organisationen som nu kommit som en följd av lågkonjunkturen menar han 

därför kräver tydliga rollbeskrivningar för att hanteras på ett bra sätt. Detta var nämligen 

något som saknades vid tidigare förändringar. Rollbeskrivningarna ger medarbetarna en tydlig 

uppfattning om deras arbetsinnehåll, ansvar och vilka kontaktytor de har. Vår tredje 

respondent på Komatsu Forest, arbetsledaren poängterar att det är viktigt att lyfta upp saker 

till ytan och handla snabbt vid krisartade situationer. Han anser vidare att han som mellanchef 

har en uppgift att lyssna på sina medarbetare och stötta dessa under svårare tider, då 

situationen kräver det. Slutligen påpekar han att de effekter som följer av lågkonjunkturen är 

väldigt tydliga för medarbetarna och att det finns en medvetenhet om krisen som gör att de 

förstår och inser varför vissa åtgärder vidtas. Hanteringen av svårare förhållanden underlättas 

således av den stora medvetenhet som finns, enligt respondenten.  

På Wipro fastställer värdeflödeschefen att det krävs ett större ansvar från varje individ i 

företaget för att kunna hantera denna kris. Han menar å andra sidan att mycket ligger i 

händerna på ägarna och kunderna. Ägarna kan endast ge pengar medan kunderna ger jobb, 

men ägarnas engagemang är ändå avgörande. För att stödja medarbetare under svårare 

förhållanden har informella samtal en stor funktion, anser mellanchefen. Samtidigt menar 

värdeflödeschefen att konsulter såsom företagshälsovården med användbar expertkunskap kan 

hjälpa till med olika aspekter vid svårare förhållanden. Miljö- och kvalitetschefen på Wipro 

anser att det till att börja med blir väsentligt att göra en korrekt analys på vad som hänt när 

företaget drabbats av en kris. Han menar att det är viktigt att få en gemensam bild och syn på 

situationen. Respondenten konstaterar vidare att det ställs högre krav på flexibilitet på grund 

av de förändringar som sker i företaget i och med lågkonjunktur. Tydlig och saklig 
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information underlättar den svåra situationen samt samtal med individer som är i behov av 

detta. ”Samtalen går ut på att skapa gemenskap, det är det som är viktigt i en kris, att man 

känner att man inte står ensam.” (Miljö- och kvalitetschefen, Wipro, 2009-04-24) Ytterligare 

hanteringen av svårare förhållanden kan innebära att motivera kvarvarande personal. Då den 

finansiella kris som råder nu inneburit stora nedskärningar av personal på Wipro blir ett led i 

hanteringen av dessa tider att hålla gnistan uppe bland medarbetarna. Detta menar 

respondenten är hans ansvarsområde och att det måste behandlas på ett tillfredsställande sätt.  

En av respondenterna på Volvo Lastvagnar, driftschefen kan inledningsvis av sekretess 

orsaker inte gå in på den större och övergripande kontinuitetsplanen som Volvo Lastvagnar 

har för hanteringen av den finansiella kris som lågkonjunkturen medfört. Han menar samtidigt 

att alla större företag ska ha en upprättad beredskap för sådana situationer då de kräver ett 

snabbt agerande. Volvo Lastvagnar har bland annat ett program som heter ’Downturn 

management’ som syftar till att hantera den finansiella krisen optimalt. Detta är ett krispaket 

som utmanar företaget att reducera rörliga kostnader rejält i syfte att minska utflödet av 

pengar. Driftschefen påpekar vidare att fokus bör ligga på väsentliga företeelser och att man 

därmed ser till kärnverksamheten. Nya kostsamma projekt och utveckling kan få läggas åt 

sidan samtidigt som utvecklingen måste gå framåt trots krisen då det annars kan slå tillbaka 

mot företaget när konjunkturen vänder. God krishantering innebär dessutom mycket 

personalarbete där individsamtal ingår som en naturlig del. Driftschefen menar att samtalen 

anpassas efter varje individ och deras behov. Kommunikationen är viktig men samtidigt 

hävdar han, som tidigare respondenter, att medarbetarna är införstådda med marknadsläget 

och det som därmed sker i företaget. Produktionsledaren vid Volvo Lastvagnar beskriver 

hanteringen av de svårare förhållandena med att peka på vikten av en god dialog med 

medarbetarna. Till exempel strategidagar med de nya grupperna som bildats till följd av 

omorganiseringarna är ett led i kommunikationen. ”Det tycker jag är jättebra, vi bygger upp 

de nya grupperna och det är ju att ställa sig för framtiden och sen även att göra det bästa för 

dem som måste gå hem” (Produktionsledaren, Volvo Lastvagnar, 2009-05-05) Avslutningsvis 

märker även produktionsledaren att det trots den svåra situationen finns en förståelse för 

företagets ageranden bland medarbetarna. Han menar att medvetenheten underlättar 

hanteringen av denna finansiella kris.   
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   Figur 5. ”Matris över lågkonjunkturens effekter och hantering” 
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4.4 Motsättningar mellan ledning och medarbetare 
Vi närmar oss härmed de motsättningar som studiens problemställning rör. Vi redogör till att 

börja med för de motsättningar mellancheferna upplever under normala förhållanden för att 

vidare skildra förändringar i dessa under lågkonjunktur. Än en gång presenteras materialet 

översiktligt i en matris i slutet. 

 

4.4.1 Motsättningar under normala förhållanden 

Teknikchefen på Komatsu Forest beskriver till att börja med hur företagsledningen har ett 

annat perspektiv, med längre tidshorisont, än medarbetarna på lägre nivå. Han skildrar vidare 

hur företagsledningen vanligtvis har en vision om hur genomförandet av utvecklingsprojekt 

ska ske, till exempel inom så kort tid som möjligt. Medarbetarna vill å andra sidan 

åstadkomma en kontinuerlig förbättring med sina utvecklingsprojekt och vill bibehålla 

kvalitet men upplever inte att de kan göra detta inom den tidsram ledningen kräver. Det kan 

uppstå motsättningar när medarbetarna inte får tid att genomföra de aktiviteter som de vill, 

menar teknikchefen. Således ser han att det finns motsättningar mellan ledning och 

medarbetare under normala förhållanden. Teknikchefen menar vidare att det kan uppstå 

motsättningar i frågor om förändringar i lokaler och investeringar i nya verktyg bland 

medarbetarna. Gruppchefen vid samma företag ser inte lika tydliga motsättningar då han 

tycker att hans arbetsgrupp är väldigt fokuserade på sina arbetsuppgifter och inte saker runt i 

kring. Samtidigt nämner han även den aspekten att ledningen kan ha en snäv tidsplan för 

projekt, där de vill skapa kvalitetsprodukter men på kort tid, vilket medarbetarna kan 

protestera mot. Vidare ser han att de krav som ledningen ställer kan vara otydliga vilket har 

lett till ett minskat förtroende för ledningen och således skapat vissa klyftor. ”En sak 

ledningen själv är otydlig på är vart de vill, och vilken riktning vi ska gå. Eller det kan bero 

på att det glappar mellan ledningen och medarbetare så att säga.” (Gruppchefen, Komatsu 

Forest, 2009-04-27) Arbetsledaren vid Komatsu hade inga svårigheter att se existerande 

motsättningar mellan ledning och medarbetare. Han nämner till att börja med flextid-systemet 

som blivit som en rättighet för medarbetarna. De anser att de har rätt till att vara lediga i 

princip när som helst, vilket inte är ledningens tanke med systemet. Ytterligare motsättningar 

han ser gäller arbetsuppgifter och upplägget på arbetet. Ledningen har tagit initiativ till mer 

effektiv produktion för att klara konkurrensen med omvärlden. En del medarbetare ser dock 

inte fördelarna utan undrar varför de inte kan bygga som förut.  

Vår första respondent på Wipro ser begränsade motsättningar men talar om vissa 

meningsskiljaktigheter som kan uppstå vid förhandlingar. Han menar att dessa är relativt 

typiska och gäller frågor angående hur organisationen ska se ut och vem som ska jobba i den. 

Miljö- och kvalitetschefen säger att under högkonjunktur handlar motsättningar mellan 

ledningen och medarbetarna främst om storleken på personalstyrkan. Han menar att ledningen 

ogärna tillsätter mer personal än vad de anser nödvändigt. Ledningen vill med andra ord nyttja 

arbetstiden effektivt vilket kräver mer flexibilitet av medarbetarna. Medarbetarna å andra 

sidan är mer angelägna om att ha tillräckligt med arbetsresurser och är inte heller alltid så 

flexibla som ledningen önskar, menar miljö- och kvalitetschefen.  
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Driftschefen på Volvo Lastvagnar skildrar motsättningar som kan förekomma under normala 

förhållanden och berättar att medarbetarna har ett litet perspektiv medan ledningen har ett mer 

övergripande perspektiv, och att de således kan ha svårt att förstå varandra. ”Det finns alltid 

olika sätt att se på saker. Från ett ledningsperspektiv så måste man ta på sig den stora hatten 

och ibland fatta beslut även om det inte gynnar just den här avdelningen här, men i det stora 

hela blir det här bra.” (Driftschefen, Volvo Lastvagnar, 2009-04-27) Driftschefen hävdar 

dessutom att nästan alla konflikter på arbetsmarknaden handlar om pengar. Hans kollega, 

produktionsledaren upplever att motsättningar ofta uppstår på grund av ett oförstående för 

varandras intressen. Han menar att det grundar sig i att det förs en för liten dialog, vilket kan 

bero på mellancheferna men att motsättningarna som skapas blir ett grundläggande ”vi och 

dem” tänk bland ledning och medarbetare. Motsättningar handlar till stor del om vilken 

kvantitet som ska produceras och på vilket sätt samt även vilka funktioner som ska finnas 

inom företaget. Produktionsledaren menar att det finns motsättningar men att dessa kan 

förstärkas mer eller mindre för att skapa opinion.  

 

4.4.2 Motsättningar under lågkonjunktur   

De förändringar som sker under lågkonjunktur gällande motsättningar mellan ledning och 

medarbetare menar teknikchefen på Komatsu Forest handlar om att ledningen ogärna vill ta 

externa kostnader. Detta innebär att den personalen ska utföra arbetsuppgifter utanför sin 

ursprungliga befattningsbeskrivning, vilket kan skapa diskussioner då alla inte är flexibla och 

intresserade av fler arbetsuppgifter. Teknikchefen menar vidare att det krävs snabb 

omplanering av aktiviteter när marknaden förändras såsom vid en lågkonjunktur. Således 

pekar han på att nya planer kan vara svåra att anpassa till befintliga resurser och att det 

därmed skapas ett motstånd bland medarbetarna gentemot den planering företagsledningen 

vill genomföra. Teknikchefen anser dock att det finns en större medvetenhet bland de 

anställda till följd av lågkonjunkturen som skapar en förståelse och gör att dessa anstränger 

sig lite extra. Gruppchefen vid samma företag anser inte att motsättningarna förändrats till 

följd av lågkonjunkturen. Han menar att det finns en stor förståelse och därmed en acceptans 

för saker som sker i lågkonjunktur. Till exempel säger han att samtliga medarbetare förstår att 

företaget måste varsla anställda för att överleva. Arbetsledaren vid Komatsu Forest ser vidare 

en viss förändring av motsättningarna i och med lågkonjunkturen, men menar att de i stort sett 

är desamma. Han ser en ny fråga som kommit upp till följd av lågkonjunkturen och denna är 

vilka som varslas. Medarbetarna han ansvarar för har svårt att förstå varför så många metaller 

får lämna företaget medan tjänstemännen får behålla sina jobb. Arbetsledaren tror att dessa 

motsättningar till stor del beror på en brist på förståelse bland medarbetarna för hur företaget 

är uppbyggt.  

I och med lågkonjunkturen konstaterar värdeflödeschefen vid Wipro att ledningens strävan 

efter kostnadsreducering genom till exempel förflyttning av produktion skapar 

meningsskiljaktigheter då medarbetarna förlorar sina arbetsuppgifter. Sparkraven 

överhuvudtaget gör medarbetarna missnöjda. Vår andre respondent vid Wipro, miljö- och 

kvalitetschefen ser bara vissa förändringar i motsättningarna till följd av lågkonjunkturen. 

Den motsättning han upplever kan uppstå är frågor gällande vem som får lämna företaget men 
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menar samtidigt ”i dagens läge är medvetenheten bland alla så stor, alla förstår det här med 

nedskärningar, alla har tillgång till information som skapar förståelse”. (Miljö- och 

kvalitetschefen, Wipro, 2009-04-24) Han anser vidare att det finns en stor lojalitet gentemot 

företaget och att detta bidrar till att motsättningar uteblir.  

När driftschefen på Volvo Lastvagnar beskriver förändringen i motsättningar betonar han att 

motsättningarna inte är svårare att hantera, men att det är andra frågor som tas upp. ”Om 

kaffekoppen finns på fikarummet det är liksom inte så intressant längre, utan det är mera en 

lyx-fråga, ett i-landsproblem under de goda tiderna”. (Driftschefen, Volvo Lastvagnar, 2009-

04-27) Han menar således att fokus flyttas till mer relevanta frågor gällande till exempel 

varsel. Han säger ”i högkonjunktur då kan man tillåtas att  sväva ut lite grann för det ger 

säkert någon effekt där borta, men i kristider då backar man hemåt och ser till det 

lilla”.(Driftschefen, Volvo Lastvagnar, 2009-04-27) Vår andre respondent på Volvo 

Lastvagnar, produktionsledaren ser samma flytt av fokus i motsättningarna under 

lågkonjunktur och han menar att medarbetarna har en förmåga att fokusera på icke-frågor 

under högkonjunktur. Icke- frågor som han ser det är till exempel frågor om produktion då 

han menar att företaget alltid ska möta marknadens krav och göra produkter av bästa kvalitet, 

vilket således inte behöver diskuteras. Under lågkonjunktur är det svårare frågor som 

behandlas och skapar motsättningar, menar produktionsledaren avslutningsvis.  

   

Figur 6. ”Matris över motsättningar” 
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4.5 Mellanchefens hantering av motsättningar 
Vi kommer i denna avslutande empiridel återge de sju mellanchefernas förklaring av sin 

hantering av motsättningar mellan ledning och medarbetare. Till att börja med behandlas varje 

mellanchefs redogörelse gällande hanteringen av motsättningar för att sedan sammanfattas i 

en översiktlig matris.   

Teknikchefen på Komatsu Forest menar att kommunikation är grundpelaren i hanteringen 

av motsättningar. Han påpekar vikten av transparens och en öppenhet i kommunikationen. 

Vidare säger teknikchefen att det är av stor betydelse att föra informella samtal med både 

ledning och medarbetare. Han anser att det är genom dialog som olika omständigheter kring 

till exempel ett projekt förmedlas och att parterna på detta vis kan framföra sina synpunkter. 

För att hantera motsättningar kan teknikchefen ta stöd av kollegor i samma position och föra 

diskussioner med dessa till exempel om hur problem kan hanteras. Han förklarar vidare att 

han har kontakt med två personer i ledningen som han för en dialog med och får perspektiv på 

företagets önskemål och visioner. Teknikchefen menar att när han själv som mellanchefen fått 

en förståelse för vad de olika parterna önskar kan han vidare motivera den andra parten och 

skapa en förståelse genom att visa på bakgrundsvariabler för önskemålen. För att ytterligare 

skapa förståelse menar teknikchefen att det är viktigt att lyfta upp och tydliggöra aspekter som 

till exempel medarbetare inte förstår innebörden av. Exempel kan vara att tydliggöra 

företagets redovisning så att medarbetarna förstår det kritiska ekonomiska läget. Som 

respondenten ser det skulle hanteringen av motsättningar bäst ske om en direkt dialog fanns 

mellan ledning och medarbetare. Teknikchefen anser även att det vore bra att tillhandhålla 

information online för att upprätthålla en kontinuerlig informationsdialog. Nackdelen med 

detta vore dock att behovet av personlig kontakt kvarstår, då detta är ett måste för att skapa en 

återkoppling av informationen.  

Tydlig, rak och ärlig dialog menar gruppchefen på Komatsu Forest är av yttersta vikt för 

god hantering av motsättningar. Kommunikationen sker från ledning till chefer och från 

chefer till medarbetare. ”Generellt för företaget är det lite stafettpinne” (Gruppchefen, 

Komatsu Forest, 2009-04-27) menar gruppchefen. Någon gång per år samlar ledning och VD 

medarbetarna och förser dem med övergripande information om företagsläget. Som ett led i 

kommunikationen avsätter även gruppchefen tid för diskussion med såväl medarbetare som 

ledning. Genom diskussioner förtydligas målsättningar och krav så att de bakomliggande 

orsakerna till exempelvis förändringar tydligt klargörs. Respondenten menar vidare att han 

använder siffror och relevanta fakta för att förklara och skapa förståelse bland såväl ledning 

som medarbetare. Gruppchefens närmaste chef fungerar som ett stöd om mellanchefen 

behöver hjälp att hantera motsättningar. När det gäller medarbetarna poängterar han att 

ledningens övergripande mål måste brytas ned till en individnivå där den enskilde 

medarbetarens funktion synliggörs. Detta för att medarbetaren ska kunna relatera till de mer 

övergripande målsättningarna som företaget har och förstå samt acceptera vissa beslut. 

Gruppchefen ser vissa aspekter som kan förbättra hanteringen av motsättningar. Han anser att 

informationen i företaget är inkonsekvent i dagsläget och att olika budskap når olika 

individer, eller uteblir. Han ser därför att kommunikationskanalerna från framförallt ledningen 

kan förtydligas och bli konsekvent samt menar att mellancheferna spelar en viktig roll i detta. 
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Kommunikationen kan även förbättras bland annat genom att ledning och VD samlar 

medarbetarna oftare för information och dialog.  

Arbetsledaren på Komatsu Forest beskriver olika aspekter av kommunikation som han 

anser viktiga och använder sig av vid hanteringen av motsättningar. Respondenten konstaterar 

att det alltid kommer att finnas meningsskiljaktigheter och att han försöker fokusera på de 

som går åt ”rätt” håll. Med detta menar han att han försöker lösa motsättningar i så stor 

utsträckning som möjligt men i slutändan fokuserar han på den stora massan då han menar att 

han inte kan omvända alla. De som då vill gå åt ett annat håll lägger han därmed mindre 

energi på.   Han menar vidare att informationsspridande är viktigt och att denna i sin tur ska 

vara tydlig så att budskapet når fram till de olika parterna. Vidare säger han att eftersträvar att 

vara lyhörd i alla lägen för att kunna uppmärksamma eventuella motsättningar i ett tidigt 

skede.  Respondenten finner stort stöd i andra arbetsledare vid företaget och menar att han kan 

rådfråga dessa om det mesta. Även hans närmaste chef samt HR-funktionen vid företaget 

fungerar som stöd. För att minska missnöje och motsättningar försöker arbetsledaren skapa en 

förståelse genom att visa på det sammanhang som frågan rör och förklara hur saker och ting 

fungerar för medarbetarna.”Ju mer transparent en organisation kan vara, alltså ju mer som 

är öppet och visas ju bättre blir det, men det är jättesvårt” (Arbetsledaren, Komatsu Forest, 

2009-04-27) säger respondenten men pekar på att det inte alltid lätt. Han anser att ju mer 

öppen och känslig information som kan lämnas ut desto större förståelse skapas, vilket 

arbetsledaren eftersträvar och menar vore det bästa för att hantera motsättningar mellan 

ledning och medarbetare.  

Värdeflödeschefen på Wipro anser att bra kommunikation bygger på demokrati, det vill 

säga att alla har möjlighet att tycka vad de vill, och att detta främjar ett öppet klimat som 

medverkar till hanteringen av motsättningar. Han säger vidare att det saknas en modell för hur 

kommunikationen ska ske för att hantera motsättningar. Då alla individer är unika blir det 

svårt att applicera samma kommunikationsmodell på alla situationer. Ett steg i hanteringen av 

motsättningar är att föra en diskussion med medarbetarna ute på golvet, i deras miljö. Han 

poängterar att denna diskussion inte är så svår i nuläget då negativa siffror visar på den 

kritiska situationen och skapar förståelse. Ytterligare aspekter för att öka förståelsen och 

hantera motsättningar är vikten av att han som mellanchef lyssnar på båda parter menar 

värdeflödeschefen. Han behöver få en grundförståelse för situationen för att alla ska kunna 

förstå varandra. Respondenten på Wipro anser att han har en bra dialog och stöd från kollegor 

och säger ”vi lyssnar på varandra, och tar hjälp av varandra så att heller inte de känner att 

de är ensamma.” (Värdeflödeschefen, Wipro, 2009-04-24) Värdeflödeschefen arbetar gärna 

med gruppträffar för att på bästa sätt hantera motsättningar. Gruppträffarna är ett led i att öka 

samhörigheten och genom träffarna klargörs företagets riktning och vikten av att alla är 

överens och går åt samma håll. 

En öppen dialog nämner miljö- och kvalitetschefen på Wipro som det främsta i sin 

hantering av motsättningar mellan ledning och medarbetare. En öppen dialog som förklarar 

exempelvis marknadsläget, kvalitetsproblem med kunder och lösningar gör att alla i 

organisationen känner sig delaktiga i helheten och därmed erhålls en större förståelse som i 

sin tur motverkar motsättningar. Utgångspunkten i en situation där motsättningar förekommer 
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är att ta reda på vad de bakomliggande faktorerna är och förklara dessa för inblandade parter, 

menar respondenten. Han säger vidare att ”det är ju bara frågan egentligen om en tydlighet, 

och sen är det ju så att i ett visst läge då vi inte kan komma till samsyn så måste jag ju säga 

att jag är representant för företaget, jag är chef och nu tar jag det här beslutet” (Miljö- och 

kvalitetschefen, Wipro, 2009-04-24) Han säger även att han ”börjar mer som medmänniska 

men går det inte att lösa får man gå in mer som chef och bestämma såhär gör vi, någonstans 

måste man ändå gå in och dra en gräns.” (Miljö- och kvalitetschefen, Wipro, 2009-04-24) 

Han poängterar dock att dessa tillfällen inte vanligtvis inträffar men kan dyka upp då 

organisationen är tvungna att vidta någon typ av förändring men inte kan delge medarbetarna 

de bakomliggande orsakerna, till följd av till exempel kundsekretess. Respondenten påpekar 

det positiva med att vara en slimmad organisation då kommunikationsleden är få och han 

menar att hanteringen av motsättningar mellan ledning och medarbetarna därmed blir mer 

effektiv. Risken för inkonsekvent kommunikation minskar och olika tolkningar av 

information skapar inte motsättningar i samma utsträckning, anser miljö- och kvalitetschefen. 

Kommunikation sker även bland annat via informationsträffar med VD och platschef och 

förutom detta arbetsplatsträffar. Vid arbetsplatsträffarna diskuteras stora övergripande frågor 

som rör hela företaget men även mindre aspekter. En sista åtgärd som miljö- och 

kvalitetschefen ser i hantering av motsättningar är att han som mellanchef är synlig ute i 

organisationen och tillgänglig för diskussion. Han menar att han och de andra mellancheferna 

rör sig på varandras avdelningar för att lättare upptäcka eventuella motsättningar och kunna 

hantera dessa.  

Driftschefen på Volvo Lastvagnar resonerar kring sin hantering av motsättningar och menar 

att det blir viktigt att bygga upp kommunikationskanaler och att dessa ska bygga på ett 

underliggande förtroende från båda parter. Han menar att det är under dessa förutsättningar 

som ett öppet klimat skapas men att Volvo inte nått hela vägen fram ännu. Han försöker skapa 

en dialog med båda parter och undvika enkelriktad information. Driftschefen menar att 

kommunikationen ska vara fullständig och att han även uppmuntrar medarbetare till att 

ifrågasätta. Om det inte finns en uppmuntran till dialog och ifrågasättande hämmar det 

medarbetarnas kreativitet menar respondenten. Genom att synas ute i fabriken regelbundet 

kan driftschefen hålla en dialog och försäkra sig om att fullständig och korrekt information 

når fram. En ytterligare aspekt i mellanchefens hantering av motsättningar är att han försöker 

förklara utgångsläget för såväl ledning som medarbetare. Genom att tydliggöra 

konsekvenserna av ett beslut eller agerande kan en förståelse från ledningen gentemot 

medarbetare och, eller vice versa, skapas. Någon slags konsensus lösning menar vidare 

driftschefen vore det bäst i hanteringen av motsättningar men påpekar att det är sällan fallet 

eftersom ledning och medarbetare inte har samma intressen. Till följd av att parterna inte 

alltid har insikt i varandras perspektiv har de inte alltid heller full förståelse för varandras 

intressen. Att hitta en gemensam lösning vore således optimalt enligt respondenten men han 

menar samtidigt att arbetsledaren har sista ordet och säger ”det blir ju så i slutändan att 

arbetsledningen är ju faktiskt där för att leda och fördela arbetet… Vi informerar och sen så, 

ja lite tuta och kör lagen.” (Driftschefen, Volvo Lastvagnar, 2009-04-27) 
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Produktionsledaren på Volvo Lastvagnar hävdar att mellanchefens agerande blir 

avgörande för att motverka ”vi och dem” tänk mellan ledning och medarbetare. Han säger att 

ett viktigt steg i att hantera dessa motsättningar är att använda termen ’vi’ istället för 

’företaget’ eftersom alla borde vara på samma linje. Medel som respondenten använder för att 

hantera motsättningar är information och dialog. Han menar vidare att kommunikationen ska 

vara ärlig och rak. Respondenten redogör för olika kommunikationskanaler som har en 

funktion i hanteringen av motsättningar. Han säger att företagsinformation förmedlas via ett 

intranät men det finns även en tydlig kommunikationsstruktur som bestämmer formen för 

möten. Mellanchefen sitter även med i en arbetsgivargrupp som består av representanter från 

varje avdelning tillsammans med ledningen som ska ta beslut och få parterna att komma 

överens. ”Det är mitt sätt att påverka, att från ledningens sida framföra deras åsikt och från 

medarbetarnas sida framföra deras åsikt. Det är så jag påverkar, det är dialogen.” 

(Produktionsledaren, Volvo Lastvagnar, 2009-04-27) Produktionsledaren försöker vidare 

finna grunden till varför motsättningarna existerar och på så vis kunna förstå och således 

hantera dessa lättare. Han ser vidare som sin uppgift att förmedla en positiv bild av företaget 

och lyfta fram fördelar med situationen för att hantera meningsskiljaktigheter.  För att hantera 

motsättningar mellan ledning och medarbetare anser respondenten att dialogen behöver 

förbättras, vilket han i sitt eget ledarskap strävar efter. Han ser även ett problem i att 

mellancheferna agerar olika. Mellancheferna framför budskap på olika sätt och det leder 

exempelvis till att ledningens från början tydliga direktiv uppfattas olika bland medarbetarna, 

vilket således kan skapa motsättningar och en större klyfta mellan parterna. Respondenten 

säger att företaget främst ska försöka gå tillsammans men menar samtidigt ”men det finns ju 

en linje och den ska följas och då betyder det inte alltid tillsammans.” (Produktionsledaren, 

Volvo Lastvagnar, 2009-05-05)   
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   Figur 7. ”Matris över hanteringen av motsättningar” 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

Uppsatsen fokusar på frågeställningen; ”Hur hanterar mellanchefer inom verkstadsindustrin 

motsättningar mellan företagsledning och medarbetare under lågkonjunktur?”. Den syftar 

även till att öka förståelsen för mellanchefens roll och förändringen i denna under 

lågkonjunktur. Ytterligare ett delsyfte är att studera vilka motsättningar som råder under 

lågkonjunktur och om dessa förändrats jämfört med normala förhållanden. I första avsnittet 

av kapitlet analyseras det empiriska materialet utan hänsyn till den teoretiska referensramen 

för att sedan i det andra avsnittet diskutera empiriskt material i förhållande till teorier. Detta 

för att lyfta upp och belysa relevanta aspekter samt besvara studiens problem och syften. 

 

5.1 Empirisk analys av mellanchefens roll och hantering av motsättningar 

under lågkonjunktur  
I första delen av analysen granskar vi den empiriska studien och belyser olika aspekter för att 

skapa en helhet. Analysen syftar till att systematiskt jämföra materialet och finna nya 

infallsvinklar för att sedan besvara problemställning och syften.   

 

5.1.1 Mellanchefens roll och förändringen i denna under lågkonjunktur  

Vid en jämförelse av mellanchefernas beskrivning av sin generella roll är vissa funktioner mer 

vanligt förekommande än andra. Vi ser tydliga gemensamma drag mellan flera av 

mellancheferna då de beskriver sin roll med innehåll av en affärsmässig funktion, till exempel 

resultatansvar, planering, beslut och uppfyllande av produktionsmål. Ytterligare drag som en 

stor del av respondenterna visar på är en kommunikativ, administrativ och stödjande funktion. 

Drag som däremot utmärker sig är till exempel att vara demokratisk och att vara ett föredöme 

samt att motivera till handling. Ett par respondenter ser även som en del i sin roll att utveckla 

medarbetare, vilket vi till viss del ser som ett avvikande drag. Två av respondenterna vid 

företaget Komatsu Forest uttrycker specifikt utvecklande av medarbetare som en uppgift i 

deras roll. Vi menar att det kan bero på en mer övergripande företagsfilosofi, som strävar efter 

att värna om medarbetarnas utveckling. Det kan även vara en del av en strategi på högre nivå 

som dessa respondenter med en nivå till ledningen uppmärksammar i större utsträckning än 

mellanchefen vid samma företag som är en nivå under dessa. Miljö- och kvalitetschefen vid 

Wipro uttrycker att det är en del av rollen att motivera till handling, och menar att han många 

gånger måste motivera sig själv till ett beslut för att kunna föra detta vidare till medarbetare. 

Vi ser detta som en intressant aspekt då denne mellanchef pekar på en komplexitet i rollen, 

som innebär att mellanchefen kan komma i konflikt med sina egna värderingar och intressen. 

Respondenten är ensam med att uttrycka denna del i rollen. Vi föreställer oss dock att fler 

upplever denna komplexitet utan att uttrycka den, och att det därmed kanske inte är det mest 

framstående draget i mellanchefsrollen. De mellanchefer som uttrycker de urskiljande dragen 

av att vara demokratisk och fungera som ett föredöme beskriver även hur de skiljer på 

termerna ’chef’ och ’ledare’. De tillskriver ’ledare’ mer mjuka värden och medmänsklighet 
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och eftersträvar att ha dessa delar i sitt ledarskap vilket vi menar kan inverka på deras syn på 

sin roll som  ett gott föredöme och att vara demokratisk. Värdeflödeschefen på Wipro var 

väldigt tydlig i sin önskan att främst vara en ledare och med hänsyn till dennes bakgrund som 

medarbetare ”på golvet” menar vi att detta kan ha inverkat på oviljan att ”peka med hela 

handen” som han uppfattar att chefsbegreppet mer innebär.  Det blir vidare tydligt att vissa 

respondenter har mer fokus på hårda drag i sin roll medan andra fokuserar mer på mjuka drag. 

Till exempel fokuserar många av respondenterna på de delar i sin roll som innebär produktion 

och måluppfyllande medan andra kommenterar drag som ’att stödja’ och att ’administrera’. Vi 

ser tydligt att mellancheferna skildrar medarbetarnas förväntningar på dem som mellanchef i 

överlag mjuka termer och menar att medarbetarna förväntar sig stöd, information, 

tillgänglighet och tydlighet och så vidare. Även om till exempel den stödjande funktionen blir 

tydlig i flera av mellanchefernas skildringar är det dock intressant att det är fler till antalet 

som nämner det som en förväntan från medarbetare än som en del i sin roll när de själva 

uttrycker sin rollinnebörd. Detta menar vi kan bero på att mellanchefen i fråga har en fokus på 

mer hårda drag utifrån sin egen synvinkel, men är trots detta medveten om att det även krävs 

mjuka drag i ledarskapet. I stort ser vi dock att mellanchefens bild av sin roll stämmer relativt 

väl överens med såväl ledningens som medarbetarnas förväntningar på denne och vi menar 

därmed att respondenterna även försöker leva upp till de förväntningar som de uppfattar att 

ledningen och medarbetarna har på dem.   

Vi ser vidare tendenser av att de mellanchefer som är närmare ledningen och därmed har färre 

nivåer till ledningen har ett större fokus på utveckling av verksamheten i sin roll. Det är troligt 

att det ställs högre krav på dessa mellanchefer och att således ett ansvar för kontinuerlig 

förbättring integreras i deras roll i större utsträckning än de mellanchefer som är närmare 

”golvet”. De mellanchefer som däremot har fler nivåer upp till ledningen menar vi visar en 

större fokus på att hålla verksamheten i gång och säkerställa att produktionen flyter på i 

dagsläget. Driftschefen på Volvo Lastvagnar har visserligen två nivåer till den lokala 

ledningen men vi menar att detta kan vara jämförbart med en nivå i till exempel Wipro som är 

en mindre och mer slimmad organisation.  

I de sammantagna förväntningarna som mellancheferna uttrycker att ledning och medarbetare 

har på dem som mellanchefer tycker vi oss se motstridiga krav då förväntningarna uttrycker 

båda parters önskan att mellanchefen ska ”springa deras ärenden”. Mellancheferna visar till 

exempel på förväntningar från ledningen att förankra beslut hos medarbetare eller utveckla 

personalen och förväntningar från medarbetarna att försäkra dem jobb och företräda och göra 

det bästa av deras intressen. Det blir vidare tydligt att parternas perspektiv är olika då 

ledningen till exempel vill ha måluppfyllande som bidrar till företagets övergripande mål 

medan flera mellanchefer skildrar att medarbetarna vill att denne exempelvis ska vara 

tillgänglig och ge positiv kritik. Således tycker vi att respondenternas svar bekräftar 

förekomsten av motsättningar mellan ledning och medarbetare och att mellanchefen är den 

som ska hantera dessa.    
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När det vidare gäller förändringar i rollen som mellanchef som respondenterna upplever i och 

med lågkonjunkturen tycker vi oss se att de mellanchefer som bara upplever förändringar till 

viss del befinner sig något närmare ledningen.  Vi menar att detta kan bero på att dessa blir en 

större del av den övergripande måluppfyllelsen, som vi berört tidigare, då dessa även 

uttrycker att det dras till sin spets att vara företagsrepresentant och inta en mer tydlig chefsroll 

där fokus ligger på affärsmässiga aspekter. Resterande mellanchefer som såg mer tydliga 

förändringar i sin roll lyfter istället upp en förändring i rollen gentemot medarbetarna. De 

anser att fokus mer lagts på medarbetaraspekter. Som vi ser det intar således de olika 

mellancheferna rollen som ’chef’ eller ’ledare’ utifrån egen benämning i olika utsträckning 

och att dessa olika rollkaraktärer blir mer tydliga i lågkonjunktur. En möjlig förklaring är att 

de chefer som har fler nivåer till ledningen får det största ansvaret att hantera medarbetarna 

under lågkonjunkturen då den svårare situationen kräver detta.  

Tre av mellancheferna är överens om att lågkonjunkturen medfört att de fått ett ökat ansvar i 

sin roll som mellanchef samt att deras funktioner utökats.  En respondent visar även på en ny 

del i rollen som mellanchef till följd av lågkonjunkturen och menar att den nu innefattar att 

hantera förändring. Även om samtliga företag som deltagit i studien genomfört 

omorganiseringar till följd av lågkonjunkturen är det emellertid bara en respondent som 

uppmärksammat att detta tillfört en ny aspekt i rollen som mellanchef.  

Informationsbehovet och samtalsaspekten gentemot medarbetarna är ännu tydligare i 

lågkonjunkturen och således en större del av arbetsrollen menar fyra av respondenterna. En 

mellanchef hävdar dock att behovet av kommunikation under lågkonjunktur är precis 

detsamma som under högkonjunktur och utmärker sig därmed från de andra. Respondenten 

menar måhända att mängden av information ska vara densamma under olika konjunkturer 

men vi anser att fokuset och de aspekter som man kommunicerar och informerar om kan 

skilja sig åt.  

   

5.1.2. Lågkonjunkturens effekter och hantering med fokus på medarbetarna 

Mellancheferna vid de studerande företagen skildrar lågkonjunkturens effekter relativt lika. Vi 

konstaterar att samtliga respondenter ser låg orderingång och ekonomiska problem som 

effekter som i samtliga fall lett till varsel och oro i företagen. Vidare ser flera respondenter 

omorganiseringar som en effekt av lågkonjunkturen för att hantera personalreducering och 

produktion.  Fyra av respondenterna ser även kunskapsförluster i företagen som en följd av 

lågkonjunkturen och någon mellanchef påpekar att den ökade medelåldern påverkar 

produktionen negativt. Att alla respondenter inte identifierar kunskapsförluster som en effekt 

tror vi dock inte beror på att något av studiens företag är mindre kunskapsintensiva.   

Hanteringen av medarbetarna i dessa svårare förhållanden ser däremot något olika ut utifrån 

mellanchefernas skildringar. Genomgående är dock tyngden på kommunikation och 

information. Mellancheferna uttrycker denna del i hanteringen i olika ordalag men pekar till 

exempel på vikten av dialog, en tydlighet, strukturerad information, saklig information och 

individsamtal. En respondent påpekar även vikten av att förklara orsaker till företagets 

ageranden, vilket vi föreställer oss blir av stor vikt när företaget verkar under osäkra 
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förhållanden. Ytterligare en gemensam faktor i hanteringen är kravet på hög flexibilitet och 

ett snabbt agerande. Respondenter vid samtliga tre företag beskriver hanteringen på detta vis. 

Ett par av respondenternas uttalanden som står ut i mängden är till exempel att tydliga 

rollbeskrivningar krävs för att medarbetare ska bli införstådda med de förändringar som 

kommit till följd av lågkonjunkturen. Vi menar att detta även blir ett sätt att skapa förståelse 

bland medarbetarna för den situation som råder och därmed få dessa med sig. En annan 

respondent pekar på att de försöker skapa en gemensam bild av situationen, vilket även kan 

ses som ett sätt att skapa förståelse för situationen, men visar även på viljan att skapa en 

delaktighet bland medarbetarna. Viljan att skapa en delaktighet anser vi kan sammankopplas 

med en eftersträvan att skapa ett ”tillsammans-tänk” i organisationen. Det vill säga att skapa 

en enhet bland företagets medlemmar. Vi menar att detta kan bero på att företaget insett att 

det är av stor vikt att vara överens och gå i samma riktning under svårare förhållanden för att 

inte förvärra situationen ytterligare. Det kan med andra ord finnas mer utrymme för 

oliktänkande och motstridiga åsikter i goda tider men att det däremot blir mer angeläget att 

vara överens under lågkonjunktur.   

Värdeflödeschefen på Wipro visar ett utmärkande drag i sin syn på hanteringen av 

lågkonjunkturen då han menar att det ligger på alla individers ansvar att bidra för att klara sig 

genom krisen. Samtliga individer bör således inse att deras insats blir viktig. Respondentens 

uttalande anser vi visar på ett ökat behov av lojalitet till följd av lågkonjunkturen. Det är 

emellertid svårt att avgöra hur lojaliteten vid respektive företag var innan lågkonjunkturen 

men vi menar att företagets behov av lojala medarbetare kan öka då det således kan underlätta 

hanteringen av medarbetare under lågkonjunktur. Om hanteringen av medarbetare under 

lågkonjunktur inte sköts på ett tillfredställande sätt menar vi vidare att lojaliteten gentemot 

företaget kan svikta och därmed torde kunna öka motsättningarna inom företaget.   

Att några drag som mellancheferna pekar på i hanteringen av medarbetarna vid lågkonjunktur 

skiljer sig åt menar vi kan tyda på att respondenterna och således inte heller företagen är 

familjära med att hantera sådana förhållanden som en svår lågkonjunktur. En av 

respondenterna visar dock på att företaget som denne arbetar vid arbetar med 

kontinuitetsplaner och särskilda program för att hantera lågkonjunkturen och medarbetarna 

vid företaget optimalt. Detta gäller Volvo Lastvagnar som tillhör en stor internationell 

koncern varvid det är förståeligt att utförlig beredskap för olika sorters kriser finns.     

Flertalet av respondenterna betonar avslutningsvis att medvetenheten kring krisen är mycket 

stor och att det skapar en förståelse och acceptans bland medarbetarna. Hanteringen av 

medarbetarna vid dessa svårare förhållanden underlättas av medvetenheten menar såväl 

respondenter på Komatsu Forest som på Volvo Lastvagnar. Vi menar att lågkonjunkturen är 

ett samhällstillstånd som är i det närmaste omöjligt att undgå och som påverkar samtliga 

individer i någon bemärkelse. Det är därmed troligt att medarbetarna vid företagen anstränger 

sig för att underlätta lågkonjunkturens framfart i företaget. Vi anser emellertid att det kan  

finnas en risk för att ledning och mellanchefer vaggas in i en falsk trygghet där de tror att 

medarbetarna förstår och är medvetna om lågkonjunkturens effekter i så stor utsträckning att 

dessa inte tillhandahåller tillräckligt med information eller stöd till medarbetarna. Det kan 

även finnas en risk att mycket fokus läggs vid strategier för att ta sig ur den ekonomiska 
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krisen, och att hanteringen av medarbetarna glöms bort i tron att den medvetenhet som finns 

tar bort behovet av hantering. Detta skulle i sig kunna skapa motsättningar eller ytterligare 

bygga på motsättningar mellan ledning och medarbetare i lågkonjunktur samt även försvåra 

hanteringen av motsättningar.  

 

5.1.3 Förändringen i motsättningar mellan ledning och medarbetare 

Den gemensamma nämnaren mellan respondenterna vad gäller motsättningar under normala 

förhållanden var att motsättningar grundar sig i olika syn på arbetsupplägg och uppgifter samt 

projekt. Ett par respondenter skildrade hur ledningen har ett mer övergripande perspektiv 

medan medarbetarna har ett snävare perspektiv. Detta menar vi är lätt att förstå då ledningen 

har många intressenter att se till medan medarbetarna möjligtvis främst ser till sina egna 

intressen. Vidare kan de olika perspektiven visa sig genom de exempel på motsättningar som 

gruppchefen och teknikchefen på Komatsu Forest beskriver. De menar att ledningen ställer 

tid- och kvalitetskrav som medarbetarna inte finner rimliga. En annan respondent pekar 

istället på att de flesta motsättningar handlar om resurser då ledningen vill 

kostnadseffektivisera, vilket medarbetarna enligt respondenten kan opponera sig mot. Vi 

hävdar att det är troligt att ledning och medarbetare ser olika på frågan till följd av ett större 

och mindre perspektiv på företagets tillgångar och kostnader. Två av respondenterna 

beskriver vidare hur det kan finnas en klyfta mellan ledning och medarbetare och som en av 

respondenterna benämner det, ett ”’vi och dem” tänk. Klyftan kan bero på otydliga 

ledningskrav vilket sedermera leder till minskat förtroende för ledningen menar gruppchefen 

på Komatsu Forest. Den klyftan som respondenterna beskriver konstaterar vi är en 

motsättning som i sig skapar fler motsättningar då det handlar om den grundläggande 

inställningen som medarbetarna har gentemot ledningen. Är medarbetarna i grunden fientligt 

inställda till ledningens ageranden är det även troligt att de ser fler oegentligheter som skapar 

motsättningar parterna emellan.  

I och med lågkonjunkturen ser samtliga respondenter förutom en, i större eller mindre grad en 

förändring av motsättningarna. Det som respondenterna huvudsakligen menar skiljer sig åt är 

att fokus har flyttats från, som de benämner det, ”icke-frågor” eller ”lyxproblem” till mer 

väsentliga aspekter så som frågor gällande uppsägningar. Vi anser att det är troligt att 

medarbetarna, precis som en av respondenterna säger, blir rädd om det som verkligen betyder 

någonting, till exempel att få behålla sina arbeten och därmed avstår från att fokusera på 

mindre frågor. Samtidigt som respondenterna pekar på att större frågor får utrymme under 

lågkonjunkturen säger några av dem att det finns en acceptans och förståelse för situationen 

och således ledningens beslut. Vi konstaterar därmed att trots att frågorna är större under 

lågkonjunktur behöver det inte vara liktydigt med att det existerar stora motsättningar. 

Medvetenheten kring situationen kan med andra ord förhindra att de väsentliga frågorna växer 

till stora motsättningar.  

Det finns till viss del två avvikande aspekter i respondenternas svar om vilka motsättningar 

som förekommer under lågkonjunktur. Det gäller de motsättningar som två respondenter 

menar att sparkrav och ökade arbetsområden kan innebära. Vi menar att det finns en möjlighet 
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att det är medarbetare som får stanna kvar vid företaget och således känner sig relativt trygga 

trots de oroliga tiderna som engagerar sig i sådana frågor. Dock poängterar den av 

respondenterna som identifierat ökade arbetsområden som en motsättning än en gång att 

medvetenheten bland medarbetarna inverkar positivt på dessa motsättningar och dämpar 

engagemanget i frågan. 

 

5.1.4 Mellanchefens hantering av motsättningar 

I figur 7 i empiriavsnittet 4.5 ”Mellanchefens hantering av motsättningar” sammanfattas 

mellanchefernas hantering utifrån tre aspekter av kommunikation. Dessa tre aspekter är: 

kommunikation som avser utformning, kommunikationskanaler som medel för 

kommunikationen samt förståelse som funktionen för kommunikationen. Dessa aspekter är 

således gemensamma drag för hur hanteringen sker. Självklart finns variationer och 

ytterligare likheter samt skillnader under respektive aspekt, vilket vi härefter kommer att 

belysa. 

När det gäller kommunikationens utformning finns många likheter mellan respondenternas 

svar. Det framgår att merparten av mellancheferna försöker åstadkomma en öppenhet i sitt 

agerande, och således skapa ett ”öppet klimat”, en ”öppenhet” eller en ”transparent 

organisation”. Sammankopplat med detta är även tydlighet i kommunikationen som fyra av 

sju respondenter påpekar vikten av. Vidare finns ett gemensamt drag där två mellanchefer 

menar att de försöker vidhålla en ärlig kommunikation med såväl ledning som medarbetare. 

Fyra av sju respondenter betonar vikten av att kommunikationen går två vägar och belyser att 

de försöker hantera motsättningarna genom dialog och genom diskussion. Ett par 

mellanchefer menar även att information hjälper för att hantera motsättningar. Andra drag 

som rör egenskaper för kommunikationen men är mer unika är att vara lyhörd samt att ha en 

demokratisk hållning. Vi anser att dessa kan sammankopplas till viss del och att 

respondenterna försöker lyssna på de parter som är inblandade och uppmuntra dem till att 

uttrycka sina åsikter, framförallt på medarbetarnivå.  

I en demokratisk hållning gentemot hanteringen av motsättningar tycker vi oss även se att 

mellanchefen inte omedelbart tar den ena sidans part, utan att denne således intresserar sig för 

båda parters intressen. En intressant aspekt som vi ser är att värdeflödeschefen på Wipro som 

gör detta uttalande, i stort uppvisar ett fokus på mjuka drag i såväl sin mellanchefsroll som 

hanteringen av motsättningar. Detta belyser vi närmare i nästa avsnitt. Ytterligare ett 

utmärkande drag i hanteringen av motsättningar som en respondent ser är vikten av att föra en 

förtroendeingivande kommunikation. Vi menar att mellanchefens förtroendeingivande 

kommunikation torde bli viktig gentemot både ledning och medarbetare eftersom det blir 

viktigt att parterna känner tillit inför mellanchefen och dennes agerande. Båda parter behöver 

känna att mellanchefen företräder dem vilket kan dämpa det akuta i situationen och göra det 

lättare för mellanchefen att hantera motsättningarna. Ett förtroendeskapande mellan alla parter 

menar vi vidare förhindrar den klyfta och ”vi och dem” tänk som kan skapa ytterligare 

motsättningar samt även försvåra mellanchefens hantering av motsättningar. Med ett fientligt 

tänkande i organisationen är det även troligt att det blir mer komplext att få parter att nå en 
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överenskommelse, enligt vår mening. Produktionsledaren på Volvo Lastvagnar är noga med 

att i all kommunikation använda termen ’vi’ och inte ’företaget’, vilket är ett unikt drag i 

mellanchefernas hantering av motsättningar. Han försöker med andra ord förebygga ett ”vi 

och dem” tänk och därmed samtidigt göra motsättningarna lättare att hantera.  

Kommunikationskanaler avsåg i empirin de medel som kommunikationen sker via. En 

respondent vid respektive företag beskriver hur de för en dialog ”på golvet” med 

medarbetarna. Flertalet av mellancheferna tycks se positivt på direktkontakten med 

medarbetarna. En av mellancheferna betonar vikten av informella samtal både med ledning 

och medarbetare och ytterligare två av respondenterna samstämmer då de lyfter upp aspekten 

av att ha ”dörren öppen”. Att de försöker föra samtal med medarbetarna i deras miljö visar 

även på en vilja att förstå medarbetarna, enligt vår mening. Att mellanchefer vid samtliga av 

studiens företag identifierar dialoger nära medarbetarna som viktigt för hanteringen av 

motsättningar menar vi tyder på att medarbetarna uppskattar detta.  

Samtliga av respondenterna upplever att de har ett gott stöd från andra individer vid företaget 

när de behöver råd gällande till exempel hanteringen av motsättningar. Det varierar däremot 

mellan mellancheferna vem som fungerar som dennes stöd. För till exempel arbetsledaren på 

Komatsu Forest är andra arbetsledare, som således finns på samma nivå som honom själv, 

stöd medan gruppchefen vid samma företag, som sitter närmare ledningen, ser sin närmaste 

chef som främsta stödfunktion. Enligt vår mening vänder sig mellancheferna troligtvis till de 

personer de har mest förtroende för och därmed föreställer vi oss även att vissa mellanchefer 

blir en större del av ledningen än medarbetarna, då det är här deras förtroende finns, eller vice 

versa. Detta menar vi vidare kan inverka på hanteringen av motsättningar då mellanchefen 

delvis kan sympatisera med den ena parten. Då mellanchefen är en egen individ med åsikter 

som dessutom är anställd att genomföra ledningens beslut är det en omöjlighet att denna ska 

verka som en helt neutral part, men vi menar emellertid att mellanchefen kan ha svårigheter 

att skapa förståelse parterna emellan om denna är mer införstådd med den ena parten.  

Vidare beskriver respondenterna hur kommunikationsleden ser ut i organisationen, som syftar 

till att motverka motsättningar och skapa en förståelse mellan alla parter. Respondenterna 

beskriver några olika medel som kommunikationen går genom i företagen. Såväl gruppchefen 

på Komatsu Forest som Miljö- och kvalitetschefen på Wipro berättar dock om övergripande 

information från VD och platschefer. Gruppchefen beskriver även kommunikationen som en 

”stafettpinne” medan miljö- och kvalitetschefen tycker att kommunikationen är relativt enkel 

till följd av att Wipro är en slimmad organisation. Det är troligt att företagen i stort har relativt 

liknande kommunikationskanaler tillgängliga till exempel intranät som produktionsledaren på 

Volvo Lastvagnar beskriver, dock nämner inte alla respondenter detta. Vi vill därför betona 

att mellancheferna lyfter upp de kanaler de anser viktiga i hanteringen av motsättningar, vilket 

således förklarar att dessa kanaler skiljer sig åt. Ytterligare kanaler som mellancheferna 

redogör för är vidare arbetsplatsträffar och arbetsgivargrupp.  

En aspekt som skiljer sig avsevärt från de andra och är värd att kommentera är miljö- och 

kvalitetschefen på Wipros uttalande. Han skildrar hur han och de andra mellancheferna på 

Wipro försöker röra sig på varandras avdelningar i syfte att upptäcka och hantera 
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motsättningar. Värdeflödeschefen på Wipro konstaterar vidare att det saknas en tydlig modell 

för hur kommunikationen ska ske för att underlätta hanteringen av motsättningar. 

Respondenten menar att varje individ är unik och att det därför är svårt att skapa en modell för 

att nå fram till alla. Vi anser att respondenten har en poäng men menar samtidigt att det kan 

krävas en mer genomtänkt och övergripande modell för att samtliga kommunikationskanaler i 

organisationen gemensamt ska skapa en god kommunikationskultur som främjar hanteringen 

av motsättningar.  

Den tredje aspekten av hantering av motsättningar identifierade vi som förståelse, det vill säga 

vilken funktion kommunikationen har. Grunden i förståelsen såsom mellancheferna beskriver, 

är att förklara bakgrundsvariablerna till saker som sker i företaget. Detta betonar samtliga 

respondenter. Respondenterna beskriver att de försöker skapa en förståelse och därmed 

hantera motsättningar genom att bryta ned krav från ledningen, visa på dess innebörd genom 

till exempel tydliga siffror samt visa på funktionen med till exempel ett beslut. En respondent 

pekar även på att det förutom att tydliggöra bakgrundsvariabler är viktigt att förklara 

konsekvenserna, i ändamål att skapa en fullständig förståelse för sammanhanget. Vi 

observerar att mellanchefernas beskrivningar om förståelse främst gäller medarbetarna och 

hur förståelse ska skapas bland dessa. Hur mellanchefen skapar en förståelse bland ledningen 

får inte samma utrymme, även om någon mellanchef betonar att till exempel konsekvenser av 

beslut och bakgrundsvariabler måste förklaras även för ledningen. Utifrån detta skapas en 

föreställning om att mellanchefens hantering av motsättningar främst riktar sig mot 

medarbetarna och således fokuserar på hanteringen av dessa.  

Ytterligare aspekter som mellancheferna lyfter upp är att grunden för att möjliggöra en 

förståelse bland de andra parterna är att de själva förstår innebörden av motsättningarna i en 

fråga. Två mellanchefer menar att de måste förstå varför parterna har de önskemål som de har 

för att sedan motivera sig själv till att driva frågan och skapa förståelse mellan parterna. När 

det etablerats en förståelse för situationen och de inblandade parternas önskemål menar vidare 

en respondent att det skapas en delaktighet i helheten vilken gör motsättningar lättare att 

hantera. Två drag som utmärker sig från de andra respondenternas svar är värdeflödeschefen 

på Wipros betoning av vikten av att han och parterna lyssnar på varandra. Respondenten har 

enligt vår mening påvisat att det krävs en egen ansträngning för att sätta sig in i de andra 

parternas situation. Han är ensam om att konstatera detta vilket vi menar kan bero på denne 

mellanchefs ledarstil. Möjligtvis har respondenten en tyngdpunkt på mjuka värden i sin 

ledarstil då denne mellanchef till exempel även betonar vikten av en demokratisk hållning 

inom organisationen. Som en andra avvikande aspekt nämner produktionsledaren på Volvo 

Lastvagnar att det är hans uppgift att förmedla en positiv bild av företaget och på så vis lyfta 

fram fördelar med situationen. Han menar att detta hjälper att hantera meningsskiljaktigheter. 

Den strategi som produktionsledaren har för att hantera motsättningar ser vi fördelar med då 

mellanchefen bidrar till en god stämning inom företaget. Det är enligt vår mening troligt att en 

god stämning sätter motsättningar i perspektiv till mer positiva aspekter och därmed 

förhindrar att meningsskiljaktigheter växer sig stora och blir svåra att hantera.  
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Mellancheferna ser vidare aspekter som skulle kunna förbättras och därmed underlätta deras 

hantering av motsättningar. Flertalet av mellancheferna betonar vikten av att samma 

information når alla. Antingen genom att en direkt dialog mellan ledning och medarbetare 

upprättas, genom ett förtydligande av kommunikationskanaler, onlineinformation eller ökat 

antal informationsträffar med företagets VD. Produktionsledaren konstaterar att 

mellancheferna agerar och förmedlar budskap på olika sätt vilket således resulterar i att de 

själva kan bidra till att skapa motsättningar. Han anser att en ökad dialog är lösningen på detta 

problem. Vi anser att det till en början skulle kunna vara fördelaktigt med ett system som 

säkerställer att mellancheferna fått samma information och uppfattat denna lika så att 

mellancheferna inte förmedlar olika budskap till medarbetarna. Vi har tidigare redogjort för 

hur mellancheferna betonat en öppen kommunikation. Arbetsledaren på Komatsu Forest anser 

att en maximal transparens i organisationen vore gynnsamt för hanteringen av motsättningar 

då det ökar förståelsen bland parter. Vi ser stora fördelar med en transparent organisation då 

alla därmed blir delaktiga i det som händer. Vi kan emellertid se ett problem med stor 

transparens då alltför utförlig information, till exempel ett delgivande av negativa siffror kan 

skapa en oro i organisationen. Ju mer information som finns tillgänglig desto mer aspekter 

finns det att ha åsikter om. Vi menar att information som lämnas ut för tidigt, innan den är 

tydlig och konkret, kan skapa förvirring och därmed försvåra hanteringen av motsättningar 

mellan ledning och medarbetare. Två av respondenterna menar avslutningsvis att en 

gemensam lösning vore det bästa alternativet men att det samtidigt finns en linje som ska 

följas. Detta innebär att arbetsledaren har det sista ordet och att denna måste agera som 

bestämmande chef. Dessa kommentarer ser vi än en gång pekar på att medarbetarna vanligtvis 

får ge vika för högre direktiv och att således mellanchefens hantering av motsättningar främst 

handlar om att hantera medarbetarna. Vi ser även en problematik i detta om medarbetarna 

känner sig åsidosatta, då detta i sig kan bygga på motsättningar och förhindra att värdefull 

information når ledningen. Medarbetarna är viktiga intressenter för företaget men vi är 

givetvis införstådda med att ledningens direktiv syftar till att främja företaget och dess 

utveckling. Vi anser dock att ledningen inte bör riskera att exkludera ett medarbetstänk i sina 

beslut. 

 

5.2 Diskussion av mellanchefens hantering av motsättningar under 

lågkonjunktur 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras väsentliga aspekter utifrån uppsatsens problem och 

syfte genom att studera och jämföra teoretisk referensram med empiriskt material.  

Ämnet mellanchefens hantering av motsättningar under lågkonjunktur förutsätter till att börja 

med en diskussion kring de motsättningar som mellanchefen upplever. Vad vi kan utläsa efter 

en analys av det empiriska materialet är att grunden till motsättningar enligt mellanchefernas 

mening handlar om att ledningen och medarbetarna har olika perspektiv. Medan ledningen har 

en helhetssyn på verksamheten tycks medarbetarna utgå från ett mindre perspektiv. Kärnan i 

mellanchefens hantering av motsättningar mellan ledning och medarbetare är att möjliggöra 

en förståelse parterna emellan, främst genom diverse kommunikationsaspekter, till exempel 

medel för kommunikationen och dess utformning. 
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I enlighet med Pooles (1986) i Holden och Roberts (2004) modell som visar på motstridiga 

förväntningar mellan organisationen och medarbetares ser vi utifrån den empiriska studien att 

ledningens och medarbetarnas intressen och preferenser tenderar att skilja sig åt, då merparten 

av respondenterna identifierar motsättningar. Grunden till motsättningar blir således parternas 

olika perspektiv i frågor. Som konstaterats tidigare skildrar merparten av mellancheferna att 

motsättningar i högkonjunktur främst handlar om produktion och arbetssätt, vilket kan 

jämföras med de problemfrågor Jameson (1999) nämner. De motsättningar Jameson (1999) 

redogör för är inte fullt applicerbara på motsättningar under lågkonjunktur utifrån 

respondenternas skildringar. Enligt mellancheferna förändras motsättningarna under 

lågkonjunktur till att beröra mer väsentliga frågor. Motsättningar som gäller till exempel 

arbetsregler och frånvaropolicys får stå åt sidan för större frågor. Lågkonjunkturens stora 

frågor som kan utgöra motsättningar rör främst uppsägningar, vem som får lämna företaget 

respektive stanna kvar. Vidare kan motsättningar under lågkonjunktur enligt mellancheferna 

vara de ökade arbetsområden och arbetsuppgifter som medarbetarna får till följd av 

ledningens sparkrav. En mellanchef skildrar skiftet till större frågor under lågkonjunktur när 

han säger: ”Om kaffekoppen finns på fikarummet det är liksom inte så intressant längre, utan 

det är mera en lyx-fråga, ett i-landsproblem, under de goda tiderna.” (Driftschefen, Volvo 

Lastvagnar, 2009-04-27) 

Lågkonjunkturen innebär således att mellanchefen ska hantera större frågor under svårare 

förhållanden, men detta menar vi inte nödvändigtvis innebär att motsättningarna blir svårare 

att hantera, som däremot Smith (1990) hävdar. Vi konstaterar att det skapas en medvetenhet 

om situationen bland medarbetare under lågkonjunktur. Till följd av såväl intern som extern 

information blir det uppenbart för medarbetarna att lågkonjunkturen innebär en kritisk 

situation för företaget. Medarbetarna är således i stor utsträckning införstådda med företagets 

ageranden och förstår att ledningen måste vidta vissa åtgärder. Den förståelse som 

medvetenheten skapar menar mellancheferna underlättar hanteringen av motsättningar i 

lågkonjunktur.  

Vi hävdar att lågkonjunkturens effekter på företaget skapar ett ökat informationsbehov, vilket 

flertalet av respondenterna är medvetna om och bekräftar. Även Kash och Darling (1998)  

samt Parsons (1996) pekar på att ett upprättande av effektiv information och kommunikation 

är av yttersta vikt under kris. Till följd av lågkonjunkturen ökar således kommunikationen i 

organisationerna vilket vi menar samtidigt gynnar hanteringen av motsättningar, då denna 

kommunikation i viss utsträckning automatiskt hanterar och förebygger motsättningar mellan 

ledning och medarbetare. De åtgärder som mellanchefen vidtar för att hantera motsättningar i 

lågkonjunktur ser vi vidare är åtgärder som syftar till att ytterligare förstärka och skapa en 

ännu större förståelse mellan parterna. Med andra ord är kontentan i hanteringen av 

motsättningar enligt mellancheferna, kommunikations främjande åtgärder som skapar 

förståelse för de olika parternas intressen. Enligt Argenti (2003) är syftet med intern 

kommunikation att skapa en respektfull miljö bland anställda i organisationen vilket stämmer 

överens med det faktum att mellancheferna hanterar motsättningar främst genom 

kommunikation.  
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Utifrån mellanchefernas skildringar om hanteringen av motsättningar blir det som vi tidigare 

nämnt tydligt att mellanchefernas åtgärder främst riktar sig mot medarbetarna. 

Mellancheferna beskriver till exempel hur det är viktigt att förklara bakgrundsvariabler och 

bryta ned krav från ledningen till operativa termer som medarbetarna kan relatera till. Det 

handlar således främst om att skapa en förståelse bland medarbetarna för ledningens beslut så 

att dessa kan drivas igenom. Några mellanchefer tydliggör även att de måste skapa en 

förståelse för medarbetarnas intressen bland ledningen men vi finner emellertid att fokus 

ligger på att skapa en förståelse för ledningens beslut bland medarbetarna. Utifrån detta kan vi 

samstämma med Clutterbuck och James (1997) när de menar att kommunikationen i 

organisationer i större utsträckning är ett informationsflöde än ett försök att skapa dialog med 

medarbetarna. Holden och Roberts (2004) beskrivning av mellanchefen som en aktör utan 

självständighet men med ställföreträdande funktion för ledningen kan vi utifrån ovanstående 

resonemang till viss del instämma med.  

Mellanchefen identifieras såväl i den teoretiska bakgrunden som i vår empiriska undersökning 

som en kommunikatör under normala förhållanden. (Hallier & James, 2007; Herzig & 

Jimmieson, 2006) Vid förekomsten av en kris samt motsättningar blir denna del i rollen ännu 

mer tydlig. I befintlig teori skildras mellanchefen som en viktig aktör vid förändringar, 

mellanchefen är ofta ansvarig för att implementera förändringar och även för att medarbetarna 

ska acceptera förändringen (Huy, 2002; Balogun, 2003). Rollen som förändringsagent är det 

ingen av studiens mellanchefer som uppmärksammar under normala förhållanden, dock 

påvisas denna egenskap hos ett par av mellancheferna under lågkonjunktur. Enligt teorin 

frambringar kris förändring (Roux-Dufort, 2007) och förändringar har även skapats till följd 

av lågkonjunkturen i samtliga av studiens företag. Vi finner det därmed troligt att 

mellancheferna lägger märke till egenskapen som förändringsagent i större utsträckning, i och 

med att förändringar sker i företagen till följd av lågkonjunkturen. Främst innebär dock 

förändringen som vi ser i rollen som mellanchef under lågkonjunktur att individerna i fråga 

agerar antingen mer som en  ’chef’ eller en ’ledare’. Det vill säga att ungefär hälften av 

mellancheferna betonar att de intar en mer tydlig chefsroll där fokus ligger på affärsmässiga 

aspekter, medan resterande respondenter uppvisar en större fokus på medarbetarna och 

stöttning av dessa. Vi menar att rollerna som respondenterna benämner ’chef’ och ’ledare’ 

framhäver hårda respektive mjuka drag i ledarskapet. De respondenter som menar att rollen 

som chef blir mer tydlig i lågkonjunktur beskriver hur de agerar mer formellt, till exempel 

genom ett mer bestämmande tillvägagångssätt för att bland annat försäkra företagets 

produktion. Rollen som ledare bland de övriga mellancheferna blir tydlig när de hävdar att 

lågkonjunkturen kräver mer engagemang i medarbetarna genom att föra samtal, stötta och 

lyssna. De mellanchefer som betonar mjuka drag i ledarskapet agerar mer i enlighet med vad 

Sapriel (2003) rekommenderar under kris. Hon säger att en ledare måste visa empati och 

fungera som en symbol för en grupps känslor. (Sapriel, 2003)       

Då lågkonjunkturen tycks frambringa dessa olika drag i mellanchefens agerande menar vi att 

mellanchefens hårda eller mjuka ledarstil påverkar dennes hantering av motsättningar. I 

synnerhet menar vi att det torde påverka den tid och det engagemang mellancheferna lägger 

på hanteringen av motsättningar. Vidare pekar några av respondenterna på att mellanchefer i 
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studiens företag agerar olika och att dessa framförallt framför budskap olika. Enligt Balogun 

(2003) är de beslut som mellanchefen tar ett resultat av hur denne tolkat situationen och vad 

mellanchefen bedömer att han eller hon kan åstadkomma. Vi anser att mellanchefernas skilda 

ageranden kan grunda sig i deras olika ledarstil och således hur de tolkar situationen. Några 

av respondenterna anser att det faktum att mellancheferna framför olika budskap är ett 

problem, samtidigt som samtliga mellanchefer identifierar behovet av att samma information 

når alla i organisationen. Ett par respondenter beskriver även att klyftor och ett ”vi och dem” 

tänk existerar mellan ledning och medarbetare till följd av att olika information når företagets 

anställda. Ledningens direktiv upplevs i vissa fall som otydliga och tycks därmed minska 

medarbetarnas förtroende för ledningen. Som vi berört tidigare anser vi att klyftor mellan 

ledning och medarbetare är en motsättning i sig som även skapar ett klimat där motsättningar 

lättare frodas.  

De åtgärder inom ramen för kommunikation som mellancheferna i studien vidtar för att 

hantera motsättningar syftar främst till att tillhandahålla en grund för ett öppet klimat som ska 

skapa förståelse mellan parterna. Jameson (1999) menar att det finns strategier för ledarens 

konflikthantering som innebär rådgivning, underlättande och medlande. Vi ser främst att 

mellancheferna i studien intar en rådgivande funktion då de i enlighet med Jameson (1999) 

pratar med båda parter, möjliggör diskussion mellan dessa samt hjälper parterna att förstå 

varandras perspektiv. Det finns även inslag av den underlättande strategin då mellancheferna i 

viss utsträckning försöker förhindra att nya konflikter uppstår. Vi ser inte att mellancheferna 

är neutrala i sin konflikthantering då de kan sympatisera med antingen den ena eller andra 

parten, och faller således inte in under vad Jameson (1999) kallar medlare.  

Den medvetenhet som finns för lågkonjunkturen skapar som vi vid återupprepade tillfällen 

konstaterat en förståelse mellan parterna som underlättar mellanchefens hantering av 

motsättningar mellan ledning och medarbetare. De kommunikationsåtgärder som 

mellanchefen vidtar för att hantera motsättningarna syftar till att öka denna förståelse 

ytterligare och på så vis hantera motsättningar mer effektivt. Som diskuterats berör aspekter i 

mellanchefernas kommunikation utformning, medel och funktion. Exempelvis beskriver 

respondenterna att de i utformningen av kommunikationen strävar efter tydlighet, ärlighet och 

en öppenhet. Kanaler för kommunikationen som mellancheferna lyfter upp är till exempel 

dialog direkt med medarbetare, arbetsplatsträffar och intranät. Aspekter för att skapa 

förståelse genom kommunikationen beskriver vidare mellancheferna som exempelvis att 

förklara bakgrundsvariabler, bryta ned krav och visa på funktion och konsekvenser. 

Mellanchefernas utformning av kommunikation vid hantering av motsättningar under 

lågkonjunktur visar likheter med såväl hur kommunikation i kris som vid konflikt enligt Kash 

och Darling (1998), Parsons (1996) och Kolb och Glidden (1986) i Jameson (1999) ska 

utformas.  Utifrån de olika aspekter av kommunikation som mellancheferna skildrar anser vi 

att mellanchefens hantering av motsättningar i lågkonjunktur kan sammanfattas i ett 

paraplybegrepp. Vi finner att mellanchefernas hantering sker genom ’insiktsfrämjande’ 

åtgärder och vi anser att detta begrepp tillhandahåller en övergripande beskrivning av de 

kommunikations aspekter som mellancheferna i de studerade företagen framhäver.  
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De insiktsfrämjande åtgärder som respondenterna beskriver består i enlighet med teoretiska 

rekommendationer för konflikthantering av såväl formella som informella strategier 

(Jameson, 1999). Vi anser att respondenterna skildrar att metoderna för hanteringen av 

motsättningar är formella och informella, dock anser vi inte att de är strategiskt utvecklade i 

full utsträckning. Vår upplevelse är att mellancheferna hanterar motsättningar efter deras eget 

tycke och att det således är mer av ett sammanträffande att metoderna är såväl informella som 

formella. Exempel på formella metoder som mellancheferna skildrar är till exempel 

informationsmöten med företagets VD medan informella metoder avser exempelvis dialog 

”på golvet” eller ”öppen dörr”. Boveé och Thill (2000) menar att effektiv kommunikation är 

att nå en gemensam förståelse. Då mellancheferna skildrar motsättningar i samtliga av 

studiens företag och även påvisar att kommunikationen brister kan vi dra parallellen att 

kommunikationen i organisationerna inte är tillräckligt effektiv för att skapa den förståelse 

som motverkar och underlättar hanteringen av motsättningar. Vi anser att mellancheferna har 

insikt om kommunikationens betydelse, då det trots allt är denna de betonar i hanteringen av 

motsättningar i lågkonjunktur, och samstämmer med Kalla (2005) när hon säger att företag 

förstår kommunikationens betydelse men att de avsätter för lite resurser samt har lite kunskap 

om hur kommunikationen bör ske. Kalla (2005) menar vidare att företag som har strategier för 

hur kommunikationen ska ske är mer framgångsrika och vi menar således att överväga 

kommunikationen strategiskt skulle kunna gynna företagen i studien. Det faktum att samtliga 

respondenter efterfrågar bättre dialog i organisationerna för att åstadkomma en effektiv 

kommunikation som enligt respondenterna förhindrar och hanterar motsättningar menar vi 

tyder på att kommunikationen kräver en mer strategisk utformning.  

Sammanfattningsvis vill vi utifrån respondenternas skildringar belysa den teoretiska 

referensram som legat till grund för att uppnå en ökad förståelse av mellanchefernas hantering 

av motsättningar i lågkonjunktur. I stort ser vi att de aspekter som återfinns i den teoretiska 

referensramen beskriver mellanchefernas egna skildringar av hanteringen av motsättningar 

mellan ledning och medarbetare i relativt god utsträckning. Avseenden i kommunikationen 

faller in under vad vi kallar ’insiktsfrämjande’ åtgärder och stämmer överens med dessa. 

Aspekter som vi däremot inte ser lika tydligt i mellanchefernas hantering av motsättningar 

under lågkonjunktur är nytänkande, strategiskt planerad hantering samt att arbeta i 

förebyggande syfte varvid dessa avlägsnats i den modifierade modellen nedan. En ny faktor 

som blir tydlig i mellanchefernas hantering av motsättningar under lågkonjunktur är att de 

nyttjar den medvetenhet och acceptans som finns till följd av lågkonjunkturen. Denna faktor 

har adderats i modellen och utmärks med kursiv stil. Vidare ser vi att mellanchefernas 

ledarstilar tycks påverka mellanchefernas hantering av motsättningar varvid detta är en möjlig 

ny infallsvinkel i hanteringen.  
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Figur 8. ”Modifierad översiktsfigur” 
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6. SLUTSATSER 

I detta avslutande kapitel besvarar vi uppsatsens syften och problemformulering och belyser 

utifrån dessa, centrala aspekter. Slutsatserna sammanfattas sedan i punktform för att ge en 

god överblick av studiens resultat. 

Vi har i studien fokuserat på mellanchefen och dennes roll och hantering av motsättningar 

under lågkonjunktur. Lågkonjunkturen och dess effekter har vi i tidigare resonemang liknat 

vid krisartade förhållanden och därmed visat på de påfrestningar företag och dess anställda 

kan få genomgå till följd av denna situation. Med anledning av det svåra ekonomiska 

förhållandet som lågkonjunkturen inneburit för de studerande företagen har samtliga varit 

tvungna att varsla en omfattande del av sin personalstyrka. Lågkonjunkturen har således bland 

annat lett till att de motsättningar som fanns mellan ledning och medarbetare tidigare, skiftat 

fokus och tyngdpunkten för mellancheferna ligger nu på att hantera större frågor. Genom 

uppsatsskrivandet har vi ökat insikten i vad mellanchefsbefattningen innebär, framförallt 

under lågkonjunktur och för hanteringen av motsättningar, som en del av mellanchefens 

funktion. Den djupare förståelse för ämnesområdet som vi eftersträvade har vi således fått.   

Mellancheferna i studien beskriver att deras roll såväl under lågkonjunktur som under 

normala förhållanden innebär att agera kommunikatör mellan olika parter i organisationen. 

Rollen innefattar vidare ett resultatansvar samt en stödjande funktion till medarbetare och ett 

främjande av utveckling av såväl verksamhet som medarbetare, under normala förhållanden. 

Respondenternas skildringar tyder vidare på att rollen, till följd av lågkonjunkturen, antingen 

får mer utmärkande ’mjuka’, eller ’hårda’ drag. Förändringen i rollen kan med 

respondenternas egna ord innebära en mer tydlig ’ledarroll’ eller ’chefsroll’, där 

mellancheferna antingen lägger större fokus på medarbetarna eller på affärsmässiga aspekter, 

såsom strategi och produktion. Lågkonjunkturen innebar även att mellanchefens funktion som 

en ’förändringsagent’ blev mer framstående, då ingen av de intervjuade nämnde som en del av 

deras roll under normala förhållanden. Med detta resonemang sammanfattar vi den förståelse 

vi fått för mellanchefens roll under lågkonjunktur och hur den förändrats jämfört med normala 

förhållanden.  

Vad gäller motsättningar mellan företagsledning och medarbetare påvisade mellancheferna i 

studien ett skift mot större frågor till följd av lågkonjunkturen. Motsättningarna i 

lågkonjunktur handlar således främst om uppsägningar, det vill säga vem som får lämna 

företaget, medan motsättningar under normala förhållanden i större utsträckning rör 

arbetsregler och frånvaropolicys. Trots att de frågor som motsättningarna rör är större under 

lågkonjunktur menar mellancheferna i studien att de inte nödvändigtvis är svårare att hantera. 

Det finns en stor medvetenhet och acceptans bland medarbetarna för det som sker i företagen 

till följd av lågkonjunkturen, menar de intervjuade. Således skapas en förståelse som 

mellancheferna menar underlättar hanteringen av motsättningar i lågkonjunktur. De åtgärder 

som mellancheferna vidtar syftar vidare till att öka parternas förståelse för varandras intressen 

ytterligare. Kärnan i mellanchefens hantering utgörs av kommunikation. Vi har 

uppmärksammat framförallt tre aspekter av begreppet kommunikation, genom vilka 
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mellancheferna avser att hantera motsättningarna effektivt. Dessa tre aspekter gäller; 

utformning, medel och funktion för kommunikationen. För att beskriva mellanchefens 

hantering av motsättningar i lågkonjunktur sammanfattar vi kommunikationens aspekter i 

begreppet ’insiktsfrämjande åtgärder’.  

Vidare ser vi att mellanchefernas hantering av motsättningar främst har för avsikt att skapa 

förståelse bland medarbetarna för ledningens intressen och att fokus inte läggs i samma 

utsträckning på att skapa förståelse för medarbetarnas intressen bland företagsledningen. De 

’insiktsfrämjande åtgärder’ som vi sammanfattar mellanchefernas hantering av motsättningar 

med är vidare såväl informella som formella. Respondenternas hantering av motsättningar är 

enligt vår uppfattning trots detta inte strategisk utformad. Då hanteringen främst handlar om 

kommunikationsaspekter och respondenterna identifierar brister i kommunikationen föreslår 

vi att en mer strategisk utformning av kommunikationen i företagen skulle kunna skapa en 

större förståelse mellan parterna och således gynna mellanchefens hantering av motsättningar.    

Sammanfattande slutsatser: 

o De studerade mellanchefernas roller förändras under lågkonjunktur till att få större 

fokus på antingen ’ledaraspekter’ eller ’chefsaspekter’, det vill säga mjuka eller hårda 

drag.  

 

o Motsättningar mellan företagsledning och medarbetare skiftar, enligt de intervjuade, 

fokus under lågkonjunktur till att röra större och mer angelägna frågor. 

 

o Mellanchefernas hantering av motsättningar riktar sig främst mot medarbetarna, och 

att skapa en förståelse för företagsledningens intressen bland dessa. 

 

o Lågkonjunkturen medför en stor medvetenhet och acceptans för företagets ageranden. 

Till följd av en förståelse för situationen uppfattar respondenterna att motsättningar 

blir lättare att hantera under lågkonjunktur, trots att frågorna är större.  

 

o Mellanchefernas hantering av motsättningar syftar främst till att öka förståelsen 

mellan parterna ytterligare genom kommunikation. Tre aspekter av kommunikation 

karaktäriserar hanteringen. Dessa sammanfattas med begreppet ’insiktsfrämjande 

åtgärder’.  

 

o Medel för hantering är både informella och formella, dock inte strategiskt utformade 

för att skapa förståelse och bidra till mellanchefernas hantering av motsättningar i 

lågkonjunktur.  
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6.1 Förslag till framtida forskning 
Vår åsikt är att mellanchefsområdet har många möjligheter till vidare forskning varvid vi vill 

peka på några av dessa. Till att börja med blev det genom studien tydligt att några av 

mellancheferna upplevde motsättningar i sin egen roll till följd av ledningens och 

medarbetarnas olika intressen.  Vi är medvetna om att detta område forskats kring tidigare 

men finner det trots detta som ett intressant och angeläget område för vidare forskning. Hur 

mellanchefen hanterar denna konflikt i sin roll skulle således kunna utgöra ett 

forskningsområde.  

Studien tyder även på brister i den strategiska utformningen av kommunikationen i 

organisationerna varvid vi föreslår att en effektiv sådan bör utrönas. Hur ska 

kommunikationen utformas för att stödja samt underlätta hanteringen av motsättningar?  

Vi finner även intressanta aspekter i genusperspektivet av mellanchefsområdet och menar att 

studier som jämför kvinnlig och manlig hantering av motsättningar eller kvinnligt och manligt 

ledarskap i mellanchefsposition skulle kunna utgöra intressanta studier.     
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7. SANNINGSKRITERIER 

Utifrån studiens angreppssätt redogörs i detta kapitel för sanningskriterier som är relevanta 

för att uppskatta värdet av studien. 

Lincoln och Guba (1985, s. 294) presenterar alternativa sanningskriterier för det naturalistiska 

paradigm som den kvalitativa forskningen tillhör. Utifrån deras resonemang väljer vi att 

diskutera studien med avseende på trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  

 

7.1 Pålitlighet 

Efter att ha tagit del av litteratur som behandlar sanningskriterier, och i synnerhet kvalitativ 

metodlitteratur börjar vi förstå pålitlighetens omfattande innebörd i den kvalitativa 

forskningen. Pålitligheten ingår således i varje moment av studien och den kräver ständig 

åtanke (Ely et al, 1993, s. 105). Vår uppfattning av att skapa pålitlighet är att forskaren 

ständigt eftersträvar att ifrågasätta utförande och val, vad gäller såväl metoder som resultat 

och analys.  

Pålitlighet skapas genom att forskaren beskriver forskningsprocessen från början till slut. Det 

vill säga att denne redogör för hur fakta samlats in och analyserats, hur antaganden och 

slutsatser kontrollerats samt hur resultaten presenterats. (Ely et al, 1993, s. 104- 105) 

Uppsatsen innehåller ett omfattande metodkapitel där samtliga steg i uppsatsprocessen 

redogörs och argumenteras för. En tydlig redogörelse stärker studiens pålitlighet samtidigt 

som läsaren har möjlighet att granska det fullständiga tillvägagångssättet. I metodkapitlet har 

vi vidare ifrågasatt och visat på alternativa sätt att utföra studien samt presentera data på. 

Därmed finns en självkritisk hållning till studien, men som trots allt inte är tillräcklig för att 

hävda en fullständig objektivitet. Ryen (2004, s. 140) menar att en studies objektivitet alltid 

kan diskuteras då den inte går att bevisa. En kvalitativ studie innefattar ett utrymme för 

subjektiva tolkningar, vi har däremot eftersträvat objektivitet exempelvis genom att motverka 

att egna åsikter och tankar i allt för hög grad inverkat på datainsamling och analys.  Det 

faktum att vi är två uppsatsskribenter inverkar vidare positivt på objektiviteten då det 

inneburit att vi diskuterat innebörden av olika aspekter, vilket resulterat i ett mer objektivt 

resultat.    

Bryman och Bell (2005, s. 307) redogör för hur kollegors granskning av en studies material 

inverkar positivt på pålitligheten. Under uppsatsprocessen har vi haft tillgång till en 

handledare som kontinuerligt gett synpunkter på uppsatsens utformning. Även studiekamrater 

har i viss mån gett förslag på förbättringar. Vi hävdar inte att dessa utomstående parter 

genomfört en regelrätt granskning av uppsatsen men att de bidragit till en kritisk hållning och 

därmed ökat studiens pålitlighet i viss utsträckning.   
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7.2 Trovärdighet  
Då studien inte avser att skildra en ”verklig verklighet” utan snarare en verklighet för det 

sammanhang och individer som studien är anpassad för är det lämpligare att prata om 

trovärdighet än att använda ordet ’sanning’. (Johansson Lindfors, 1993, s. 164)  

”Trovärdigheten är pålitlighetens hörnsten” säger Ely et al (1993, s. 172) Författaren menar 

att man till att börja med verkar för att uppnå en god trovärdighet genom att koncentrera sig 

på att vara pålitlig i hela arbetsprocessen (Ely et al, 1993, s. 171). Ytterligare medel för att 

skapa en god trovärdighet är exempelvis att vara verksam på ett forskningsfält under en lång 

tid eller att utföra triangulering (Ely et al, 1993, 107). Det förstnämnda alternativet är för vår 

del svårt att uppnå då vår tid för uppsatsskrivande är begränsad. Då vi båda närvarade vid 

intervjuerna och agerade intervjuare samt undersökte respondenternas situation menar vi att 

en ensidig skildring undveks och att således en undersökartriangulering tillämpades. 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 131) Studien bygger vidare på ett relativt stort antal 

respondenter, vilket ger en djupare förståelse för problemområdet. Ytterligare en åtgärd som 

enligt Johansson Lindfors (1993, s. 131) kan stärka trovärdigheten är flera 

datainsamlingsmetoder. Vi har enbart använt intervjuer men har emellertid utfört 

datainsamlingen med hjälp av såväl bandinspelning som handskrivna anteckningar. Utifrån 

ovanstående resonemang anser vi att åtgärder vidtagits, som bidragit till ett trovärdigt resultat.   

 

7.3 Överförbarhet 
Huruvida en studies resultat är intressant enbart för en aktuell situation eller om resultatet kan 

överföras till andra situationer innebär inom kvalitativ forskning en diskussion kring 

överförbarhet. (Kvale & Brinkman, 2009, s. 261; Lincoln & Guba, 1985, s. 297) Syftet med 

studien är att skapa förståelse för hur mellanchefen hanterar motsättningar mellan ledning och 

medarbetare i lågkonjunktur och vi ämnar således öka vår egen verklighetsuppfattning kring 

fenomenet. Johansson Lindfors (1993, s. 170) säger  

”… genom att en individ, en grupp av individer tar till sig den teori som utvecklats och fyller 

den med sina egna erfarenheter, kan förståelsen för den egna situationen och eller 

verkligheten utvidgas.” 

Genom studien anser vi i enlighet med Johansson Lindfors (1993, s. 170) att vår verklighet 

gällande ämnesområdet utvidgats. Även om verkligheten således är vår menar kan den insikt 

vi fått vara användbar för andra och verka positivt för de som vill bilda sig en uppfattning om 

ämnet. Vi har genomgående strävat efter att tillhandahålla rika beskrivningar av den miljö 

som vi har studerat och Ryen (2004, s.140) menar att man kan uppnå överförbarhet på detta 

vis. Hon menar att läsaren därmed får tillräckligt med information för att själv kunna avgöra 

om resultatet kan överföras till andra miljöer. (Ryen, 2004, s. 140) Även Lincoln och Guba 

(1985, s. 297) säger att man måste känna till såväl studiens sammanhang som sammanhanget 

som situationen ska överföras på, för att kunna avgöra överförbarheten. Huruvida resultatet 

exempelvis är överförbart till ett större antal mellanchefer inom verkstadsindustrin, till 
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kvinnliga mellanchefer, till mellanchefer inom andra branscher, mellanchefer i andra regioner 

eller en kombination av ovanstående menar vi således är upp till läsaren själv att avgöra.  

Då studien omfattar sju intervjuer i tre olika företag i verkstadsindustrin kan vi utifrån ett 

större företagsperspektiv konstatera att studiens intervjuobjekt främst tillför studien ett djup 

och således inte en bredd. Om studien avsett mellanchefer från fler branscher skulle en ökad 

bredd uppnås, vilket möjligtvis stärkt studiens överförbarhet. Vi hävdar dock att det finns 

såväl ett visst djup som en bredd inom ramen för verkstadsindustrin då intervjuerna skett vid 

olika företag och med flera respondenter i varje. Således är vår åsikt att studien kan ge en 

indikation på hur mellanchefer inom verkstadsindustrin hanterar motsättningar mellan ledning 

och medarbetare under lågkonjunktur även om vi inte kan fastställa något. Vidare förde 

respondenterna liknande resonemang och deras skildringar överensstämde i många 

avseenden. Detta tyder på att mellanchefer vid andra företag inom verkstadsindustrin kan 

hantera motsättningar i lika bemärkelse.  
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