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SAMMANFATTNING	  
 
I den här uppsatsen undersöks mellanchefens roll under en organisationsförändring. 
Inom organisationsförändringsforskningen har omfattande forskning genomförts om 
företagsledningen och den anställdas upplevelse av ett förändringsarbete medan den roll 
som mellancheferna spelar inte fått lika stor uppmärksamhet. Forskare menar att 
mellanchefen fungerar som en viktig länk mellan företags operationella och strategiska 
nivå och därmed påverkar utfallet av ett förändringsarbete. Forskning har också visat att 
mellanchefens roll i en organisationsförändring är särskilt komplex då de ska svara på 
förväntningar både ovan- och underifrån. Av den anledningen har syftet med denna 
studie varit att undersöka hur mellanchefer uppfattar sin roll vid en planerad 
organisationsförändring. Genom att fokusera på mellanchefers upplevelse av en 
organisationsförändring på ett svenskt företag är förhoppningen också att bidra till 
forskningen om mellanchefers arbete och betydelse i ett förändringsarbete. Den 
problemformulering som studien avser besvara lyder: Hur uppfattar mellanchefen sin 
roll i implementeringsfasen av en organisationsförändring och hur hanteras de 
ansvarsområden som rollen innefattar? 
 
Undersökningen genomfördes som en fallstudie på Grafit Sverige AB. Den 
organisationsförändring som fallföretaget genomgår är ett resultat av företagsledningens 
beslut att sälja företaget till konkurrenterna MacSupport. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med samtliga fem butikschefer på företaget. Intervjuguiden baserades på 
teorier som valts ut för att kunna besvara studiens syfte. En analytisk induktion av det 
insamlade materialet genomfördes och bidrog till studiens abduktiva karaktär där både 
deduktiva och induktiva inslag förekommer. Denna kvalitativa studie genomfördes med 
en konstruktionistisk verklighetssyn där ett hermeneutiskt förhållningssätt till kunskap 
var utgångspunkten. Urvalet av fallföretag och intervjupersoner gjordes genom ett så 
kallat bekvämlighetsurval med avsikt att hitta personer som skulle kunna bidra till att 
besvara arbetets problemformulering och syfte.  
 
Studiens resultat visar att mellancheferna under implementeringen av organisations- 
förändringen, i enighet med det som tidigare forskning visat, har fyra roller. Dessa roller 
handlar om att de genomgår personlig förändring, hjälper de anställda genom förändring, 
implementerar nödvändiga förändringar på sitt ansvarsområde och samtidigt håller 
verksamheten i rullning. Dessutom identifierades en femte roll som handlar om att de 
också är med och utformar arbetssättet i den nya organisationen som bildas i och med 
sammanslagningen. Resultatet i denna studie innehåller ett vetenskapligt bidrag i form 
av en återgivning av hur mellanchefer med stor möjlighet att påverka sin arbetsroll 
arbetar med de olika rollerna i en organisationsförändring. Identifieringen av att 
mellanchefer i ett decentraliserat företag under implementeringen av en planerad 
förändring värderar kommunikationen med andra mellanchefer högre än den med 
ledningen innebär också att studien har ett praktiskt bidrag. Denna information kan 
företagsledningen utnyttja vid planeringen av framtida förändringsinitiativ. 
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1.	  INLEDNING	  
 
I studiens inledning presenteras det valda ämnesområdet och dess aktualitet. 
Presentationen mynnar ut i en problemdiskussion som i sin tur leder till uppsatsens 
problemformulering. Sedan presenteras syftesformuleringen och avsnittet avrundas med 
en kortare presentation av studiens avgränsningar. 

1.1	  BAKGRUND	  
I dagens samhälle förväntas företag anpassa sig till snabba och omfattande förändringar 
som kan vara av ekonomisk, politisk, kulturell eller teknologisk natur. Globaliseringen 
och den teknologiska utvecklingen påverkar den miljö och arbetsmarknad som företag 
verkar inom och ökar konkurrensen allt eftersom världen på många sätt blir allt mindre 
(Cummings och Worley, 2014, s. 5). För att överleva i en föränderlig värld blir det 
viktigt att på ett bra sätt kunna hantera förändringar inom organisationer (Jacobsen 
2012, s. 21). Organisationsförändringar kan ske genom exempelvis omstrukturering, 
nyutveckling, strategiförändring, uppköp, fusioner och förändring i företagskultur 
(Kotter, 1995, s. 59). Organisationsförändringar som påverkar en organisations struktur 
är exempelvis fusioner, där företag går ihop och bildar ett enda företag, eller uppköp där 
det köpande företaget tar över ett annat företags verksamhet (Lines, 2005, s. 9-10). 
Sådana planerade organisationsförändringar genomförs ofta på initiativ från ledningen i 
en organisation medan implementeringen av förändringen genomförs av mellanchefer 
och påverkar hela organisationen (Bryant & Stensaker, 2011, s. 357). Kunskap om 
förändringsarbete behövs för att företag ska kunna följa med i utvecklingen och hävda 
sig i konkurrensen med andra (Jacobsen, 2012, s. 21). Jacobsen beskriver i sin lärobok 
Organisationsförändringar och förändringsledarskap hur företag idag förväntas 
genomföra förändringar på ett både effektivt och välplanerat sätt. Något som enligt 
Jacobsen innebär att allt större krav ställs på förmågan att leda och genomföra ett 
förändringsarbete (Jacobsen, 2012, s. 21). 
 
Även om organisationsförändringar är ett vanligt förekommande inslag hos företag idag 
så är det ytterst få förändringar som får en positiv utgång (Kotter, 1995, s. 59). Kotter 
hävdar att majoriteten av alla organisationsförändringar resulterar i ett sämre resultat än 
vad som avsågs innan förändringsarbetet påbörjades. Kotter (1995, s. 59- 60) menar 
också, i enighet med andra forskare så som Balogun (2003) och Van de Ven & Poole 
(1995), att en positiv utgång av ett förändringsarbete uppnås genom ett framgångsrikt 
förändringsledarskap. Samtidigt visar tidigare forskning att ett lyckat förändringsarbete 
beror på hur samtliga aktörer i en organisation reagerar på förändringen (Lines, 2005, s. 
8).  
 
Eftersom ett förändringsarbete ofta innebär att invanda rutiner och arbetssätt bryts upp 
kan en förändringsprocess upplevas som kaosartad (Jacobsen, 2012, s. 206). För att 
skapa en arbetsordning som går i linje med förändringsarbetets uppsatta mål och 
visioner utövas därför ofta ett förändringsledarskap av förändringsaktörer i ett företag. 
Enligt Jacobsen kan sådana förändringsaktörer vara andra personer än de högst uppsatta 
cheferna på ett företag (2012, s. 205-206). Herzig och Jimmieson (2006, s. 629) menar 
att medan beslut om och planeringen av organisationsförändringar vanligtvis görs av 
ledningen i ett företag ansvarar ofta mellanchefer för utformningen och genomförandet 
av den. Forskning visar exempelvis att mellanchefer kan ge ett både viktigt och positivt 
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bidrag i ett förändringsarbete genom att delta i den strategiska planeringen eller bemöta 
de anställdas emotionella reaktioner på förändringen (Herzig & Jimmieson, 2006, s. 
629). Definitionen av en mellanchef i den här uppsatsen överensstämmer med Floyd 
och Wooldridges (1997, s. 466) förklaring som menar att mellanchefer innehar en 
samordnande och medlande roll mellan organisationers strategiska och operationella 
nivå.  
 
Floyd och Wooldridge (1997, s. 466) hävdar i sin studie att mellanchefer genom 
medling, förhandling, och tolkning kan bistå till att binda samman organisationens 
strategiska och operativa plan. Utmaningen för mellanchefer vid implementeringen av 
en organisationsförändring blir då att motivera sina anställda till att implementera de 
strategier som motsvarar företagets förväntningar (Balogun, 2003, s. 69-83). Bryant och 
Stensaker (2011) beskriver mellanchefers roll i en organisationsförändring som särskilt 
komplex. De menar att komplexiteten handlar om att mellanchefer i en 
organisationsförändring agerar både förändringsmottagare och ledare av 
implementeringen. Samtidigt som mellanchefen ska leva upp till förväntningarna från 
ledningen ska även den övriga personalens behov tillgodoses (Bryant & Stensaker, 
2011, 356-358). Om mellanchefen fokuserar för mycket på att uppfylla ledningens 
önskningar finns det risk för att de anställda känner sig bortglömda och reagerar med en 
motsträvig inställning till förändringsarbetet.  Vi omvänd prioritering där relationen till 
de anställda får störst uppmärksamhet kan effektiviteten i implementeringen av 
förändringen riskeras. Enligt Bryant och Stensaker (2011, s. 358- 359) måste alltså 
mellanchefen lära sig att hantera och prioritera de olika och ibland konkurrerande roller 
som de förfogar över i ett förändringsarbete. Enligt Balogun (2003, s. 70) är många 
forskare dock kritiska till det ansvar som mellanchefer kan få och menar att de ofta har 
en negativ inställning till förändring och att de först och främst skyddar sina egna 
intressen. Mellanchefer ses då som ett påkostat hinder för förändring istället för en 
tillgång (Balogun, 2003, s. 70). 
 

1.2	  PROBLEMDISKUSSION	  
Som presenterats ovan så kan det uppstå problem om mellanchefer motsätter sig en 
förändring. Dels eftersom de innehar en viktig roll i förändringsarbetet (Herzig & 
Jimmieson, 2006, s. 632) och dels eftersom de har ett personalansvar där de kan påverka 
de anställda. Den litteraturstudie som genomförts inför denna uppsats har utmynnat i en 
uppfattning om att forskningsområdet kring organisationsförändringar är stort och 
många gånger av tvärvetenskaplig karaktär, där forskning från många andra områden 
inkluderas. Forskningen kring organisationsförändring ur ett mellanchefsperspektiv är 
enligt uppsatsförfattarna dock inte lika utvecklad som den ur ledningsperspektiv. Detta 
trots att det inom tidigare forskning finns stöd för att mellanchefer kan spela en viktig 
roll i ett förändringsarbete (Balogun, 2003). Enligt Bryant och Stensaker (2011, s 354) 
visar en växande mängd forskning att mellanchefer har en inverkan på företags 
strategiska inriktning och därmed också arbetet i organisationsförändringar. Balogun 
(2003, s. 69) och Huy (2002, s. 64) belyser båda att mer forskning om mellanchefers 
roll vid implementeringen av en organisationsförändring behövs.  
 
Detta vetenskapliga gap, eller inte så utvecklade forskningsområde, innebär enligt 
uppsatsförfattarna att det finns möjliga samhälleliga vinster i att ytterligare undersöka 
den roll som mellanchefen har i en organisationsförändring. Genom ökad kunskap om 
den roll som mellanchefen har i ett förändringsarbete skulle företag kunna bli mer 
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medvetna om på vilket sätt en organisations aktörer på olika sätt kan bidra till ett lyckat 
organisationsförändringsarbete.  I den inledande problembakgrunden framgick det att 
företag idag kontinuerligt förväntas genomgå förändring vilket talar för att studien 
också kan ge ett praktiskt bidrag. Ambitionen med denna uppsats är därför att bidra till 
utvecklingen av forskningsområdet kring mellanchefers roll och arbete inom 
organisationsförändringar. Då den forskning som presenterats i inledningen genomförts 
i bland annat USA och England anser uppsatsförfattarna att det också är av intresse att 
genomföra en studie på ett svenskt företag då företagskultur och rutiner kan variera 
mellan länder. Studien ämnar därför utforska området kring mellanchefers roll vid 
implementeringen av en organisationsförändring på ett svenskt företag.  
 

1.3	  PROBLEMFORMULERING	  
Hur uppfattar mellanchefen sin roll i implementeringsfasen av en organisations- 
förändring och hur hanteras de ansvarsområden som rollen innefattar? 
 

1.4	  SYFTE	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanchefer uppfattar sin roll vid en 
planerad organisationsförändring. Genom att fokusera på mellanchefers upplevelse av 
en organisationsförändring är förhoppningen också att bidra till forskningen om 
mellanchefers arbete och betydelse i ett förändringsarbete.  
 

1.5	  AVGRÄNSNINGAR	  
Fallföretaget för denna studie är Grafit Sverige AB (Grafit) som är Norrlands enda 
Apple Premium Reseller (APR), vilket innebär att de är kvalificerade återförsäljare av 
Apple-produkter. Företaget har verksamhetsgrenar inom butiks- och företagsförsäljning, 
service och utbildning (Grafit u.å. a). I denna fallstudie ligger fokus på butikscheferna 
som arbetar på Grafit och deras uppfattning om rollen som mellanchef i en 
organisationsförändring. Studien kommer alltså att genomföras ur ett mellanchefs-
perspektiv. Den 25:e april 2014 offentliggjordes MacSupports köp av Grafit (Grafit, 
2014) och då påbörjades ett organisationsförändringsarbete inom företaget. Uppköpet 
innebär att ett ägarbyte sker där Grafits tidigare ägare blir kvar i organisationen men på 
positioner med ansvar för de delar som motsvarade Grafit. Det innebär också att rutiner 
och arbetssätt ändras och att organisationens struktur påverkas för att företaget ska 
fungera som en integrerad del i den nya organisationen (A. Sundin, personlig 
kommunikation, 19 november, 2014).  

Än har grafitbutikerna inte bytt namn och övergången till MacSupport ska enligt 
företagets ledning vara helt klar vi årsskiftet (A. Sundin, personlig kommunikation, 19 
november, 2014) vilket innebär att mellancheferna i denna studie är mitt i ett pågående 
förändringsarbete. Studien avser inte att ge rekommendationer för hur mellancheferna 
ska agera i förändringsprocessen utan kommer istället att undersöka och upp- 
märksamma förändringsarbetet ur mellanchefernas perspektiv. Fokus för studien 
kommer emellertid att byggas på teorier om organisationsförändring och inte på teorier 
kring uppköp och sammanslagningar av företag. I studien används en kvalitativ metod 
där intervjuer med fem butikschefer på Grafit genomförs. Studien utgår från teorin om 
planerad förändring vilket innebär att man ser en organisationsförändring som något 
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som sker avsiktligt. Efter att ett förändringsbehov först identifierats kan företag sedan 
börja arbeta genom olika faser för att jobba mot ett uppsatt mål (Jacobsen, 2012, s. 36).   

2.	  METOD	  
 
I nedan följande metodavsnitt redogörs för uppsatsförfattarnas förförståelse och 
studiens grundläggande vetenskapliga utgångspunkter följt av en presentation av det 
praktiska tillvägagångssättet som använts i den empiriska undersökningen. Därefter 
följer avsnitt där studiens källor, sanningskriterier och etiska förhållningssätt 
presenteras och diskuteras. 

2.1	  FÖRFÖRSTÅELSE	  
Den förförståelse som fanns innan studien påbörjades är tudelad. Vendela har tidigare 
genomfört en studie inom organisationsförändring och där även med Grafit som 
fallföretag (Nilsson et al., 2014). Hon jobbar för tillfället också extra på Grafit i 
Skellefteå under helgerna och har därmed kunskap om hur företaget fungerar. I och med 
sin tjänst har Vendela fått följa förändringsarbetet från insidan och har därför stor 
förståelse för vad Grafit genomgår för tillfället. Den nära kontakt som Vendela har med 
några av kollegorna på Grafit kan ses som eventuell partiskhet. Detta har dock beaktats 
vid formationen av intervjufrågorna för att på så sätt undvika möjliga intressekonflikter 
(Bryman & Bell, 2013, s. 156) och anses därför inte påverka studiens trovärdighet. 
Vendela har tagit olika kurser inom företagsekonomi samt en vetenskaplig metodkurs 
som fungerat som bas för skrivandet av denna kandidatuppsats. Intresset som väcktes i 
tidigare kurser gjorde att Vendela sökte sig till fältet inom organisationsförändring som 
därefter utvecklades till det som studien handlar om idag.  
 
Hanna har, precis som Vendela, tagit olika kurser inom företagsekonomi. Bland annat 
en vetenskaplig metodkurs med fokus på just organisationer som utgjort en grund för 
det valda ämnet. Hanna går International Business Program och har därigenom 
erfarenhet av litteratur som är skriven på engelska vilket har underlättat vid 
litteratursökningen där större delen av de vetenskapliga texterna varit på engelska. 
Hannas B-uppsats handlade om Family Business’ Brand Image (Millbert et al., 2012) 
där fokus låg på huruvida ett familjeföretags varumärke förändrades allt eftersom en 
organisationsförändring genomfördes i form av succession. Hanna har därigenom också 
tidigare erfarenhet av företag i förändring. Intresset för företag i förändring gjorde att 
Hanna och Vendela fann ett gemensamt mål att jobba mot.  
 

2.2	  VETENSKAPLIGA	  UTGÅNGSPUNKTER	  
De grundläggande vetenskapliga utgångspunkter som studien utgått från presenteras 
med hjälp av en reflektion kring uppsatsförfattarnas verklighets- och kunskapssyn. Det 
angreppssätt, den forskningsdesign och forskningsstrategi som använts i studien 
förtydligas också. 

2.2.1	  VERKLIGHETSSYN	  	  
Ontologi beskrivs av Bryman & Bell (2013, s. 41) som ”läran om det varande” där 
frågan i detta fall handlar om en organisation ska ses som en objektiv enhet som inte 
påverkas av de sociala aktörer som ingår i den eller om den konstrueras av aktörerna. 
Forskares åsikter går alltså isär om huruvida verkligheten är ombytlig eller om man ska 
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se den som konstant och oberoende av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2013, s. 43-44). 
De antaganden man som forskare gör om vad som karaktäriserar verkligheten påverkar 
hur man sedan tolkar och förstår den undersökning som genomförs (Saunders et al., 
2012, s. 128). Därför är det inför en vetenskaplig undersökning en god idé att reflektera 
över var man står i frågan. Denna studie genomförs inom ämnesområdet 
organisationsförändring med fokus på mellanchefens roll i förändringsarbetet. Då 
organisationer består av människor anser uppsatsförfattarna att ingen organisation eller 
företag är det andra likt. Varje organisationsförändring blir därför av samma anledning 
unik på sitt eget sätt.  Uppsatsförfattarna anser att aktörerna i ett företag genom daglig 
kontakt och kommunikation kan komma överens om hur de vill jobba. Inom ramarna 
för de regler och bestämmelser som ofta formats av aktörerna i en organisation har var 
och en också ofta möjlighet att påverka sin arbetssituation. Uppsatsförfattarna är också 
av den övertygelsen att varje individ gör en subjektiv tolkning av den verklighet den 
lever i vilket innebär att det inte endast finns en absolut sanning. Eftersom denna studie 
ämnar undersöka hur rollen vid en organisationsförändring upplevs ur mellanchefens 
perspektiv finns en önskan om att få en ökad förståelse av mellanchefers subjektiva 
verklighet. Denna studie utgår av den anledningen från ett i huvudsak 
konstruktionistiskt synsätt vilket innebär att verkligheten ses som ombytlig där 
organisationen är i konstant utveckling och individen själv påverkar dess utformning 
(Bryman & Bell, 2013, s. 43-44).   
 
Den socialt konstruerade organisationen ändras hela tiden och för att kunna skapa en 
förståelse för ett visst företag är det viktigt att undersöka de sociala aktörer som är 
inblandade (Bryman & Bell, 2013, s. 43-44). Om uppsatsförfattarna istället varit av den 
uppfattningen att organisationer är en objektiv enhet som inte formas och skapas av dess 
sociala aktörer hade undersökningen haft en objektivistisk utgångspunkt (Saunders et al., 
2012, s. 132). En mer objektiv verklighetssyn hade exempelvis kunnat innebära att 
studien skulle ha inriktats på att identifiera ett orsak- och verkansamband till varför 
vissa är motståndare till förändring. Med en objektivistisk ansats hade alltså både 
problem- och syftesformuleringen fått en annan utformning än denna studie har. Till 
skillnad från den objektivistiska ansatsen som strävar efter en generell bild av ett 
vetenskapligt problemområde (Saunders et al., 2012, s. 131) eftersträvar denna 
undersökning en mer detaljerad tolkning av mellancheferna på ett specifikt företags 
uppfattning.  
 

2.2.2	  KUNSKAPSSYN	  	  
Saunders et al. (2012, s. 132) beskriver epistemologi som synen på vad som är 
acceptabel kunskap där frågan handlar om kunskap är något som baseras på fakta eller 
tolkningar. Som förklarats i avsnittet som behandlar uppsatsförfattarnas verklighetssyn 
ovan är avsikten i denna undersökning inte att fånga en objektiv verklighet. Istället är 
avsikten att undersöka hur rollen i en organisationsförändring upplevs ur ett 
mellanchefsperspektiv. Denna studie utgår därför från det tolkande perspektivet som 
även kallas interpretivism eller hermeneutik. Det hermeneutiska synsättet utgår i sin tur 
från att information tolkas subjektivt utifrån en social handling i syfte att skapa 
förståelse för dess sociala aspekter (Bryman & Bell, 2013, s. 38). Synsättet menar 
vidare att allt empiriskt material måste tolkas individuellt för att kunna skapa egna 
uppfattningar om den specifika företeelse som undersökts (Saunders et al., 2012, s. 137). 
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Enligt Saunders et al. (2012, s. 137) är själva utmaningen med hermeneutik att kunna se 
en situation från intervjupersonens synvinkel samt hur de väljer att tolka den angivna 
situationen. Det är viktigt att ta hänsyn till den utmaningen i denna studie eftersom 
datainsamlingen kommer ske genom intervjuer. Att använda sig av intervjuer som data- 
insamlingsmetod innebär att man som forskare måste ha förståelse för intervjupersonen 
för att kunna dra rätt slutsatser. Eftersom människor tolkar händelser i omvärlden 
baserat på tidigare erfarenheter och preferenser spelar deras sociala handlingar en 
avgörande roll för att man ska kunna tolka situationen rätt och samtidigt se det ur 
intervjupersonens perspektiv (Saunders et al., 2012, s. 137). Genom intervjuer kommer 
uppsatsförfattarna skapa en uppfattning av hur de olika sociala aktörerna tolkar och 
upplever förändringsarbetet. Intervjuguiden som används vid intervjutillfällena 
innehåller frågor utan fasta svarsalternativ för att möjliggöra att intervjupersonernas 
egna tolkningar och upplevelser får forma det empiriska resultatet. 
 
Eftersom en organisationsförändring formas av människors sociala handlingar och inte 
handlar om ett objektivt händelseförlopp är varje förändring unik och omständigheterna 
olika för varje gång. Det är svårt att förutse hur människor kommer agera vid en 
förändring, och för att anamma hermeneutikens filosofi kan man inte påstå att det finns 
några allmänna grunder att stå på gällande en organisationsförändring (Bryman & Bell, 
2013, s. 40-41). 
 

2.2.3	  ANGREPPSSÄTT	  
Beroende på vad som är syftet med en studie så finns det olika forskningsstrategier att 
tillgå som lämpar sig olika till olika situationer. De läroböcker som studerats inför 
uppsatsen skiljer sig något gällande hur dessa olika strategier definieras, men Bryman & 
Bell (2013, s. 33-34) beskriver att det sällan bara är ett tillvägagångssätt som utgör 
grunden till en studie. Förfarandena är dock, om än olika till utförandet, ofta influerade 
av varandra på ett eller annat sätt. De olika angreppssätten är även stark kopplade till 
olika typer inom epistemologi och ontologi (Bryman & Bell, 2013, s. 35). Med andra 
ord innebär det att det konstruktionistiska och hermeneutiska förhållningssätt som 
uppsatsförfattarna utgår från i denna studie påverkar vilket angreppssätt som används 
för att närma sig ny kunskap. I metodlitteraturen från Bryman & Bell (2013) nämns bara 
de angreppssätt som kallas induktivt- och deduktivt angreppssätt. Saunders et al (2012) 
lyfter fram olika tankar om dessa angreppssätt men redogör också för vad ett abduktivt 
angreppssätt innebär. Saunders et al. (2012, s. 148) hävdar att även om ett angreppssätt 
kan vara mer framträdande än det andra så är det oftast fördelaktigt att kombinera dem 
båda. Detta har lett till att valet för denna studie blir att kombinera de två olika 
tillvägagångssätten induktion och deduktion, där induktion fokuserar på att utveckla 
teorier och deduktion på att testa dem (Saunders et al., 2012, s. 163). Hade studien 
emellertid enbart utgått från Bryman & Bell (2013) hade ett deduktivt angreppssätt varit 
att föredra över ett induktivt angreppssätt då studien är av mer deduktiv karaktär där en 
teoretisk referensram utformats före insamlingen av det empiriska materialet påbörjats. 
Men studien kommer nu utgå från Saunders et al. (2012) definition av ett abduktivt 
angreppssätt eftersom studien både kommer att ha ett teoretiskt samt ett empiriskt 
utgångsläge.  
 
Befintliga teorier utvecklade av bland annat Balogun (2003), Bryant & Stensaker (2011) 
och Van de Ven och Poole (1995) används emellertid som grund till studiens empiriska 
insamling. Därefter kommer dessa teorier möjligtvis kunna utvecklas. Lämpligt val av 
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tillvägagångssätt kan även hjälpa till i kommande processer genom att tillhandahålla 
information angående fördelaktiga metoder (Saunders et al., 2012, s. 147).  
 

2.2.4	  FORSKNINGSSTRATEGI	  
Tillvägagångssättet för denna studie används med avseende till de ontologiska och 
epistemologiska synsätten som tidigare diskuterats. De filosofier som studien utgår från 
har en inverkan på vilken typ av metod som borde användas och kan därför ge väg- 
ledning för vad som är passande för situationen (Saunders et al., 2012, s. 161). Med 
hänsyn till detta och även syftet för denna studie, som är att undersöka hur mellanchefer 
uppfattar sin roll vid en planerad organisationsförändring, anses ett kvalitativt 
tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 49) vara den bäst lämpade metoden. 
 
Kvalitativ forskning kan ses som en strategi där ord ses som det primära sättet att samla 
in och analysera data på, istället för insamling och analys av numerisk data (Bryman & 
Bell, 2013, s. 49). Forskningen rymmer i sig ett stort antal metoder som Bryman & Bell 
(2013, s. 393) beskriver kan orsaka osäkerhet om vad begreppet kvalitativ forskning 
egentligen innebär. Vidare belyser författarna (2013, s. 393-394) ytterligare en ut- 
maning med kvalitativ forskning. Flera olika insamlingsmetoder används exempelvis 
ofta samtidigt, vilket kan göra det svårt att definiera forskningsstrategin. En typ av 
metod som ofta bedrivs inom kvalitativ forskning, och som även kommer utföras i 
denna studie, är kvalitativa intervjuer. Detta beskriver dock Bryman & Bell (2013, s. 
394) som en ”generell term” eftersom det i sin tur finns många olika sätt att utöva en 
kvalitativ intervju på. Den sorts intervjuer som genomförts i denna studie är semi- 
strukturerade intervjuer. Vad sådana intervjuer innebär och hur de gick till beskrivs 
senare i detta avsnitt. 
 
Den forskningsstrategi som är vald för denna studie stämmer överens med 
hermeneutiken och förknippas även starkt med det ontologiska synsätt som används i 
denna studie (Saunders et al., 2012, s. 163). Likaså, menar Saunders et al. (2012, s. 163), 
att kvalitativ forskning är förenat med en abduktiv metod som ofta används i praktiken, 
som även kommer användas för denna studie. Detta eftersom forskningen likt metoden 
kan vara svår att begränsa till bara ett tillvägagångssätt. 
 

2.2.5	  PERSPEKTIV	  
Uppsatsen har som syfte undersöka hur mellanchefer uppfattar sin roll vid en planerad 
organisationsförändring. Därför kommer studien om mellanchefens roll att genomföras 
ur ett mellanchefsperspektiv. Ett mellanchefsperspektiv upplevs som det naturliga valet 
då det är just deras upplevelse av sin roll i ett förändringsarbete som kommer 
undersökas.  
 

2.2.6	  FORSKNINGSDESIGN	  	  
Den empiriska undersökningen för denna studie grundar sig på en fallstudie av företaget 
Grafit som är en ledande aktör inom informationsteknik för Apple-produkter i norra 
Sverige. Företaget genomgår för tillfället en organisationsförändring vilket initierade 
intresset för den valda organisationen. Enligt Lundahl & Skärvat (1999, s. 185) så 
ämnar en fallstudie att öka förståelsen för den valda organisationen som helhet genom 
att studera ett specifikt fall sett från olika individers perspektiv. På så sätt får man en 
detaljerad inblick i situationen som den valda organisationen genomgår som i denna 
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studie handlar om ett pågående förändringsarbete. Lundahl & Skärvat (1999, s. 185) 
menar även att fallstudier nästan kan ses som ekvivalent med en kvalitativ studie, 
förutsatt att den grundas på kvalitativ data. Det hade därför varit svårt att uppnå önskade 
resultat med hjälp av en fallstudie om studien haft ett kvantitativt tillvägagångssätt som 
använder sig av enkäter och strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013, s. 246) och 
är därför inte lämpad för denna studie. Tankarna som Lundahl och Skärvat (1999) 
uttrycker i litteraturen kan dock anses vara föråldrad eftersom den är publicerad år 
1999, men materialet är fortfarande relevant och skiljer sig inte till tolkningen jämfört 
med annan litteratur av till exempel Bryman & Bell (2013) eller Saunders et al. (2012).  
 
Man kan även benämna fallstudien för denna undersökning som aktörsorienterad 
(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 186) eftersom studien fokuserar på hur de sociala 
aktörerna på individnivå personligen upplever organisationsförändringen på Grafit. I 
denna studie benämns de sociala aktörerna som mellanchefer och butikschefer. 
Aktörsorienterade fallstudier anses även vara kompatibla med kvalitativa filosofier 
(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 186), så som även de kunskaps- och verklighetssyner som 
används i denna studie är. Även syftet för denna studie är, enligt uppsatsförfattarna, 
förenligt med en aktörsorienterad fallstudie och utgör en grund för att senare kunna 
bemöta den angivna problemformuleringen.  
	  

2.3	  PRAKTISKT	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  
Avsnittet avser att tydliggöra det praktiska förfarandet före, under och efter 
insamlingen av det empiriska materialet. Litteratursökningen, urvalsprocessen och 
undersökningens genomförande och analysmetod diskuteras och presenteras. 

2.3.1	  LITTERATURSÖKNING	  
Olika källor används för att samla in material till en studie och de vanligaste innefattar 
primär- och sekundärdata (Saunders et al., 2012, s. 304). Saunders et al. (2012, s. 90) 
definierar primära källor som något där information publiceras första gången såsom 
exempelvis rapporter baserade på marknadsundersökningar eller den egna 
undersökningen som forskare gör för att samla in empiriskt material. Sekundära källor 
handlar istället om de böcker och tidskrifter där primär data sedan har publicerats 
(Saunders et al., 2012, s. 90). Inför denna studie har sekundärdata samlats in för att 
kunna undersöka och analysera existerande teorier som sedan fungerat som bas för 
studien. De sekundära källorna i denna studie består främst av studentlitteratur inriktat 
på företagsekonomi, vetenskapliga artiklar samt övrig litteratur från Umeå 
Universitetsbibliotek. Primärdata har samlats in genom egna empiriska undersökningar 
som sedan transkriberats och analyserats.  
 
Primärdata kan samlas in genom observationer, intervjuer eller enkätundersökningar 
(Saunders et al., 2012, s. 340-414). Eftersom detta är en kvalitativ studie är intervjuer att 
föredra för att samla in primärdata (Saunders et al., 2012, s. 376). Att enbart hämta 
information från sekundära källor hade sparat tid för undersökningen eftersom ingen 
manuell informationsinsamling behöver genomföras (Bryman & Bell, 2013, s. 313). 
Den negativa aspekten med sekundärdata är enligt Bryman och Bell (2013, s. 321) att 
den inte har lika hög trovärdighet som primär data vilket tydliggjorde behovet av en 
primärdatainsamling i denna studie. Studiens syfte som är att undersöka hur mellan- 
chefer uppfattar sin roll vid en planerad organisationsförändring uppnås enligt 
uppsatsförfattarna på bästa sätt genom en insamling av både primär- och sekundärdata. 
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Både primära och sekundära källor kan tolkas olika och bör därför antas med varsamhet 
för att undvika risken med att redovisa missvisande teorier (Bryman & Bell, 2013, s. 
131). Detta är något som uppsatsförfattarna haft i åtanke under arbetes gång. De artiklar 
som sedan valdes ut undersöktes noga för att säkerställa att de är vetenskapligt 
granskade, något som också kallas peer reviewed. För att hitta fler vetenskapliga artiklar 
i ämnet som inte dykt upp i sökningarna i databaserna undersöktes också de artiklar som 
citerats i de skrifter som hittats.  
 
De sökverktyg som använts omfattar databaser så som EBSCO (Business Source 
Premier), Emerald Group Publishing, Journal of Management & Organization och 
DiVA vilket räknas som tertiär datainsamling (Saunders et al., 2012, s. 83). Tertiära 
källor har dock använts i begränsad omfattning enbart för sökandet efter vetenskapliga 
artiklar eftersom syftet för denna studie lämpar sig bättre för användning av primära och 
sekundära källor. Handledaren för denna studie har genom vägledning och tack vare sin 
expertis inom organisationsförändringsområdet också bidragit i studiens 
litteratursökning.  
 
Sökord som använts för att leta material för studien är: organizational change, middle 
management, middle managers organizational change, middle managers 
responsibilities, organisationsförändring, förändringsarbete, mellanchefer i 
förändringsarbete, fallstudie och kvalitativ metod. 
 

2.3.2	  VAL	  AV	  TEORI	  
Teorierna som används i studien valdes ut efter att litteraturstudien genomförts och även 
efter att tillåtelse att få genomföra en fallstudie av mellancheferna i Grafits butiker 
delgivits. Efter litteraturgenomgången i området formulerades en problem- och 
syftesformulering och studiens teoretiska referensram togs fram i syfte att besvara de 
båda. I studiens teoriavsnitt motiveras och presenteras de valda teorierna mer i detalj 
och de olika källorna diskuteras också under rubriken källkritik senare i detta avsnitt.  
 

2.3.3	  URVALSPROCESSEN	  
Urvalet av intervjupersoner för den kvalitativa studien grundar sig på något som 
Bryman kallar för ett målinriktat urval (2011, s. 434). Vid ett målinriktat urval försöker 
forskaren välja ut intervjupersoner som kan ge svar på syftes- och 
problemformuleringen och blir därför av ett mer strategiskt val än det slumpmässiga 
urval som eftersträvas i kvantitativa studier (Bryman, 2011, 2011, s. 434). Det 
målstyrda urvalet gjordes på två nivåer. Först valdes organisationen som studien skulle 
genomföras på ut. Valet föll på Grafit eftersom företaget genomgår en 
organisationsförändring vilket möjliggör att arbetets syfte, som är att undersöka 
mellanchefens upplevda roll i en organisationsförändring, kan besvaras. Då det borde 
finnas flera organisationer som genomgår förändringsarbeten hade även andra företag 
kunnat väljas ut. Det faktum att Vendela hade insyn och kontakter i företaget bidrog till 
att just Grafit valdes som fallföretag. När urvalet baseras på individer som för tillfället 
finns tillgängliga för forskarna kallas det för ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 
194) vilket också stämmer in på urvalet till denna studie.  
 
Valet av fallföretag är något som enligt uppsatsförfattarna har stor inverkan på det 
resultat som studien slutligen får. Med andra ord hade alltså studiens resultat och 
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slutsatser sett annorlunda ut om ett annat fallföretag valts. För denna studie valdes 
samtliga butikschefer i Grafits fem butiker ut eftersom det är mellanchefens upplevelse 
som är arbetets huvudsakliga fokus. Innan butikscheferna tillfrågades kontaktades 
företagsledningen som fick ge sitt godkännande till undersökningen. Detta gjordes 
eftersom en fallstudie innebär en djupare analys av ett specifikt företag och att 
intervjuerna tar tid från mellanchefernas dagliga arbete. Tanken var också att undvika 
bortfall av intervjupersoner på grund av att mellancheferna eventuellt kunde känna sig 
osäkra på om ledningen i företaget godkände deras deltagande. Denna urvalsmetod gör 
att studiens resultat blir måltavla för en vanlig kritik som kvantitativa forskare riktar 
mot den kvalitativa forskningen, det faktum att den är svår att generalisera till andra 
situationer utanför det observerade fallföretaget (Bryman, 2011, s. 434).  
 
Bryman (2011, s. 369) hävdar att en kvalitativ studies generaliserbarhet istället bör 
bedömas utifrån de teoretiska slutsatser som dras i analysen av insamlad empirisk data. 
Ett exempel på en mer slumpmässig urvalsmetod som kan användas vid kvalitativ 
forskning är att utifrån en betydligt större urvalsram, framtaget för exempelvis en 
surveyundersökning, ta ut ett slumpmässigt urval av respondenter som kan svara på 
forskningens syfte (Bryman, 2011, s. 454). Då tid och resurser till en sådan urvalsmetod 
saknades i denna studie och det faktum att studien är av kvalitativ art där 
generaliserbarhet inte eftersträvas på samma sätt som i kvantitativa studier, användes 
istället ett bekvämlighetsurval. Efter överläggning med handledaren klargjordes att 
intervjuer med fem personer motsvarar de krav som ställs på en studie som denna 
varvid inga fler intervjupersoner inkluderades i studien. Kvale (1997, s. 98-99) hävdar 
dessutom att forskare vid en kvalitativ studie inte bör genomföra ett allt för stort antal 
intervjuer då för mycket data från den empiriska insamlingen försvårar tolkningen och 
därmed äventyrar kvaliteten på den efterföljande analysen. Detta bidrog också till att 
fem intervjuer bedömdes som ett lämpligt antal. 
 
Enligt Bryman (2011, s. 415) finns det inom den kvalitativa forskningen två olika typer 
av intervjuförfaranden, ostrukturerad- och semistrukturerad intervju, där valet mellan de 
båda styrs av olika faktorer. Ostrukturerade intervjuer genomförs då forskaren till varje 
pris vill undvika att intervjupersonens svar styrs av en formulerad intervjuguide. 
Semistrukturerade intervjuer genomförs istället om studien genomförs av fler än en 
forskare för att säkerställa en viss grad av jämförbarhet mellan de genomförda 
intervjuerna samt ifall studien genomförs med ett tydligt fokus (Bryman, 2011, s. 416). 
Då det senare, semistrukturerade intervjuer, stämmer väl överens med denna studiens 
utgångspunkt har en intervjuguide formulerats och använts vid datainsamlingen. 
Intervjuerna var alltså icke-standardiserade (Saunders et al., 2012, s. 375) och 
genomfördes antingen via personlig kontakt eller telefonintervju. 
 
Denna studie innehar ett bortfall, en kvinna som tidigare arbetade som butikschef i 
Umeå. Ett bortfall beskrivs av Bryman och Bell (2013, s. 190) som en felkälla som av 
någon anledning inte kan medverka i undersökningen, vilket stämmer in på detta fall. 
Detta bortfall är tyvärr ingenting som uppsatsförfattarna har kunnat påverka på något 
sätt eftersom personen i fråga frivilligt valde att lämna sin tjänst som butikschef innan 
studien påbörjades. Det har sedan dess inte heller anställts någon efterträdare för att 
kunna täcka bortfallet för studien. Det är svårt att bevisa till vilken grad detta påverkar 
resultaten för denna studie. I och med detta kan man enligt Bryman och Bell (2013, s. 
190) hävda att denna studie inte är representativ för kvinnor, då det enbart är män som 
har deltagit i undersökningen. Att studien baseras på enbart män är heller ingenting som 
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uppsatsförfattarna kan påverka på grund av situationen i det valda fallföretaget. Dock 
finns det för tillfället inga kvinnliga butikschefer inom Grafit som skulle kunna räknas 
med i populationen, vilket bidrar till att resultaten inte representerar någon som inte 
frivilligt medverkat i studien. Hur intervjuguiden formulerats presenteras nedan. 
 

2.3.4	  INTERVJUGUIDE	  
Vid utformningen av intervjuguiden hade både teorin och fallföretaget studerats noga. 
Anledningen till detta var dels för att säkerställa att de teoretiska utgångspunkterna 
skulle inkluderas i intervjusamtalen men också för att studiens författare skulle ha en 
möjlighet att hänga med i intervjusamtalen och ställa relevanta följdfrågor. Det finns 
enligt Bryman (2011, s. 419) ingen allmängiltig definition av vad en intervjuguide ska 
innehålla men handlar vid en semistrukturerad intervju om en lista med frågeställningar 
som avses behandlas vid intervjutillfället. Grundläggande råd såsom att skapa någon 
form av struktur i form av tematisering av olika frågor, att använda ett språk som 
intervjupersonen förstår och inte ställa ledande frågor (Bryman, 2011, s. 419) följdes 
vid formuleringen av intervjuguiden. Kvales råd (1997, s. 121) om att ställa frågor som 
bidrar med både dynamiska och tematiska aspekter följdes också. Enligt Kvale (1997, s. 
121) handlar de dynamiska frågorna om att förbättra samspelet och förståelse mellan 
intervjuaren och intervjupersonen medan de tematiska frågorna istället har en tydlig 
koppling till forskningens syfte och det vetenskapliga ämnet. 
 
Intervjuguiden delades in i två teman där intervjuerna inledningsvis behandlar 
bakgrundsinformation som exempelvis ålder, kön, tid och position i företaget. Första 
temat undersökte intervjupersonens syn på de faktorer som i den teoretiska 
referensramen definieras som relevanta för hur mellanchefer uppfattar och arbetar med 
sin roll i en organisationsförändring. Avslutningsvis behandlades implementeringen av 
organisationsförändringen där upplevelsen av mellanchefens roll och arbetet i den 
diskuterades. Intervjuguiden finns bifogad i sin helhet i Appendix 1.  
 

2.3.5	  GENOMFÖRANDE	  AV	  UNDERSÖKNINGEN	  
De intervjuer som hölls var fem till antalet och tog allt från 35 minuter till en timme att 
genomföra. Intervjuerna genomfördes vid olika tidpunkter och delades upp mellan 
författarna till studien. Orsaken till detta var att en intervju med två personer som ställer 
frågor till en intervjuperson bedömdes kunna leda till obalans i intervjusamtalet. Denna 
bedömning baseras på uppsatsförfattarnas tidigare erfarenheter av intervjusamtal. 
Fördelen med att ha båda två närvarande vid intervjuerna hade kunnat vara att den ena 
personen kan fokusera på följdfrågor medan den andra personen har huvudansvaret för 
själva intervjun. Att ha en person vid sin sida kan även bidra med ett stöd som inte finns 
på samma sätt om man är själv. Uppsatsförfattarna värderade personliga intervjuer 
högre än telefonintervjuer då ansiktsuttryck och andra icke- verbala reaktioner inte kan 
fångas i ett telefonsamtal. Mellanchefernas olika geografiska placering i kombination 
med den relativt begränsade tidsramen som uppsatsarbetet genomförts på innebar därför 
att intervjuerna delades upp mellan uppsatsförfattarna.  
 
Samtliga intervjuer spelades in med röstmemo för att möjliggöra ett för intervjuaren 
aktivt deltagande vid intervjun. Enligt Bryman (2011, s. 428) kan intervjuaren ställa 
följdfrågor, identifiera inkonsekventa svar och därmed få ut mer av intervjun om den 
slipper att föra anteckningar över samtalet medan det pågår. Inspelning av de intervjuer 
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som genomförs gör det också möjligt för intervjuaren att minnas inte bara vad 
intervjupersonen svarat utan också hur svaret presenterats, något som är av vikt vid 
kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 428) som denna. Studiens totala intervjutid blev 
tillslut 240 minuter fördelat på de fem intervjupersonerna. Intervjupersonerna fick inför 
varje intervju godkänna att den spelades in. För att försäkra sig om att minska bortfall 
vad gäller intryck och upplevelser av intervjuerna analyserades och dokumenterades 
också intervjupersonernas agerande. Efter intervjuerna genomförts transkriberades det 
insamlade materialet noggrant genom att inspelningarna lyssnades igenom minst två 
gånger. För att på ett smidigt sätt kunna hitta och analysera intervjupersonernas svar 
med hjälp av transkriberingarna användes färgkodning. På så sätt fann uppsats-
författarna en tydlig röd tråd vilket gjorde redovisningen av resultaten och 
analysprocessen mer effektiv än om detta inte skulle ha använts.  
 
Till skillnad från en kvantitativ analys finns det vid analys av kvalitativa data inga 
erkända och allmänt accepterade metoder (Bryman, 2011, s. 511). Enligt Bryman (2011, 
s. 511) finns det ändå vissa regler för generella strategier vid hantering av kvalitativ 
data.  För att analysera den data som intervjuerna genererade användes analytisk 
induktion som generell strategi. Vid användandet av analytisk induktion skiftar 
processen för studien mellan insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2013, s. 
576). Analysen påbörjades alltså redan innan samtliga intervjuer genomförts eftersom 
uppsatsförfattarna medvetet växlade mellan själva intervjun och analysen av den. På så 
sätt har nästkommande intervju kunnat förfinas genom att felsteg från tidigare intervju 
redan analyserats och på så sätt kunnat undvikas. En tematisk analys med fokus på vad 
intervjupersonerna sagt (Bryman, 2011, s. 527-528) gjordes sedan efter att samtliga 
intervjuer genomförts för att utreda intervjupersonernas svar gällande de olika teman 
som frågorna i intervjuguiden berörde. Detta förde studien framåt även vid insamling av 
avvikande data. Upplevelsen av intervjuerna som helhet var att intervjupersonernas svar 
var fullständiga och inbringade de svar som söktes för att kunna besvara studiens 
problemformulering. Vanlig kritik mot analytisk induktion är att forskare kan ta reda på 
varför man erhållit avvikande data men man kan inte ta reda på varför det var just det 
fallet som det gällde (Bryman & Bell, 2013, s. 577). En kritik som alltså blir applicerbar 
på denna studie. 
 

2.4	  KÄLLKRITIK	  
En källa är inte automatiskt godkänd bara för att informationen kommer från en 
vetenskaplig artikel vilket gör att man måste granska alla typer av källor som används 
för att samla in data (Saunders et al., 2012, s. 320). De vetenskapliga artiklar som 
använts som sekundär källa i denna studie är alla aktuella sett till dagens samhälle enligt 
uppsatsförfattarna, inkluderat studentlitteratur och övrig litteratur. Eftersom det finns 
mycket forskning och många teorier kring organisationsförändring menar Saunders et al. 
(2012, s. 320) att det är extra viktigt att de sekundära källorna som används är av bra 
kvalitet. De primära källorna för studien, i detta fall intervjupersonerna, är alla utvalda 
för att passa till studiens syfte. Primära källor så som intervjuer kan dock vara 
tidskrävande och kostsamma (Saunders et al., 2012, s. 381). 
 
Enligt Saunders et al. (2012, s. 381) finns det fyra kriterier som måste uppfyllas för att 
försäkra kvaliteten vid insamling av primär data så som semistrukturerade intervjuer.  
Denna undersökning utgår från två av dessa som anses vara de mest primära vid 
kvalitativa undersökningar. De utmaningar som denna studie har behandlat är 
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framförallt objektivitet och generaliserbarhet (Saunders et al., 2012, s. 381-382). 
Utmaningen gällande objektivitet rör främst intervjuaren eftersom en av författarna till 
denna uppsats för tillfället arbetar på Grafit. Detta inbringar både nackdelar och fördelar 
där intervjupersonerna kan känna viss trygghet tack vare den relationen man kan ha till 
en kollega (Saunders et al., 2012, s. 381-382). Samtidigt menar Saunders et al. (2012, 
381-382) att det kan vara svårt för intervjuaren att vara opartisk eftersom förutfattade 
meningar oftast finns för de personer man arbetar med och därmed kan felaktiga 
tolkningar göras i förhand. Generaliserbarhet är omstritt inom kvalitativ forskning och 
även om resultaten för denna studie är pålitliga så går det inte att tillämpa dem på en hel 
population, i detta fall en annan organisation, eftersom resultaten kommer från en 
fallstudie (Saunders et al., 2012, 381-382). Resultaten kan dock generaliseras för 
framtida ändamål till att ”skapa teorier, se mönster samt att utnyttja tidigare teorier 
som en referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan jämföras” (Lundahl & 
Skärvat, 1999, s. 195). 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av sekundär data. Den största 
fördelen enligt Saunders et al. (2012, s. 317) är att metoden oftast är kostnads- och 
tidseffektiv, precis som insamling av primär data. Av uppsatsförfattarnas erfarenhet är 
detta dock inte tillämpbart för all sekundär data där vissa artiklar kräver en avgift för att 
få tillgång till dokumentet, vilket ses som en nackdel. Eftersom större delen av de 
vetenskapliga artiklar som använts för denna studie är på engelska finns det en risk att 
tolkningar av teorier och ord har utförts på ett felaktigt sätt. Även syftet för de artiklar 
som använts kan utgöra en risk för irrelevans för denna studie eftersom de data som 
samlats in är till för att stämma överens med den artikelns frågeställningar (Saunders et 
al., 2012, s. 319). Stor hänsyn har dock tagits till detta vid letande och analysering av 
data.  
 
Avslutningsvis förekommer iakttagelser gällande de specifika artiklar som använts i 
studien för utvecklingen av teorier. Ett exempel är jämförelsen mellan artiklarna skrivna 
av Van de Ven och Sun (2011) och Van de Ven och Poole (1995) där båda artiklarna 
har ett rikt innehåll som har bidragit med grundläggande information till denna studie. 
Dock är forskningen av Van de Ven och Sun betydligt mer nutida när den är skriven år 
2011. Artikeln av Van de Ven och Sun (2011) kan dock ses som en utveckling av den 
forskning som Van de Ven och Poole (1995) utförde eftersom Van de Ven har deltagit i 
dem båda. Dessa två artiklar är dock likt Bryant och Stensakers (2011) artikel varken 
skriven på svenska eller publicerad i Europa, till skillnad från den artikel skriven av 
Balogun (2003) som ursprungligen är publicerad i England. Eftersom detta är en studie 
gjort på ett svenskt fallföretag kan tidigare forskning gjort i Sverige eller Europa vara 
att föredra, även om de övriga vetenskapliga artiklarna är väl citerade och relevanta för 
ämnet för denna studie. Därför kompletteras de valda teorierna med studentlitteratur 
skriven av Jacobsen (2012) vars originalspråk är norska, dock översatt till svenska. 
Ytterligare litteratur som används för utformningen av både teorier och metoder är 
Brymans (2011) studentlitteratur Samhällsvetenskapliga Metoder som likar den bok 
som flitigt används i övriga delar i metodavsnittet som har baserats på Bryman och Bell 
(2013). På många sätt finns det ett samspel mellan de noga utvalda artiklarna samt 
litteraturen som alla kompletterar varandra för att kunna relatera till det valda syftet för 
denna studie. Äldre studier blandas med nyare för att ge en så sann bild av 
forskningsområdet som möjligt. 
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2.5	  SANNINGSKRITERIER	  	  	  
Vissa forskare hävdar att validitet och reliabilitet för kvalitativ forskning är en förenklad 
version av kriterierna för kvantitativ forskning. Andra menar att kriterierna kan 
tillämpas på samma sätt oavsett forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 408). Dock hävdar 
Bryman & Bell (2013, s. 408) att alternativa kriterier för kvalitativa studier är att 
föredra. Saunders et al (2012, s. 194) argumenterar för att kriterier för kvalitativa studier 
är nödvändiga för att kunna försäkra kvaliteten på studien och därför inte bör vara 
detsamma som de för en kvantitativ studie. Det finns även forskare som menar att 
kvalitativa studier, speciellt de med hermeneutiskt synsätt som även representerar 
verklighetssynen för denna studie, borde granskas utifrån alternativa kriterier så som 
trovärdighet och autenticitet (Bryman & Bell, 2013, s. 402). Trovärdighet innehar i sig 
de fyra kriterierna; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & 
Bell, 2013, s. 402). Kriterierna ger i sin tur stöd för att uppfylla syftet för denna studie. 
Eftersom detta är en kvalitativ fallstudie så har dessa kriterier stor betydelse för hur 
uppsatsen kommer att bedömas av utomstående. Överförbarheten är vidare någonting 
som ofta står i fokus vid en fallstudie som vald forskningsdesign (Bryman & Bell, 2013, 
s. 87). Som tidigare diskuterat i denna uppsats är det svårt att generalisera resultaten 
från en fallstudie på en hel population, men de kan istället användas för att utveckla 
kommande fall (Lundahl & Skärvat, 1999, s. 195). På ett sätt kan resultaten från en 
fallstudie ses som en ram eller en början till framtida studier istället för en bromskloss 
där kunskapen slutar (Bryman & Bell, 2013, s. 87).  
 
Whittemore et al (2001, s. 530) menar att tillförlitlighet och autenticitet är nära 
relaterade till varandra där tillförlitlighet handlar om att resultaten ska reflektera 
intervjupersonernas åsikter på ett rättvist sätt, medan autenticitet står för att 
undersökningen ska ge en rättvis bild och uppvisa medvetenhet för de medverkandes 
åsikter. För att kunna verkställa detta är det vanligt att återkoppla till de medverkande 
för att säkerställa att man tolkat personens verklighet på rätt sätt. Detta är även ett sätt 
att skapa trovärdighet till studien som helhet och kan översättas till att studien innehar 
hög validitet (Bryman & Bell, 2013, s. 403). Under intervjuernas gång säkerställdes 
intervjupersonernas sociala verklighet genom följdfrågor samt försäkrande av eventuellt 
utformade tolkningar gjorda av uppsatsförfattarna.  
 
Bryman & Bell (2013, s. 405) jämför pålitlighet som ett alternativ till reliabilitet vilket 
även diskuteras i artikeln av Whittemore et al (2011). Pålitlighet ses enligt Bryman & 
Bell (2013, s. 403- 405) som ett sätt att försäkra studiens kvalitet genom att kontrollera 
de val som görs genom de olika processerna i undersökningen. Det kan enligt dem dock 
finnas vissa svårigheter med att mäta pålitligheten i en kvalitativ studie eftersom det 
handlar om att få ett djup snarare än en bredd för området. Bekräftelse innebär i sin tur 
att forskare ska kunna behålla en objektiv syn under undersökningens gång och inte låta 
personliga värderingar påverka utgången av studien (Bryman & Bell, 2013, s. 403-405). 
Något som är ytterst svårt, om inte omöjligt, att uppnå i kvalitativa studier. En 
reflektion av de sanningskriterier som diskuterats ovan kommer att äga rum i uppsatsens 
slutsats.  
 

2.6	  ETISKA	  ASPEKTER	  
Intentionen med intervjuerna är att alla medverkande ska känna sig så trygga som 
möjligt med de frågor som ställs. Samtliga intervjupersoner erbjöds möjlighet till att 
vara anonym, vilket alla också tackade nej till. Uppsatsförfattarnas tolkar 
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intervjupersonernas val att inte vara anonyma som att de känner stor trygghet i sin roll 
som butikschef och att de därför fritt kan framföra sina åsikter, oavsett om de är positiva 
eller negativa. Därför är uppsatsförfattarna också av den åsikten att anonymitet inte 
hade påverkat studiens resultat. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade så fanns 
dock möjligheten att det kunde ställas vissa följdfrågor, vilket det också gjordes. Detta 
var dock ingenting som intervjupersonerna behövde oroa sig över eftersom 
följdfrågorna oftast mer handlade om att förtydliga intervjupersonens svar och se till så 
att deras mening tolkades på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 147). Som 
intervjuguiden informerar om (Appendix 1) så hade de medverkande rätt till att vara 
anonyma om de så önskade (Bryman & Bell, 2013, s. 147). Intervjuerna hölls både över 
telefon och som personliga intervjuer. På ett sätt kan det vara positivt att hålla intervjuer 
över telefonen eftersom intervjun inte känns lika personlig, vilket gör att 
intervjupersonen oftast blir mer öppen och ärlig (Bryman & Bell, 2013, s. 219). 
Samtidigt hävdar Bryman & Bell (2013, s. 219) att det även finns negativa aspekter med 
telefonintervjuer, så som svårigheter med att tolka en intervjupersons svar på rätt sätt. 
Uppsatsförfattarna fick erfara den negativa aspekten genom att vissa intervjupersoners 
svar via telefonen upplevdes som korta och något outvecklade. Detta kan ha varit en 
bidragande faktor till att just telefonintervjuerna är något kortare än de som utfördes 
som personliga intervjuer. I övrigt upplevdes inte intervjuerna annorlunda, oavsett om 
de hölls genom telefonkontakt eller personligen ansikte mot ansikte.  
 
Eftersom undersökningen för denna studie tolkas från intervjupersonernas perspektiv så 
finns det ett visst behov av att ställa personliga frågor. Studien tar naturligtvis hänsyn 
till intervjupersonernas privatliv och integritet samt respekterar om de avböjer att svara. 
Det har inte ställts några krav på att intervjupersonerna måste svara på en viss fråga men 
i detta fall var det dock ingen i som avböjde att svara på någonting. Intervjupersonerna 
fick chansen att granska transkriberingarna som gjorts efter intervjun, någon som 
samtliga också tackade nej till. Bryman & Bell (2013, s. 143) förklarar utifrån Diener & 
Crandalls teori (1978, s. 7) att det finns fyra olika etiska aspekter som man måste ha 
hänsyn till när man utför en studie. Vidare beskrivs dessa aspekter av Bryman & Bell 
(2013, s. 144-153) som en samlad funktion av etiska principer. Den första aspekten som 
diskuteras i litteraturen Företagsekonomiska Forskningsmetoder (Bryman & Bell, 
2013) är huruvida en studie orsakar någon form skada för deltagarna. Den andra 
aspekten beskriver samtyckeskravet och hur viktigt det är att de personer som är med i 
en studie också är medvetna om detta. Den tredje aspekten betonar vikten av att inte 
inkräkta i intervjupersonernas privatliv samtidigt som den fjärde och sista aspekten 
beskriver falska förespeglingar och hur deltagare i studier kan bli lurade genom att 
forskare inger falska löften om sin forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 144-153). Dessa 
fyra aspekter har beaktats med stor varsamhet vid utförandet av intervjuerna i denna 
studie. Några personliga frågor var nödvändigt att ställa för att kunna agera i enlighet 
med studiens syfte, men inte på så sätt att det skulle skada intervjupersonen eller 
inkräkta på deras privatliv. Efter att syftet för studien redogjorts gav samtliga 
intervjupersoner sitt fulla samtycke till inspelning av intervjun samt publiceringen av 
deras åsikter och namn. 
	  

2.7	  METODOLOGISK	  SAMMANFATTNING	  
I avsnittet ovan behandlades de metoder och tillvägagångssätt som använts i denna 
studie. Uppsatsförfattarnas förförståelse stod som grund för avsnittet där vetenskapliga 
utgångspunkter samt det praktiska tillvägagångssättet för den empiriska undersökningen 
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förklarades utförligt. De vetenskapliga utgångspunkter som presenterades låg som 
grund vid utformandet av studiens syftes- och problemformulering. De valda 
tillvägagångssätten för denna studie innefattar en hermeneutisk kunskapssyn och en 
konstruktionistisk verklighetssyn.  
 
Denna studie utgår från ett abduktivt angreppssätt där kvalitativa intervjuer 
genomfördes i syfte att finna svar på studiens problemformulering. Processen för det 
målinriktade urvalet samt den intervjudesign som de semistrukturerade intervjuerna 
baserades på granskades kontinuerligt av uppsatsförfattarna för att försäkra kvaliteten 
för studien. De olika källor som användes för denna studie granskades också noga. 
Metodavsnittet avslutades med en granskning och utvärdering av de etiska aspekterna 
som medföljer i denna studie och en reflektion över hur uppsatsförfattarna avser agera 
för att försäkra studiens kvalitet.  
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3.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  
I den teoretiska referensramen presenteras de teoriområden som enligt uppsats- 
författarna på olika sätt bidrar till att uppfylla studiens syfte. Författarnas syn på hur 
de presenterade teorierna relaterar till varandra tydliggörs i slutet av avsnittet i en 
egenkomponerad figur.  
	  	  

3.1	  ORGANISATIONSFÖRÄNDRING	  
Forskningsfältet kring organisationsförändring är stort och innehåller olika förgreningar.  
Många forskare har arbetat med att definiera varför och hur organisationer förändras, en 
definiering som har flera svar då organisationsförändringar kan ha olika utformning och 
karaktär (Van de Ven & Poole, 1995, s. 510). Vid närmare undersökning av ämnet blir 
svårigheten i att förklara de händelser och processer som organisationsförändringar 
innefattar tydlig. Organisationsförändringar innefattar exempelvis utveckling genom 
tillväxt, omorganiseringar och förändringar av enskilda anställdas arbetssituation såväl 
som utveckling och omstrukturering av hela arbetsgrupper (Van de Ven & Poole, 1995, 
s. 510). I syfte att sammanfatta och strukturera den tidigare forskningen inom området 
delade Van de Ven och Poole (1995, s. 510) i sin studie upp organisationsförändrings- 
forskningen i fyra grundteorier. Sammanställningen grundades på en tvärvetenskaplig 
litteraturstudie i syfte att identifiera likheter och skillnader inom forskningen och 
samtidigt presentera ett ramverk med normativa funktioner. De fyra grundteorierna som 
Van de Ven och Poole utformat representerar olika sätt att se på vad en 
organisationsförändring innehåller, vilka motorer som driver förändringen och på vilken 
nivå forskningen genomförs (Van de Ven & Poole, s. 510-512). De har de senaste 
trettio åren tillsammans och på var sitt håll bidragit med studier som på olika sätt gynnat 
utvecklingen av organisationsförändringsforskningen och de olika verken är också väl 
citerade. Denna uppdelning av organisationsförändringsforskningen återges här för att 
förtydliga vilken syn som författarna till denna studie har utgått från.  
 
De fyra typer av förändringar som Van de Ven och Poole (1995, s. 511) definierar är 
förändring som evolution, förändring som livscykel, förändring som dialektisk process 
eller planerad förändring. I denna studie används för tydlighetens skull samma svenska 
översättning av de fyra olika förändringsprocesserna som bland annat förekommer i 
Jacobsens lärobok Organisationsförändringar och förändringsledarskap (2012). Den 
forskning som ser organisationsförändring som evolution sker ur flera organisationers 
perspektiv där konkurrens om knappa resurser ses som den motor som genom yttre 
påverkan får organisationer att genomgå förändring. Förändringens faser är inom det 
evolutionära synsättet förutbestämda (Van de Ven & Poole, 1995, s. 517-519). 
Förändring som livscykel handlar också om att organisationer förändras på ett 
förutbestämt sätt och följer ett utvecklingsmönster i bestämda faser där det är 
organisationens tillväxt som är motorn som driver förändringen (Van de Ven & Poole, s. 
513-515). De forskare som ser förändring som en dialektisk process menar istället att 
det är maktkampen mellan olika intressen som vid konflikter resulterar i att 
organisationer förändras. Denna syn kan användas för att undersöka flera organisationer 
på samma gång då konkurrerande aktörer och åsikter förekommer både utanför och 
inom ett företag (Van de Ven & Poole, 1995, s. 517). Inom teorin om planerad 
förändring följer organisationsförändringar inget förutbestämt händelseförlopp utan 
människorna i organisationen påverkar resultatet av förändringen. Enligt det teorifältet 
identifieras och formuleras förändringsbehov och mål med förändringen av aktörer 
inom organisationen (Van de Ven & Poole, 1995, s. 521). Då denna studies empiriska 
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undersökning genomförs som en fallstudie av en enda organisation skulle både 
förändring som livscykel eller som planerad förändring kunna användas. Det faktum att 
denna studies ontologiska utgångspunkt präglas av social konstruktionism gör dock att 
teorin om planerad förändring anses mest lämpad som utgångspunkt då den inte präglas 
av ett förutbestämt händelseförlopp.  
 
Som framgått av presentationen ovan förekommer organisationsförändringar i 
varierande omfattning och utförande. I denna studie används den definition som i 
enighet med Lines (2005, s. 9) preciserar begreppet organisationsförändring som en 
medvetet planerad förändring som leder till att processer, system eller den formella 
strukturen i ett företag ändras. Ett exempel på en sådan förändring är det uppköp som 
det valda fallföretaget genomgår där Grafits ägare var initiativtagare och lade fram 
förslaget om försäljning till MacSupport (Nilsson et al., 2014, s. 16). Viktigt att komma 
ihåg är att teorin om planerad förändring används som utgångspunkt i denna studie men 
att även andra teorier på olika sätt skulle kunna hjälpa till att förklara 
organisationsförändringen som fallföretaget går igenom. Då studiens syfte är att 
undersöka hur mellanchefer uppfattar sin roll vid en planerad organisationsförändring 
förtydligas detta synsätt i det kommande avsnittet.  
 

3.2	  PLANERAD	  FÖRÄNDRING	  
En av grundarna till teorin om planerad förändring var Kurt Lewin som 1947 (s. 34-35) 
hävdade att en organisationsförändring sker i tre faser: unfreezing, moving och 
refreezing. Genom att aktivera en grupp, förmå den att röra sig i en specifik riktning och 
sedan ”frysa fast” vid det nya målet var organisationsförändring enligt Lewin en process 
med ett tydligt slut och av rationell karaktär (1947, s. 34-35). Lewins synsätt kritiseras 
med anledning av att dagens företagsklimat med ökad globalisering och teknologisk 
utveckling innebär att företag befinner sig i konstant förändring (Cummings & Worley, 
2009, s. 41-42). Lewins modell återges alltså i detta arbete för att påvisa varifrån teorin 
om planerad förändring har sitt ursprung men är av mindre betydelse för studien än Van 
de Ven och Pooles mer utvecklade modell som visas i Figur 1 senare i detta avsnitt. Den 
planerade förändringens rationella och strukturella utgångspunkt kritiseras också med 
anledning av det faktum att organisationer består av människor vilket innebär att det 
inte är möjligt att på förhand förutspå vad som kommer hända. Oväntade problem dyker 
ofta upp under en organisationsförändring och forskning visar att ledare i företag ofta är 
missnöjda med den egna förmågan att implementera en planerad förändring (Jacobsen, 
2012, s. 38). Andra kritiker menar att en planerad organisationsförändring i många fall 
är alltför tids- och resurskrävande då många förändringar behöver ske ögonblickligen 
(Cummings & Worley, 2014, s. 41).  
 
Grundtanken inom teorin om planerad förändring är att drivkraften bakom förändring är 
att människor identifierar ett förändringsbehov (Jacobsen, 2012, s. 36). Inom teorin om 
planerad förändring ses organisationsförändring som en repetitiv spiral av utveckling. 
Den repetitiva spiralen uppstår när människor genom interaktion identifierar ett 
förändringsbehov, söker och formulerar ett mål och implementerar förändringen. Nya 
visioner och mål identifieras sedan som gör att organisationen fortsätter utvecklas och 
förändras (Van de Ven & Sun, 2011, s. 61). Figur 1 på nästa sida är ett exempel på hur 
man inom teorin om planerad förändring ser på organisationsförändringens olika faser.  
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Figur	  1.	  Planerad	  förändring	  –	  centrala	  faser	  

Källa: (Van de Ven och Poole, 1995, s. 520) 
 
Det finns flera olika modeller för hur den planerade förändringsprocessen går till men 
de innehåller i stort sett samma kärnpunkter. Exempelvis delar Kotter i sin väl citerade 
studie från 1995 upp den planerade förändringsprocessen i en mer detaljerad 
åttastegsmodell (1995, s. 59). Kotters studies popularitet beror bland annat på att den är 
lättillgänglig och tydlig, kvalitéer som forskningen inom planerad förändring ofta 
saknar. Men den har också fått motta skarp kritik då Kotter inte hänvisar till några 
vetenskapliga studier utan endast sin forsknings- och arbetslivserfarenhet (Appelbaum 
et al., 2012, s. 765). Kotters normativa studie fokuserar på hur företagsledare ska agera 
för att förändringsarbetet ska få ett positivt utfall (Appelbaum et al., 2012, s. 765) och 
anses därför inte applicerbar på denna studie som genomförs ur ett mellanchefs- 
perspektiv. Figur 1 ovan används för att tydliggöra de huvudsakliga dragen i en 
planerad förändringsprocess och ses som en typisk modell även om många olika 
versioner av den förekommer inom forskningsområdet. Då syftet i denna studie är att 
undersöka hur mellanchefer uppfattar sin roll i en planerad organisationsförändring kan 
faktorer som leder till att förändringsarbeten får en positiv eller negativ utgång ändå 
vara av intresse eftersom det skulle kunna ha en inverkan på mellanchefers uppfattning 
av en organisations- förändring. Mellanchefers uppfattning av 
organisationsförändringen bör, enligt uppsatsförfattarna, i sin tur också påverka hur de 
uppfattar sin roll i förändringsarbetet.  
 
Van de Ven och Sun ämnade i sin litteraturstudie från 2011 att förklara vad som gör att 
olika sorters organisationsförändringar lyckas eller inte (s. 60). Författarna utgick från 
Van de Ven och Pooles modell från 1995 som presenterats tidigare i detta avsnitt. De 
slutsatser som Van de Ven och Sun kommer fram till är att alla fyra grundmodeller, 
förändring som evolution, dialektisk process, livscykel och som planerad förändring, 
kan appliceras på en organisationsförändringsprocess och att var och en av teorierna 
bara delvis kan förklara det komplexa fenomen som en organisationsförändring 

MISSNÖJE	  

SÖKANDE/	  
INTERAKTION	  

MÅLVISUALISERING/	  
FORMULERING	  

IMPLEMENTERING	  



	   20	  

representerar (Van de Ven & Sun, 2011, s. 60). Då denna studies primära fokus inte är 
att reflektera över vilken sorts förändring som mellancheferna genomgår utan mer 
handlar om att fånga deras uppfattning av rollen i förändringsarbetet kommer teorin om 
planerad förändring ändå användas enligt den motivering som presenterats tidigare. 
Enligt Van de Ven och Sun (2011, s. 61- 62) visar tidigare forskning att den planerade 
förändringsprocessen misslyckas om endast en liten andel av de anställda uppfattar 
förändringen som nödvändig. Andra riskfaktorer handlar om de anställda saknar en 
samstämmig målbild om förändringsarbetet. Tidigare forskning visar enligt Van de Ven 
och Sun också att medvetenhet om behovet av förändring kombinerat med olika 
aktiviteter där människorna i en organisation ges möjlighet att bilda sig en gemensam 
målbild och uppfattning av förändringen gör att sannolikheten för ett positivt utfall av 
ett förändringsarbete ökar. Dessa konkreta exempel användes som utgångspunkt vid 
utformningen av de intervjufrågor som avsåg fånga information om de faser som 
föranlett implementeringen av den planerade förändringen. Även om studien har sitt 
fokus på implementeringsfasen ses alltså faserna innan implementeringsarbetet påbörjas 
som viktiga för mellanchefernas uppfattning av implementeringsarbetet. Att fånga och 
beskriva kontexten som intervjupersonerna agerar i är en vanlig strävan hos forskare 
som genomför kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 363) vilket också gäller för denna 
uppsats. Nedan följer två avsnitt där denna uppsats mest centrala teorier diskuteras. 
Dessa teorier handlar i huvudsak om mellanchefers påverkan och roll vid en 
organisationsförändring och är centrala eftersom det är just mellanchefens uppfattning 
om rollen i organisationsförändringsarbetet som denna studie avser att undersöka. 
  

3.3	  MELLANCHEFENS	  BETYDELSE	  I	  ETT	  FÖRÄNDRINGSARBETE	  
Ordet mellanchef är vanligt förekommande inom ledarskapsforskningen samtidigt som 
det är ytterst få som på sin arbetsplats presenterar sig som en mellanchef. Anledningen 
till detta är enligt Jansen van Rensburg, Davis och Venter (2014, s. 167) det faktum att 
mellanchefsrollen handlar om en hierarkisk placering i en organisation eller en 
operationell funktion. Den definition som används i denna studie överensstämmer med 
Floyd och Wooldridges (1997, s. 466) förklaring av mellanchefer som de som har en 
samordnande och medlande roll mellan organisationers strategiska och operationella 
nivå. Den operationella nivån i detta arbetes fallföretag motsvarar de anställda som 
butikscheferna på Grafit ansvarar för och den strategiska nivån motsvarar ägarna som 
tagit beslutet att sälja företaget. Med andra ord är det butikscheferna som ses som 
innehavare av mellanchefsrollen på Grafit.  
 
Huruvida mellanchefer spelar en viktig roll i ett förändringsarbete råder det inom 
forskningen i området delade meningar om. Kritiker menar att mellanchefer ofta är ett 
hinder i ett förändringsarbete eller inte ger något mervärde i förändringsprocessen 
(Balogun, 2003, s. 71). Kritiken handlar enligt Balogun (2003, s. 70) bland annat om att 
mellanchefer kan fungera som motståndare eller bromsklossar till förändringen om de 
väljer att skydda sitt egenintresse framför att arbeta för företagets bästa. Andra exempel 
på den negativa synen på mellanchefer ges av Scarbrough och Burell (1996 s. 178) som 
säger att mellanchefer ofta försvårar kommunikationen mellan de olika nivåerna i en 
organisation, är kostsamma och ineffektiva i sitt arbete. Balogun (2003, s. 70) 
argumenterar för att mellanchefer har en viktig roll i förändringsprocesser eftersom de 
dels är en del av implementeringskedjan och dessutom ofta har ansvaret för 
implementeringen av förändringen. Detta innebär enligt henne att forskning som 
undersöker mellanchefers roll vid implementering av organisationsförändring kan öka 
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förståelsen kring vad som gör att vissa förändringsarbeten lyckas bättre än andra 
(Balogun, 2003, s. 72).  
 

3.4	  MELLANCHEFENS	  ROLL	  I	  IMPLEMENTERINGEN	  	  
Enligt teorin om planerad förändring genomförs implementeringen av en organisations- 
förändring av mellancheferna medan ledningen beslutar om att förändringen ska 
genomföras (Herzig & Jimmieson, 2006, s. 629). I verkligheten kan mellanchefer 
involveras i beslutsfattandet på ett sätt som motsätter den strikta bilden som teorin om 
planerad förändring förmedlar. I sin studie delade Herzig och Jimmieson (2006, s. 635) 
in mellanchefer i tre olika kategorier baserat på den grad av delaktighet i beslutet och 
utformningen av den genomförda förändringsprocessen. Intervjupersonerna 
klassificerades som antingen skapare, designers eller implementerare av förändringen.  
Skaparna var de som var delaktiga vid utformandet av förändringsprocessen, de var helt 
införstådda i målet och behovet av förändringen då de antingen var initiativ- tagare till 
förändringen eller fått delta i framtagandet av visionen för den. Designers hade också en 
klar uppfattning av varför förändringen var nödvändig men deltog endast i planeringen 
av förändringsprocessen och dess visioner för det egna ansvarsområdet. Den tredje 
rollen, implementerare, tilldelades de som hade lite eller obefintlig inblandning i 
planeringen av implementeringen av organisationsförändringen. Kategoriseringen 
visade att ju större delaktighet i det strategiska planeringsstadiet av 
organisationsförändringen desto mindre osäkerhet förmedlade mellancheferna kring sin 
roll och uppgift i förändringsarbetet (Herzig & Jimmieson, 2006, s. 635). 
 
Bryant och Stensaker (2011, s. 357-358) redogör i sin artikel för vilka roller 
mellanchefer har vid implementeringsstadiet av en förändring. De hävdar att 
mellanchefer i en organisation som genomgår en planerad organisationsförändring, som 
exempelvis en fusion eller ett uppköp, har två motstridiga roller. Mellanchefer blir 
mottagare av förändringen samtidigt som de får rollen som ansvariga för 
implementeringen av den vilket innebär att en rollkonflikt uppstår under 
förändringsarbetet. Utmaningen för mellanchefer vid en organisationsförändring 
handlar enligt Bryant och Stensaker (2011, s. 357) bland annat om att balansera och 
prioritera förväntningar från ledningen och de anställda. Osäkerheten gällande 
rollprioritering under en organisationsförändring anses särskilt påtaglig hos 
mellanchefer som innan förändringen haft hybridliknande roller i företaget (Bryant & 
Stensaker, 2011, s. 358). En avgörande utmaning för mellanchefer är att handskas med 
och balansera de olika rollerna under ett förändringsarbete (Bryant & Stensaker, 2011, s. 
354).  
 
Bryant och Stensakers (2011, s. 354- 355) artikel grundas på en litteraturstudie av 
tidigare forskning om mellanchefers roll vid organisationsförändringar. Bryant och 
Stensaker argumenterar för att organisationsförändringsforskares primära fokus bör 
ligga på samspelet och förhandlingarna som sker på mikronivå för att skapa mening och 
ordning i en förändring och samtidigt ta hänsyn till den specifika kontext som 
människorna som undersöks verkar inom. På makronivå handlar sammanhanget som 
människorna i en organisation verkar inom om de formella regler, processer och den 
organisationsstruktur som gäller i ett specifikt företag (Bryant & Stensaker, 2011, s. 
359-360). Grundtanken i Bryant och Stensakers (2011) artikel handlar om att roller är 
en social konstruktion vars mening och utformning bestäms genom kontinuerlig 
förhandling som sker mellan individer i en organisation. Detta synsätt stämmer väl 
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överens med den konstruktionistiska utgångspunkt som denna studie utgår från. För 
mellanchefer på ett företag där arbetsmiljön är stabil sker den dagliga förhandlingen 
rutinmässigt där relationerna till övriga i organisationen har utformats under en längre 
tid och var och en vet vad som förväntas av sig själv och varandra (Bryant & Stensaker, 
2011, s. 365). Vid implementeringen av en organisationsförändring där ansvarsområden 
och hierarkier ändras kan förhandlingsprocesserna få en betydligt osäkrare karaktär där 
nya frågor och kommunikationspartners dyker upp. Exempelvis påverkas den dagliga 
förhandlingsprocessen av hur formella relationerna mellan olika aktörer i ett företag är 
och hur tidigare rollfördelning sett ut (Bryant & Stensaker, s. 365-367). Bryant och 
Stensakers artikel bidrar till denna studie med information om faktorer som kan påverka 
mellanchefers rollhantering i förändringsarbetet.  I sin artikel redogör författarna också 
för de begränsningar som kvalitativa studier av mellanchefers arbete i en organisations- 
förändring innefattar. 
 
Eftersom den ordning som mellanchefer skapar i sitt dagliga arbete är en social 
konstruktion av dynamisk karaktär, som hela tiden utvecklas och förändras, är det 
omöjligt att fånga en generaliserbar bild av hur mellanchefer hanterar sitt 
förändringsarbete (Bryant & Stensaker, 2011, s. 370). Enligt Strauss och Anselm (1978, 
s. 224) är det också svårare att fånga de förhandlingar där tysta överenskommelser har 
bidragit till skapandet av arbetsordning mellan parter än dem där öppna diskussioner i 
ämnet förts. Det sammanhang som ett företag verkar i är under konstant förändring 
vilket gör att det inte heller finns någon mall för vilka kontextuella faktorer man ska ta 
med vid undersökning av en organisationsförändring. Kritiker menar också att den 
information som intervjupersoner förmedlar på ett företag är intervjupersonens 
personliga tolkning och inte någon absolut sanning om vad som inträffat eller 
kommunicerats (Bryant & Stensaker, 2011, s. 371). I nästkommande stycke presenteras 
en mer detaljerad modell över den roll som mellanchefer spelar i en 
organisationsförändring.  
 
Balogun (2003) argumenterar i sin studie för att se mellanchefer som en strategisk 
tillgång vid en organisationsförändring. Mellanchefer fungerar enligt Balogun som en 
mellanhand i förändringsarbetet med fyra sammanhängande och konkurrerande roller 
istället för den vanligare definitionen av mellanchefer som förändringsmottagare och 
ledare av implementeringen. Under en organisationsförändring genomgår mellanchefer 
en personlig förändring, de hjälper anställda genom förändring, implementerar 
nödvändiga förändringar på sitt ansvarsområde och håller samtidigt 
affärsverksamheten i rullning (Balogun, 2003, s. 70). Baloguns forskningsstudie visar 
att den personliga förändringen som mellanchefer genomgår handlar om att de får nya 
arbetsroller och ansvarsområden samtidigt som synen på den egna rollen i företaget 
förändras (2003, s. 77-79). Mellanchefer genomgår en process av meningsskapande vad 
gäller sin nya arbetsroll genom att försöka tolka och diskutera förändringen med sig 
själv, chefer på högre positioner och kollegor i liknande ställning i företaget. De 
ansvarar också för att hjälpa de anställda genom förändringen. Via informell och 
formell kommunikation förmedlar mellanchefer vad förändringen innebär för varje 
anställd och hjälper därmed den anställde att finna mening i sitt arbete. Många gånger 
blir de praktiska, mer handgripliga, uppgifterna som innefattar att hålla igång 
verksamheten och att implementera förändringen i respektive ansvarsområde en 
utmaning enligt Balogun. Anledningen till detta är att uppgifterna ska genomföras 
samtidigt som den meningsskapande processen pågår hos både mellanchefen och de 
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anställda (Balogun, 2003, s. 77-79). I Figur 2 nedan visas den modell som enligt 
Balogun sammanfattar mellanchefers roll vid en organisationsförändring.  

	  

Figur	  2.	  Mellanchefen	  som	  mellanhand	  

Källa: Balogun, 2003, s. 75 
 
De slutsatser som Balogun drar är att det viktigt att förstå värdet av samtliga roller som 
mellanchefer har i ett förändringsarbete för att mellancheferna ska få en ärlig chans till 
att fungera som en strategisk tillgång (2003, s. 80). Att endast se mellanchefer som 
förändringsmottagare och implementerare av förändringen är enligt Balogun detsamma 
som att missbedöma deras totala arbetsbörda. Om inte stöd och tid ges till de tolknings- 
och meningsskapandeprocesser som mellancheferna också genomgår försvåras deras 
möjligheter att hantera prioriteringar och utmaningar som uppstår under 
organisationsförändringen (Balogun, 2003, s. 79- 81). Balogun menar därför att 
mellanchefer som uppfattas som motståndare till förändringen i själva verket kan ha 
fullt upp med att klara av alla sina arbetsuppgifter och vara förvirrade över vad som ska 
prioriteras. Hon fann i sin studie inget stöd för att mellancheferna var motvilliga till 
förändringen. Balogun (2003, s. 79-81) utvecklar sin egen modell då hon slår fast att 
tolkningsprocessen som mellanchefen genomgår i samband med den personliga 
förändringen är nyckelaktiviteten som påverkar alla de tre andra rollerna.  
 
Tolknings- och meningsskapandeprocessen pågår enligt Balogun (2003, s. 80) via både 
lodrätt kommunikation med högre chefer och vågrät kommunikation med andra 
mellanchefer. Hur mellanchefen väljer att agera kring de olika rollerna påverkar 
dessutom arbetsmiljön som sedan i sin tur inverkar på mellanchefens egen uppfattning 
av organisationsförändringen. Enligt Balogun (2003, s. 79- 81) formas detaljerna i ett 
förändringsarbete nedifrån och upp eftersom mellancheferna med sina handlingar 
påverkar utgången av förändringen på sina ansvarsområden. Baloguns artikel (2003, s. 
81) baseras på en fallstudie på en toppstyrd organisation där mellancheferna hade lite 
möjlighet till att forma sina egna arbetsroller. Då denna studies syfte är att undersöka 
hur mellanchefer uppfattar sin roll vid en planerad organisationsförändring anses 
modellen i Figur 2 ovan vara mest lämpad som utgångspunkt eftersom den innefattar 
fler perspektiv än den klassiska synen där mellanchefer framställs som endast mottagare 
och ansvarig för implementeringen av förändringen i sitt ansvarsområde. Baloguns 
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modell där mellanchefen ses som mellanhand i förändringsarbetet fungerar därför som 
studiens centrala modell och övriga teorier används för att fånga en så heltäckande bild 
som möjligt av det sammanhang som de studerade intervjupersonerna verkar inom. 
Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska referensramen och dess användning i 
studien i avsnittet nedan. 
 

3.5	  ANVÄNDNING	  AV	  DEN	  TEORETISKA	  REFERENSRAMEN	  
Den teoretiska referensramen innehåller förklaringar av uppsatsförfattarnas definition 
av begreppen organisationsförändring och mellanchef. Där presenteras också teorier om 
mellanchefens betydelse och roll i en organisationsförändring. Samtidigt återges olika 
forskares teorier om vad som påverkar mellanchefens uppfattning av och arbetet med 
sin egen roll i ett förändringsarbete. Då studien har en konstruktionistisk och 
hermeneutisk utgångspunkt anser uppsatsförfattarna att en sammanfattning och ett 
förtydligande av hur teorierna tolkats och använts vid utformningen av intervjufrågorna 
är relevant för studien. Genom att i detta avslutande avsnitt sammanfatta och ta fram en 
egen modell som förklarar utgångspunkten vid undersökningen avser uppsatsförfattarna 
också att undvika att det empiriska resultatet som samlas ihop från de semistrukturerade 
intervjuerna resulterar i en allt för spretig och svårarbetad slutprodukt.  
 
Studiens syfte fungerade som ledstjärna vid utformningen av intervjuguiden (Appendix 
1) samtidigt som den teoretiska ramen användes som utgångspunkt. Därför finns det en 
poäng att här återge studiens syfte som är: att undersöka hur mellanchefer uppfattar sin 
roll vid en planerad organisationsförändring. Genom att fokusera på mellanchefers 
upplevelse av en organisationsförändring är förhoppningen också att bidra till 
forskningen om mellanchefers arbete och betydelse i ett förändringsarbete. 
 
Baloguns teori om mellanchefen som mellanhand med fyra roller under 
implementeringen av en organisationsförändring (2003, s. 75) ses, som tidigare 
motiverats i teoriavsnittet, som denna studies centrala teori. Teorin om mellanchefen 
som mellanhand relaterar till det faktum att studiens syftesformulering tydligt 
framhåller att det är just mellanchefens roll under organisationsförändringen som ska 
undersökas. Då studien genomförs som en kvalitativ undersökning strävar uppsats- 
författarna efter att fånga en så heltäckande bild av det sammanhang som intervju- 
personerna verkar i som möjligt. Av denna anledning inkluderas förutom de frågor som 
rör mellanchefens upplevda roll i organisationsförändringen också frågor kopplade till 
teorier som är relevanta för mellanchefens uppfattning av sin roll i en planerad 
organisationsförändring. Dessa faktorer handlar om huruvida mellanchefen kände att 
förändringen var nödvändig och om en gemensam målbild för förändringsarbetet fanns 
(Van de Ven och Sun, 2011, s.61- 62).  
 
Andra faktorer som undersöks i denna studie är mellanchefens involvering i 
utformningen och planeringen av förändringen (Herzig och Jimmieson 2006, s. 635). 
För att uppnå en än mer omfattande bild av mellanchefernas upplevelse av 
organisationsförändringen och rollen i förändringsarbetet ställs också frågor för att 
undersöka tidigare rollfördelning och organisationsstruktur (Bryant & Stensakers 2011, 
s. 366-367) samt mellanchefernas inställning till förändringen. Alla dessa faktorer har 
gemensamt omnämnts som relevanta faktorer och har i Figur 3 på nästkommande sida 
presenterats i de små cirklarna som numrerats med nummer 1,2,3 och 4. I Figur 3 
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nedanför detta stycke sammanställs de teoretiska begrepp som använts vid ut- 
formningen av intervjufrågorna.  
 
	  

	  
	  

Figur	  3	  Mellanchefens	  roll	  vid	  implementeringen	  av	  en	  planerad	  förändring	  

Källa: Modell framtagen av Hanna Millbert och Vendela Nilsson, en sammansmältning 
av Van de Ven & Suns (2011, s. 61-62), Baloguns (2003, s. 75), Herzig & Jimmiesons 
(2006, s. 635) och Bryant & Stensakers (2011, s. 366-367) teorier. 
 
Figur 3 är alltså ingen ny modell som framtagits i syfte att användas vid analysen av det 
empiriskt insamlade materialet. Modellen sammanfattar och förtydligar endast de enligt 
uppsatsförfattarna för studien mest relevanta teorierna. I empirin och analysen kommer 
teorierna tematiskt behandlas var för dig. Namnet Relevanta faktorer kan ge sken av att 
modellen syftar till att användas i en studie med förklarande forskningsstrategi. I studier 
med en förklarande forskningsstrategi är det just kausala relationer mellan variabler som 
ämnas undersökas och fastställas (Saunders et al. 2012, s. 172). Som förklarats i 
föregående metodavsnitt är det inte denna studies syfte. Uppsatsen genomförs som en 
undersökande studie. I en undersökande studie vill författarna få en insikt i hur en 
situation hanteras ur intervjupersonernas perspektiv (Saunders et al., 2012, s. 171) vilket 
stämmer väl överens med det som eftersträvas i denna studie. Benämningen relevanta 
faktorer används alltså som ett samlingsnamn för de faktorer som enligt tidigare 
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forskning kan vara viktigt för mellanchefers roll i en organisationsförändring. I studien 
kommer inte de olika faktorernas relevans att analyseras. Uppsatsförfattarna är 
medvetna om att andra faktorer kan ha en inverkan på mellanchefers upplevelse av 
rollen i en organisationsförändring. Trots detta väljer uppsatsförfattarna att begränsa 
undersökningen till de ovan nämnda faktorerna eftersom studiens fokus inte är att 
identifiera vilka faktorer som kan påverka mellanchefens roll. Orsaken till att faktorerna 
inkluderas är för att fånga en så heltäckande bild av mellanchefens roll i 
organisationsförändringen som möjligt. Noterbart är att den kritik som presenterats 
tidigare i teoriavsnittet också blir applicerbar på modellen i Figur 3. Hela intervjuguiden 
finns bifogad i Appendix 1.  
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4.	  RESULTAT	  FRÅN	  FALLSTUDIEN	  AV	  GRAFIT	  
I detta avsnitt presenteras det empiriskt insamlade materialet. Avsnittet inleds med en 
presentation av fallföretaget Grafit och de intervjupersoner som deltagit i de 
semistrukturerade intervjuerna. Därefter följer en sammanställning och presentation av 
intervjupersonernas svar uppdelade i underrubriker för att belysa de olika teman som 
sedan behandlas i analysen. 
	  

4.1	  GRAFIT	  SVERIGE	  AB	  
Grafit är Norrlands enda Apple Premium Reseller (APR) och verksamheten består av 
butiks- och företagsförsäljning, service och support samt utbildningar. APR är den 
högsta återförsäljningsstatus som Apple ger en återförsäljare vilket säkerställer att 
personalen kontinuerligt utbildas och hålls uppdaterade kring de kvalitetskrav som ställs 
på försäljnings-, service- och supportpersonal (Grafit, u. å. a). Företaget är verksamt 
inom IT-branschen och har sex butiker belägna i Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, 
Sundsvall och Östersund (Grafit, u. å. b).  
 
Den 25 april offentliggjordes MacSupports köp av Grafit (Grafit, 2014). Uppköpet 
innebär att MacSupport efter slutförd sammanslagning blir Sveriges största APR med 
ungefär 150 anställda och totalt 14 butiker från Luleå i norr till Malmö i söder 
(Markander, 2014). Denna sammanslagning var inte den första av sitt slag i branschen 
då det år 2013 genomfördes ett liknande uppköp där konkurrenterna Digital Inn köpte 
Macoteket (Markander, 2014). På fallföretagets hemsida motiverades 
sammanslagningen av Grafits VD som en del i strävan att ge kunderna rikstäckande 
tillgång till varor och service samt att företagen tillsammans får en annan ekonomisk 
styrka vid större upphandlingar (Grafit, 2014). MacSupports köp av Grafit innebär att 
tidigare VD och ägare i Grafit överlåter sitt ägande men finns kvar i den nya 
organisationen på positioner med ansvar för de delar som motsvarar gamla Grafit (A. 
Norberg, personlig kommunikation, 21 november, 2014).  
 
Då det på butiksskyltarna fortfarande står Grafit används det namnet i denna studie. 
Uppsatsförfattarna vill genom att använda namnet Grafit också tydliggöra att det är 
mellancheferna i de butiker som tillhör tidigare organisationen Grafit som undersöks 
och inte de som tillhör det köpande företaget MacSupport. Intervjupersonerna använde 
växelvis namnen Grafit och MacSupport och det motiverades av samtliga som ett 
resultat av att implementeringen av organisationsförändringen pågår. Under de senaste 
åren har Grafits ägare fått erbjudanden från olika företag som varit intresserade av att 
köpa företaget. Initiativet till försäljningen av Grafit togs av Grafits ägare som 
tillsammans lade fram förslaget till MacSupports ledning. Gemensamma värderingar, 
liknande arbetsfilosofi och ambitioner menar en av Grafits ägare var anledningen till att 
de valde att kontakta just MacSupport (Nilsson et al. 2014, s. 16). I Figur 4 på nästa sida 
presenteras en förenklad tidslinje över den organisationsförändring som den planerade 
försäljningen av Grafit innefattar.  
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Figur	  4.	  Tidslinje	  över	  MacSupports	  uppköp	  av	  Grafit	  

Källa: A. Sundin (Personlig kommunikation, 19 november, 2014) 
	  
Tidslinjen i Figur 4 ovan presenteras för att tydliggöra var i den planerade 
organisationsförändringsprocessen som fallföretaget befinner sig då studien genomförs. 
Denna studie genomförs alltså på ett företag mitt uppe i ett organisations- 
förändringsarbete. Observera att företagens målsättning är att sammanslagningen ska 
vara slutförd vid årsskiftet men att det än inte är säkert att processen är färdig då. 
 

4.2	  PRESENTATION	  AV	  BUTIKSCHEFERNA	  
Nedan följer en presentation av de intervjupersoner som deltagit i fallstudien. Som 
redogjorts i studiens metodavsnitt genomfördes ingen intervju med butikschefen i Umeå 
eftersom ingen enskild person har det ansvaret där.  

4.2.1	  LINDGREN–	  LULEÅ	  
I butiken i Luleå arbetar Lindgren tillsammans med sex andra säljare. Lindgren har 
arbetat som butikschef i sex år vilket innebär att han är en av de på Grafit med längst 
erfarenhet av mellanchefsbefattningen. Innan Lindgren började arbeta på Grafit 
arbetade han som säljare inom detalj- och bilhandeln. Förutom butiksförsäljningen så 
arbetar också en konsult och en försäljare mot skolor och kommuner för Grafit i Luleå. 
Intervjun med Lindgren genomfördes på ett stilla café i Luleå morgonen den 20 
november och pågick i 45 minuter.  
 

4.2.2.	  NORBERG–	  SKELLEFTEÅ	  
Norberg har arbetat på Grafit i drygt tio år och är sedan fyra år tillbaka butikschef i 
Skellefteå. Tiden innan Grafit hade en mer teknisk inriktning då Norberg utbildat sig till 
och arbetat som systemvetare. Den tekniska kunskapen ser han som en av sina styrkor i 
arbetet mot kunder i butiken. Norberg har i sin butik tre heltidsanställda och en 
timanställd säljare. Parallellt med implementeringen av organisationsförändringen har 
en ny säljare lärts upp i butiken. Intervjun med Norberg varade under 60 minuter och 
genomfördes i ett konferensrum på kontoret i anslutning till butiken i Skellefteå den 21 
november. Bredvid butiken i Skellefteå finns Grafits tidigare huvudkontor med ägare 
och VD, företagsförsäljare, service- och ekonomiavdelning placerade. 
 

25	  april	  2014	  	  
Macsupports	  

uppköp	  av	  Gracit	  
offentliggjordes	  

Oktober-‐November	  
2014	  
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succesivt	  till	  
Macsupport	  

31	  december	  2014	  
Sammanslagningen	  
beräknas	  vara	  
slutförd	  
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4.2.3	  SUNDIN	  –	  ÖRNSKÖLDSVIK	  
För fem år sedan började Sundin jobba som säljare i butiken i Umeå. Då Grafit för drygt 
två år sedan öppnade en ny butik i hemstaden Örnsköldsvik flyttade Sundin istället dit 
för att som butikschef vara med och starta den nya butiken. Intervjun med Sundin 
genomfördes den 19 november i örnsköldsviksbutikens fikarum och tog 60 minuter att 
genomföra. Sundin har tidigare utbildat sig till och arbetat som lärare.  
 

4.2.4	  HOLMSTEN	  –	  SUNDSVALL	  
Holmsten är den som har längst erfarenhet av befattningen som butikschef. På Grafit 
har Holmsten jobbat som butikschef sedan starten 2007 och har sedan tidigare flera års 
erfarenhet av mellanchefsyrket. Med Holmsten inräknat är de fyra stycken som jobbar i 
butiken och det finns också en serviceavdelning där reparationer av datorer, iPads och 
iPhones genomförs. Telefonintervjun som hölls den 21 november med Holmsten tog 40 
minuter. 
 

4.2.5	  LUNDIN	  –	  ÖSTERSUND	  
Lundin är det senaste tillskottet bland butikscheferna på Grafit. Han har jobbat som 
butikschef sedan butiken i Östersund öppnade för ett och ett halvt år sedan. Lundin 
arbetar i butiken tillsammans med tre säljare samtidigt som han hävdar att de inom en 
snar framtid är i behov av att anställda fler. Erfarenhet av ledande arbetsroller har 
Lundin från sitt arbete inom logistik- och lagerbranschen. Telefonintervjun med Lundin 
varade i 35 minuter och genomfördes den 24 november. 
 

4.3	  RELEVANTA	  FAKTORER	  	  
De kontextuella faktorer som uppsatsförfattarna försökt fånga är tematiskt uppdelade i 
detta avsnitt för att ge det empiriska materialet en struktur som sedan även används i 
analysavsnittet. 

4.3.1	  GEMENSAM	  MÅLBILD	  OCH	  KÄNSLA	  AV	  NÖDVÄNDIGHET	  
Samtliga butikschefer berättar att de fick meddelandet om att Grafit skulle köpas upp av 
MacSupport i ett mail från företagets VD. De förmedlar också att de varit medvetna om 
att ambitionen från ägarna var att meddela varje butik personligen men att det inte fanns 
tid till att resa runt till alla. Mailutskicket gick ut till samtliga anställda på morgonen 
samma dag som köpet offentliggjordes i media. I mailet informerades de anställda om 
att ledningen beslutat att låta MacSupport köpa upp Grafit och att anledningen till detta 
var att stärka företagets ekonomi och därmed möjlighet för fortsatt tillväxt. Lundin var 
den enda av butikscheferna som sa sig ha fått muntlig information om försäljningen 
innan mailet skickades ut. Lindgren som är butikschef i Luleå beskriver att nyheten inte 
kom som en överraskning utan mer fungerade som en bekräftelse av vad som skulle 
hända. Som svar på frågan om vad de tror är behovet och orsaken till förändringen som 
sammanslagningen innebär svarar både Lindgren, Sundin och Norberg att 
anledningarna varit både personliga och ekonomiska. De personliga anledningarna som 
butikscheferna återgav handlade om att ägarnas vilja och ambitioner var väldigt olika. 
Holmsten hade innan mailutskicket inte uppfattat att försäljningen av företaget var av 
ekonomiska skäl. Han trodde istället att det handlade om att ägarna inte var helt överens 
om hur de skulle driva företaget. Lundin anger viljan att ekonomiskt säkra 
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arbetssituationen för sina anställda som anledningen till ägarnas handlande. De 
ekonomiska orsakerna handlade enligt Norberg om företagsägarnas vilja att växa.  
 
”För att bara titta på lagervärden, det är så mycket pengar som bara ligger i bolaget i 
form av datorer, iPads och iPhones och har man då inga pengar att röra sig med så 
kan man ju inte komma vidare på något vis. Jag tror att det krävdes lite mer muskler i 
form av likvida medel i bolaget helt enkelt för att kunna ta steget för att fortsätta växa.” 
 
(A. Norberg, personlig kommunikation, 21 november, 2014) 
 
Norberg tror att Grafit hade kunnat fortsätta som de gjort tidigare och att företaget alltså 
inte var i något akut behov av att förändras men att sammanslagningen innebär att 
företaget kan växa fortare. Tack vare den ekonomiska insyn som butikscheferna hade 
menar Sundin att han var väl medveten om att det endast var två av totalt sex butiker 
som gick med vinst föregående år. Resultaten i sig var däremot inget som förvånade 
honom då Grafit satsat mycket kapital på uppstart av butiker både i Östersund och 
Örnsköldsvik de senaste åren. Det tar enligt Sundin ett par år för nya butiker att börja gå 
med vinst, något som de i butiken i Örnsköldsvik fått uppleva då de först två och ett 
halvt år efter uppstarten börjar se en stor ökning av omsättningen och började gå med 
vinst. Sundin nämner också att kontaktpersoner på Apple Sverige har sagt att 
hopslagningen av Grafit och MacSupport borde skett tidigare:  
 
”Det är ju lite samma sak som Macoteket och Digital Inn gjorde som slog ihop sig.  
Speciellt Grafit och MacSupport har ju agerat i två olika delar av landet och har ju inte 
konkurrerat på något sätt förutom kanske vid vissa större skolupphandlingar eller 
något sådant där” 
 
(A. Sundin, personlig kommunikation, 19 november, 2014) 
 
Av alla som intervjuades var det endast Holmsten som förmedlade att han var totalt 
ovetandes om vad som väntade. Övriga hävdar att de blev förvånade eftersom de inte 
fått någon information innan men att det inte var helt oväntat. Norberg, Sundin, 
Lindgren och Lundin förmedlade att målet med organisationsförändringen är ökad 
ekonomisk stabilitet och att erbjuda kunderna ökad tillgänglighet då företagen 
tillsammans blir rikstäckande.   
 

4.3.2	  INVOLVERING	  I	  UTFORMNING	  OCH	  PLANERING	  AV	  FÖRÄNDRINGEN	  
Ingen av mellancheferna uppger att de var delaktiga i beslutet att genomföra 
förändringen som försäljningen av Grafit innebär. De menar istället att beslutet togs från 
ledningens sida utan involvering av andra i organisationen. När det kommer till 
butikschefernas uppfattade involvering i planering och utformning av hur 
organisationsförändringen ska gå till rent praktiskt går åsikterna isär. Medan Sundin och 
Holmsten hävdar att de inte har haft någon inblandning alls menar Lindgren och Lundin 
att butikscheferna från Grafit i allra högsta grad är med och påverkar utformningen av 
sammanslagningen. Exempel som Lindgren och Lundin presenterar som bevis på deras 
påverkande ställning handlar om de förslag och åsikter som de kan och har framfört på 
de butikschefsmöten som sker digitalt en gång i veckan. På dessa möten deltar samtliga 
14 butikschefer tillsammans med ansvariga chefer från båda de ursprungliga 
organisationerna. Norberg menar att butikscheferna haft lite inblandning i planeringen 
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av hur själva sammanslagningen och överföringen av kassasystemen i butikerna till 
MacSupports system skulle gå till. Enligt Norberg träffades två representanter från varje 
butik i Sundsvall där information om hur övergången skulle gå till förmedlades från de 
ansvariga på MacSupport. Under tre veckor i slutet av oktober i år, 2014, genomfördes 
systemflytten i butikerna under övervakning och med stöd från en representant från 
MacSupport som informerade om de nya arbetsrutinerna. Norberg menar att ett sådant 
snabbt och strukturerat systembyte var nödvändigt. Först efter den tekniska 
sammanslagningen kan arbetet med den organisatoriska och strukturella förändringen 
för att få de två tidigare organisationerna att fungera som en enhet påbörjas. Ett arbete 
som enligt Norberg kommer ta tid: 
 
“För det är ju en hög av relaterade komponenter som jobbar ihop i deras organisation 
på samma sätt som det gör hos oss och innan man kan förstå varför det är som det är så 
är det svårt att, dels för dem att förstå våra argument och även tvärt om.” 
 
(A. Norberg, personlig kommunikation, 21 november, 2014) 
 

4.3.3	  TIDIGARE	  ROLLFÖRDELNING	  OCH	  ORGANISATIONSSTRUKTUR	  
I återgivningen av den tidigare rollfördelningen på Grafit förmedlar samtliga 
intervjupersoner att de personligen varit ansvariga för att driva sina respektive butiker. 
De berättar om en bred variation av ansvarsområden som bland annat innefattar 
marknadsföring, lagerhållning och inköp, rekrytering och personalfrågor samt 
utbildning av säljarna i butiken. Norberg hade i sin butik valt att överlåta inköpsansvaret 
till en av säljarna i sin butik. Sundin och Holmsten hävdade båda att butikschefsrollen 
innefattade allt som någon som driver sin egen butik gör men utan de fördelar och 
nackdelar som kommer med ägandet. Lundin, Lindgren, Sundin och Norberg berättade 
att de upplevde det som om de nästan var egna företagare. Lundin menar att 
butikscheferna på Grafit var vana vid att ha mycket ansvar och om det fanns några 
oklarheter så såg alla till att ta reda på ett svar eller en lösning. Han beskriver relationen 
till övriga i företaget innan sammanslagningen som familjär. Samtliga butikschefer 
berättar om hur ägarna, som var de enda cheferna ovanför butikscheferna, kontaktades i 
större frågor där de ville få uppbackning vid olika ställningstaganden eller gällande ett 
tillvägagångssätt de tänkt tillämpa. De kontaktades också gällande mer tekniska frågor 
så som strul med butikens kassasystem. Alla nämner också att en nära kontakt hölls 
med de andra butikscheferna både genom telefonkontakt och de veckovisa 
butikschefsmötena.  
 
Norberg tyckte sig märka en skillnad mellan den nära kontakt som fanns hos 
mellancheferna på Grafit jämfört med de som arbetat på MacSupport. På 
butikschefsutbildningarna som Apple håller någon gång per år menar Norberg att de 
från Grafit ofta skojade och följdes åt medan butikscheferna från MacSupport inte 
verkade känna varandra utan satt var för sig. Norberg, Sundin och Lindgren nämner 
också att butikscheferna i sin kontakt med varandra inte bara får bolla tankar om hur 
man ska utföra sitt arbete utan att det också är en möjlighet att få avreagera sig och 
ventilera sådant som man kanske inte vill ska påverka stämningen bland säljarna i 
butikerna. Lindgren förklarar att han upplever att organisationsförändringen innebär att 
den relativt platta organisationsstruktur som förekom på Grafit nu sätts in i en 
organisation med tydligare pyramidform med fler hierarkiska led.  
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4.3.4	  INSTÄLLNING	  TILL	  FÖRÄNDRINGEN	  
Butikscheferna förmedlade en olikartad inställning till förändringen. Norberg förmedlar 
en känsla av hur han med visst vemod ser på försvinnandet av företaget som han arbetat 
för de senaste 10 åren. Samtidigt säger han att han litar på att beslutet som Grafits 
ledning tog var ett beslut som togs med både de anställdas och företaget som helhets 
bästa i åtanke. Norberg, Lundin och Sundin menade alla att uppköpet inte påverkar 
deras arbete särskilt mycket utan att det mer handlar om att butikernas skylt kommer 
bytas och att lönen kommer betalas ut av en annan arbetsgivare. Lindgren ser 
förändringen som både omfattande och nödvändig: 
 
”Jag var lite less på jobbet och tyckte att det hände för lite. Det behövdes göras 
förändringar. Det kändes som att man gick och gjorde det som fanns framför nästan 
och det fanns ingen större bild eller plan. Jag hade gått och funderat i kanske ett halvår 
på om jag skulle göra något nytt och om jag skulle söka något annat jobb. Jag hade 
andra jobberbjudanden och för mig blev förändringarna vändpunkten för att inte ta ett 
annat jobb. Nu ser jag att det här kommer att bli jättebra.” 
 
(M. Lindgren, personlig kommunikation, 20 november, 2014) 
 
Sundin förmedlade att det ökade finansiella stöd som MacSupport bidrar med ger en 
känsla av trygghet för honom och de anställda i butiken i Örnsköldsvik. Holmsten 
ifrågasätter däremot att förändringen kommer leda till något bättre och menar att han 
tvingas till nya tidskrävande arbetsrutiner som han helst skulle vilja slippa. 
 

4.4	  MELLANCHEFEN	  SOM	  MELLANHAND	  
Nedan presenteras mellanchefernas intervjusvar om deras upplevda roller i 
organisationsförändringen. 

4.4.1	  DRIVA	  VERKSAMHETEN	  
Samtidigt som mellanchefen hanterar de olika rollerna i förändringsarbetet så måste 
arbetet i butiken fortgå som vanligt. Norberg beskriver det som att butikscheferna i och 
med förändringen tvingas till hårdare prioriteringar gällande den dagliga driften och de 
rutiner som finns. Vidare menar Lundin att butikscheferna måste ta ställning till och 
styra upp verksamheten under förändringsarbetet. Flertalet butikschefer anser att 
verksamheten är mer kontrollerad nu än vad den tidigare var. Detta påverkar enligt 
Holmsten både butikscheferna och de anställda i de dagliga rutinerna samtidigt som det 
nu tar längre tid att informera kunderna om nya förändringar. Holmsten anser vidare att 
detta är på grund av den oordning som den nya ledningen skapar med fråntagna 
ansvarsområden och begränsad kommunikation. De övriga är dock mer positiva till hur 
förändringen bidrar till en mer lättarbetad arbetsmiljö, så som Lundin uttryckte sig, och 
passade samtidigt på att berömma den övriga personalen i butiken för sin kompetens 
och förmåga att snabbt anpassa sig till förändringen. 
 
”Den dagliga driften rullar mer eller mindre på av sig själv för att de andra som jobbar 
i butiken är så pass duktiga på det de gör” 
 
(E. Lundin, personlig kommunikation, 24 november, 2014) 
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Norberg anser likt Lundin att den dagliga driften fungerar lika bra som den alltid har 
gjort samtidigt som det skulle underlätta med en ökning i personalstyrka. Lindgren 
nämner att förändringarna som påverkar verksamheten i butiken kan påverka vissa mer 
än andra. Lindgren tar sig själv som exempel och menar att det kan ta längre tid för de 
som har lång erfarenhet av butiksjobbet på Grafit att ändra på sina vanor på grund av 
inetsade rutiner, medan de som inte arbetat lika länge i butiken har lättare att anpassa 
sina rutiner efter ett nytt system.  
 

4.4.2	  IMPLEMENTERA	  FÖRÄNDRINGEN	  PÅ	  ANSVARSOMRÅDET	  
En del i ett förändringsarbete handlar om att implementera de förändringar som står för 
dörren. Enligt Lundin är det mellancheferna som själva beslutar om hur de väljer att 
implementera de nya rutiner som är nödvändiga på respektive ansvarsområde. Han 
anser också att det är personligt hur man tar in de direktiv som man får från ledningen 
och även sättet man hanterar direktiven på. Lundin beskriver att han arbetar med de nya 
direktiven på ett väldigt schematiskt sätt och är noga med att göra en sak i taget och 
våga testa sig fram till olika lösningar. Lundin förklarar vidare att det är mycket lätt att 
implementera de förändringar som han själv anser blir till det bättre eftersom det 
underlättar stämningen i butiken. Norberg beskriver arbetet med implementeringen på 
ett liknande sätt där huvudregeln för de anställda i butiken är att prioritera allt som har 
med kunden att göra. Han anser att kunden ska prioriteras i alla lägen vilket har lett till 
att han själv fått spendera mer tid i butiken än på kontoret.  
 
Holmsten beskriver det istället som att de anställda för tillfället bara försöker anpassa 
sig till ett system som ändå kommer ändras efter årsskiftet. Han anser vidare att butiken 
inte längre arbetar mot något specifikt mål utan att de istället implementerar de direktiv 
så som de blir tillsagda. Lindgren anser att många förändringar lett till det bättre men att 
det förekommer instruktioner som han ställer sig frågande till men som inte går att 
ändra på för tillfället. Enligt Lindgren har MacSupport fört en hård linje vad gäller 
förändringar som ska implementeras där direktiven ovanifrån förväntas genomföras 
utan möjlighet till diskussion. Holmsten menar också att de inte haft något att säga till 
om vad gäller förändringarna som de ska införa i sina butiker: 
 
”Som det ser ut nu så innebär det bara mycket mer jobb än tidigare än när vi fick 
bestämma allting själv”  
 
(P. Holmsten, personlig kommunikation, 21 november, 2014) 
 
Även om butikscheferna på Grafit jobbar för att implementera förändringar på uppdrag 
av MacSupport så anser Lindgren, Norberg, Sundin och Lundin att även Grafit hjälpt 
till att implementera förändring hos MacSupport. Detta genom att införa kontinuerliga 
butikschefsmöten som inte förekom hos MacSupport innan de inledde samarbetet med 
Grafit. På dessa möten vittnar Lindgren, Sundin, Norberg och Lundin om att 
butikscheferna från Grafit tar stor plats och ges utrymme till att säga vad de tycker. 
Dessa möten har enligt Norberg fått en annan struktur än när det bara handlade om 
Grafit. Han menar att eftersom de nu är ungefär dubbelt så många på ett möte så måste 
de vara mer effektiva och att det finns mindre utrymme för att småprata om annat. Dock 
ser Lundin antalet personer som någonting positivt, eller som han själv uttrycker det: 
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”[...] fyra hjärnor är alltid bättre än en, det spelar ingen roll om det är Einstein och 
fyra nötter, de är alltid bättre ihop” 
 
(E. Lundin, personlig kommunikation, 24 november, 2014) 

4.4.3	  HJÄLPA	  ANSTÄLLDA	  GENOM	  FÖRÄNDRING	  
Ett förändringsarbete påverkar samtliga anställda i en organisation och med en chefsroll 
så följer även personalansvar. Sundin fastslår att som mellanchef på Grafit har man 
ansvaret att hjälpa de anställda i butiken genom utvecklingen av förändringsarbetet. 
Lundin menar vidare att hur de anställda reagerar beror på hur han själv förmedlar 
informationen. Detta tankesätt är återkommande på ett eller annat sätt för samtliga 
butikschefer. Holmsten har bland annat försökt guida personalen genom att ha frekventa 
personalmöten, minst en gång i veckan, för att låta de anställda ventilera sina åsikter. 
Han upplever att de anställda i butiken har reagerat på förändringen på samma sätt som 
honom själv, alltså som en tidskrävande process.  Sundin anser också att förändringen 
är tidskrävande och känner att utvecklingen av personalen försummats i 
förändringsarbetet, vilket han känner stort ansvar för. Samtliga butikschefer medger att 
det fanns en oro bland butikspersonalen i samband med att försäljningen blev offentlig. 
Dock anser både Sundin och Lindgren att oron bland personalen har minskat allt 
eftersom personalen fått svar på sina frågor.  
 
”De var ju oroliga från början men det har börjat kännas bättre mot slutet” 
 
(A. Sundin, personlig kommunikation, 19 november, 2014) 
 
Särskild oro för butikspersonalen kände Norberg, som tidigare hade överlåtit 
inköpsansvaret till en av de anställda i butiken i Skellefteå. Norberg förklarade att alla 
inköp nu istället hanteras av en central avdelning på MacSupport och personen i fråga 
nu har tappat sitt ansvarsområde. Han förklarar vidare att det har varit en utmaning att 
bemöta personen i frågan angående detta eftersom den anställda förmedlat en stark 
önskan om att få fortsätta ansvara för inköpen. Han menar att framtiden får utvisa hur 
de ska jobba vidare med den frågan. Det viktigaste enligt Norberg är att alla anställda 
fortfarande får arbeta kvar, en tanke som delas av samtliga butikschefer. Samtliga 
mellanchefer uppger att det inte bara är de som hjälper de anställda genom förändringen. 
På samma sätt som mellanchefen fungerar som stöd och bollplank till säljarna i 
butikerna så menar mellancheferna att Grafits ägare, mellanchefernas närmsta chefer, 
har samma funktion för dem. Vid funderingar kring förändringen så uppger 
intervjupersonerna att de också vänder sig till sina chefer. 
 

4.4.4	  GENOMGÅ	  PERSONLIG	  FÖRÄNDRING	  
Enligt Sundin handlar den personliga förändringen om att han har gått från att vara en 
av de nyaste butikscheferna på Grafit som därmed fått lyssna och lära av de andra till att 
räknas som erfaren i jämförelse med många butikschefer på MacSupport. Han menar att 
man alltid har en viss roll i en grupp som man antingen blivit tilldelad eller tagit sig an 
och att den rollen förändras allt eftersom gruppen utvecklas. Sundin ser det även som att 
butikscheferna från Grafit nu börjar om från noll och att man då måste lyssna på 
varandra och menar vidare att det är så man utvecklas som människa. Norberg hävdar 
att den pågående sammanslagningen är en lärorik process i det anseende att han får en 
ökad förståelse av hur komplext det kan vara när två organisationer bildar en enhet.  
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Norberg och Holmsten menar att arbetsbelastningen är den faktor som påverkar 
butikschefernas arbete mest. Holmsten menar att belastningen har ökat sedan tidigare i 
och med att han känner sig mer kontrollerad av MacSupport. Mindre ansvar gör att 
Holmsten inte heller känner någon personlig motivation till förändringen och har svårt 
att se det positiva i utvecklingen för tillfället. Norberg har till skillnad från Holmsten 
svårt att skilja på om arbetsbelastningen har ökat under förändringsarbetet då han menar 
att mycket ansvar och långa arbetsdagar hör till rollen som mellanchef. Lundin anser, 
till skillnad från Norberg och Holmsten, att förändringen inte har påverkat honom 
personligen på något sätt eftersom han inte upplevt någon individuell utmaning från 
arbetet än så länge. Lindgren har likt Lundin inte heller känt av någon personlig 
förändring och uttrycker sina tankar som: 
 
”Jag tror att den största utmaningen kommer att komma när organisationen byggs om 
efter årsskiftet” 
 
(M. Lindgren, personlig kommunikation, 20 november, 2014) 
 
Den framtida arbetsrollen i MacSupport är av delad mening för butikscheferna. Bland 
annat hade vissa butikschefer svårighet att utvärdera sina egna mål när de fick frågan 
om var de ser sig själva i framtida MacSupport. Norberg utvecklar sin personliga 
framtidsvision: 
 
”Jag ser väl egentligen inte att den förändras särskilt mycket. Det finns säkert saker 
som kommer försvinna och saker som kommer tillkomma, men grundfunktionen att vara 
ansvarig för att butiken fungerar tror jag kommer vara ganska lika.” 
 
(A. Norberg, personlig kommunikation, 21 november, 2014) 
 
Norberg anser vidare att han inte vill att grundfunktionen ska förändras på något sätt. 
Det är åtminstone inte planen för tillfället. Holmsten är en av de som inte sade sig ha 
någon tydlig målbild för framtiden och önskade istället att strukturen på organisationen 
skulle bli mer lik den på Grafit inom en snar framtid. Samtidigt hoppas han att den nya 
strukturen frigör mer tid till implementeringen av det nya systemet på grund av den 
stundande arbetsbelastningen. Lindgren hoppas likt Holmsten att strukturen går mot 
tidigare Grafit, annars ser han inte sig själv jobba kvar på MacSupport. Lundin framhöll 
också denna tankegång och förklarade det som uteslutet att fortsätta på MacSupport i tre 
år till om han inte skulle se någon utveckling i sin arbetsroll. Lindgren tillägger att 
organisationsförändringen fortfarande inte är färdigställd men menar att han ändå ser 
positivt på framtiden inom MacSupport.  
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5.	  ANALYS	  
Analysavsnittet följer samma disposition och rubriksättning som resultatredovisningen. 
Inledningsvis reflekterar uppsatsförfattarna över de relevanta faktorer som undersökts 
för att tydliggöra det sammanhang som de intervjuade mellancheferna agerar inom. 
Avslutningsvis analyseras hur mellancheferna uppfattar och arbetar med sin roll i 
organisationsförändringen.  

5.1	  RELEVANTA	  FAKTORER	  

5.1.1	  GEMENSAM	  MÅLBILD	  OCH	  KÄNSLA	  AV	  NÖDVÄNDIGHET	  
Enligt Van de Ven och Sun (2011, s. 62) är det viktigt att de anställda på ett företag 
känner till att den planerade förändringen är nödvändig för att den planerade 
organisationsförändringen ska få ett lyckat resultat. De menar också att det av samma 
anledning är viktigt att de anställda har en gemensam målbild för vad 
organisationsförändringsarbetet ska leda till (Van de Ven & Sun, 2011, s. 62). 
Intervjupersonerna i denna studie angav olika exempel på anledningar till varför ägarna 
på Grafit beslutade sig för att sälja företaget till MacSupport samtidigt som de alla 
menar att orsaken var av både ekonomisk och personlig karaktär. De senaste årens 
sjunkande resultat och det faktum att de alla hade insyn i hur det gick för företaget talar 
för att mellancheferna kände till att förändringen var nödvändig. Holmstens åsikt att 
beslutet om försäljning främst kommer från ägarnas meningsskiljaktigheter belyser 
däremot det faktum att mellancheferna ser olika på vad som orsakat förändringen och 
därmed också vad som gjorde förändringen nödvändig. Vad gäller målbilden av vad 
förändringen ska leda till lämnar intervjupersonerna en mer likartad bild. Samtliga 
anger att målet med förändringen är att bli rikstäckande och få en ökad ekonomisk 
stabilitet. De anledningar som intervjupersonerna angav som orsaken till 
organisationsförändringen kan inte bara användas för att diskutera huruvida de uppfattar 
förändringen som nödvändig. De kan också jämföras med den motor som driver 
förändring inom teorin om planerad förändring.  
 
Grafits ledning var initiativtagare till försäljningen och tillsammans med ägarna på 
MacSupport planerades hur organisationsförändringen som följer med uppköpet skulle 
gå till. De huvudsakliga faserna i en planerad förändring som enligt Van de Ven och 
Poole (1995, s. 520) handlar om att identifiera ett förändringsbehov, söka möjliga 
lösningar och sedan planera för den valda lösningen stämmer därför väl överens med 
hur planeringen av förändringen i fallföretaget gått till. I denna studie återfinns 
samtidigt exempel som stöder Van de Ven och Suns (2011, s. 71) slutsats om att flera 
teoretiska perspektiv tillsammans kan förklara en organisationsförändring. Sundins 
redogörelse om de senaste årens sviktande resultat indikerar att faktorer utanför 
företaget kan ha varit en bidragande orsak till behovet av en organisationsförändring.  
Det faktum att en liknande sammanslagning skett mellan två konkurrenter för mindre än 
ett år sedan antyder också att agerandet skulle kunna vara något som är typiskt för ett 
företag i tillväxt i branschen. Dessa två exempel kan sammankopplas med den forskning 
som beskriver förändring som evolution. Inom denna teoribildning är förändringens 
motor konkurrens utifrån och förändringen i sig består av förutbestämda tillväxtfaser 
(Van de Ven och Poole, 1995, s. 528). Det som ändå talar för att den 
organisationsförändring som fallföretaget genomgår huvudsakligen är en planerad 
förändring är att majoriteten av intervjupersonerna endast nämner ambitionen att bli 
rikstäckande och få ett större ekonomiskt kapital som anledning till förändringen. 
Norberg menade dessutom att Grafit rent ekonomiskt hade kunnat fortsätta på den 
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uppslagna vägen utan att välja att slå sig samman med MacSupport. För att förtydliga 
under vilka förutsättningar som butikscheferna på Grafit arbetar med sina roller i 
organisationsförändringen fortsätter avsnittet att diskutera de relevanta faktorerna som 
tidigare presenterats för denna studie. 
	  

5.1.2	  INVOLVERING	  I	  UTFORMNING	  OCH	  PLANERING	  AV	  FÖRÄNDRINGEN	  
Mellancheferna hade olika upplevelse av sin delaktighet i utformningen av 
förändringsprocessen. Medan Sundin och Holmsten beskrev att de inte hade någon som 
helst inblandning menade Norberg, Lundin och Lindgren att de var med och påverkade 
utformningen av rutiner och arbetssätt på de butikschefsmöten som hålls en gång i 
veckan. Orsaken till denna skillnad i uppfattad delaktighet tolkar uppsatsförfattarna som 
något som beror på vilket tidsperspektiv de svarande mellancheferna utgick från då de 
besvarade frågan. Butikscheferna hade ingen inblandning i planeringen av hur 
kassasystemflytten från Grafit till MacSupport skulle gå till. Istället fick mellancheferna 
information om hur det skulle gå till på ett möte i Sundsvall och fick sedan genomföra 
övergången under ledning av en representant från MacSupport.  
 
Uppsatsförfattarnas tolkning är alltså att det var denna systemflytt som Sundin och 
Holmgren tolkade som den förändring frågan handlade om medan de tre andra ser 
förändringen i ett längre perspektiv där implementeringen kommer pågå under en längre 
tid. Det som talar för denna tolkning är att Sundin berättar om hur han upplever att han 
har mer att säga till om på butikschefsmötena efter sammanslagningen med butikerna 
från MacSupport. Något som alltså går emot hans eget svar. Tolkningen har däremot 
inget stöd i Holmgrens förklaring då han menar att han har mindre att säga till om efter 
sammanslagningen än vad han hade innan. Herzig & Jimmiesons (2006, s. 635) menar 
att det finns ett samband mellan graden av delaktighet i utformningen av förändringen 
och uppfattad osäkerhet kring rollen och uppgiften i förändringsarbetet. Då ingen av 
butikscheferna förmedlade någon oro kring sin roll i förändringen kan det ses som en 
bekräftelse på att mellanchefen som designer (Herzig & Jimmiesons, 2006, s. 635) är 
mindre osäker på sin uppgift och roll än den som implementerare.  
 

5.1.3	  TIDIGARE	  ROLLFÖRDELNING	  OCH	  ORGANISATIONSSTRUKTUR	  
Butikscheferna på Grafit ger en samstämmig bild av vad arbetet som mellanchef på 
företaget innebär. Med olika ord förklarar de hur de på daglig basis har kontakt med 
både chefer, andra butikschefer och de anställda i butikerna. Informell kommunikation i 
form av telefon- och mailkontakt med chefer och andra butikschefer blandades med 
formella butikschefsmöten en gång i veckan. Samtliga intervjupersoner förklarar 
samtidigt att trots den nära relationen till övriga personer i företaget så har var och en av 
butikscheferna ett eget personligt ansvar över respektive butik. Författarna till denna 
uppsats är medvetna om att en daglig kommunikation inte direkt kan översättas till att 
intervjupersonerna har en nära relation till de andra på företaget. Norbergs beskrivning 
om den vi-känsla som han upplevde på utbildningar och att Lundin efter drygt ett år i 
företaget väljer att benämna stämningen på företaget som familjär ses däremot som 
argument för en sådan tolkning.  
 
Butikscheferna berättade om hur deras arbetsroll innefattade flera olika arbetsuppgifter 
och alla uttryckte också att de såg många likheter mellan deras arbete och arbetet hos 
egna företagare. Den tolkning som uppsatsförfattarna gör av ovan nämnda faktorer är att 
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mellancheferna på fallföretaget har större handlingsfrihet och ansvar än mellanchefer i 
mer hierarkiska organisationer med tydligare uppifrån och ner- styre. Baloguns studie 
genomfördes på ett mer klassiskt toppstyrt företag där mellancheferna hade begränsad 
möjlighet att påverka sin arbetsroll (2003, s. 81). Denna skillnad i organisationsstruktur 
innebär enligt uppsatsförfattarna att studiens resultat ger ett vetenskapligt bidrag i form 
av ett exempel på hur mellanchefer med större bestämmandeinflytande hanterar de olika 
rollerna i en organisationsförändring.  
 

5.1.4	  INSTÄLLNING	  TILL	  FÖRÄNDRINGEN	  
I Baloguns studie återfanns det bland mellancheferna ingen motvillig inställning till 
organisationsförändringen (2003, s. 80). Det finns det däremot exempel på bland 
mellancheferna i denna studie. Holmsten hade svårt att se att förändringen var 
nödvändig, upplevde att implementeringen innebar mycket extra arbete för honom och 
de anställda i butiken och hade dessutom svårt att se att det kommer leda till någon 
förbättring. Bland de andra fyra butikscheferna var inställningen till förändringen 
positivare. Norberg och Lundin menade att organisationsförändringen som 
MacSupports uppköp av Grafit innebär inte kommer påverka deras arbete nämnvärt 
utan att de kommer fortsätta arbeta som vanligt. Sundins förklaring om att 
sammanslagningen innebär att deras butiks framtid upplevs som tryggare rent 
ekonomiskt och att Lindgren väljer att stanna på jobbet som butikschef i Luleå till följd 
av förändringen ser uppsatsförfattarna som tecken på att de har en mer positiv 
inställning till organisationsförändringen. I avsnitten ovan har de specifika 
förutsättningar som gäller på studiens fallföretag diskuteras och analyserats. 
 

5.2	  MELLANCHEFEN	  SOM	  MELLANHAND	  
Som tidigare utvecklats i teoriavsnittet beskriver Balogun (2003, s. 70) mellanchefen 
som en mellanhand under implementeringen av en organisationsförändring med fyra 
roller som både är samverkande och konkurrerande. För att mellanchefen ska fungera 
som en strategisk tillgång i förändringsarbetet för företaget måste både tid och plats ges 
till arbetet med samtliga fyra rollerna enligt Balogun (2003, s. 80). Tid för prioritering 
av de olika rollerna och plats för att hinna utveckla och förbättra funktionen av dem. 
Det framkom av undersökningen att samtliga intervjupersoner var eniga gällande de 
fyra rollernas betydelse och att arbetet som mellanchef innefattar samtliga roller. En 
hermeneutisk verklighetssyn har bidragit till de tolkningar som både intervjupersonerna 
samt uppsatsförfattarna har gjort. Utmaningen med denna verklighetssyn är enligt 
Saunders et al (2012, s. 137) att tyda intervjupersonens tolkning av situationen eftersom 
förändringar utvecklas på olika sätt beroende på de sociala aktörerna i organisationen.  
 

5.2.1	  DRIVA	  VERKSAMHETEN	  
I likhet med uppsatsförfattarnas tolkning av samtliga intervjupersoner menar Balogun 
(2003, s. 77-79) att de praktiska uppgifterna så som att fortsätta driva butiken under ett 
förändringsarbete blir en utmaning för mellanchefer i ett förändringsarbete. Detta 
eftersom de meningsskapande processerna pågår samtidigt (Balogun, 2003, s. 77-79). 
Norberg beskriver detta på ett liknande sätt genom att förändringen har lett till att 
butikscheferna tvingas till hårdare prioriteringar i arbetet i butiken där de exempelvis 
inte hunnit delta i alla kampanjer som MacSupport uppmuntrat de till att delta i. 
Undersökningen visade dock att de flesta mellanchefer på Grafit, Norberg inräknat, inte 
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upplever att den dagliga driften påverkas av förändringsarbetet på det sätt som Balogun 
(2003) antydde i sin studie. Holmsten som stod för undantaget förklarade att den 
upplevda svårigheten med att driva den dagliga verksamheten berodde på de rutiner 
som för tillfället ändras och att den dagliga driften därmed tar längre tid att genomföra.  
 

5.2.2	  IMPLEMENTERA	  FÖRÄNDRINGEN	  
Bryant och Stensaker (2011) menar i sin artikel The Competing Roles of Middle 
Management att implementeringen av en förändring är en osäker process där nya frågor 
dyker upp allt eftersom tiden går. Denna osäkerhet återfanns inte bland intervju- 
personerna till denna studie. Bland annat framhävde Lundin enkelheten med att 
implementera de förändringar som kommer. Balogun (2003) menade att 
implementeringen av en förändring blir en utmaning när meningsskapande- och 
tolkningsprocessen ska ta form. Samtliga butikschefer på Grafit uppgav att de 
implementerar nya direktiv på olika sätt för att skapa mening till butiken. Bland annat 
förklarade Lindgren att ansvar tas på initiativ av butikscheferna själva om de inte får det 
automatiskt. Detta för att fortfarande känna ansvaret för butiken och dess anställda så 
som det var innan uppköpet.  
 
Kritiker inom organisationsförändringsforskningen menar att mellanchefer kan agera 
bromsklossar i förändringsarbetet om de skulle ställa sig negativa till den (Balogun, 
2003, s. 71).  Mellanchefen som bromskloss anser uppsatsförfattarna inte kan tillämpas 
för det valda fallföretaget och dess anställda eftersom det framkom i undersökningen att 
även om någon är negativt inställd till förändringen så implementerar de ändå de 
förändringar som krävs utan motsättning. Både Holmsten och Lindgren hävdar att 
implementeringen av vissa förändringar som känns onödiga ändå blir uträttade. Norberg, 
Lindgren och Lundin hävdade även att utmaningen inte är att implementera 
förändringarna då de i arbetet i butiken gör ungefär samma saker som tidigare men bara 
på ett litet annorlunda sätt. Utmaningen menar de väntar längre fram i arbetet med att ta 
fram ett gemensamt arbetssätt som båda organisationerna är nöjda med. Detta motiverar 
de med att det är långt kvar innan Grafit och MacSupport kan kalla sig en gemensam 
enhet. Detta är enligt uppsatsförfattarna rimliga förklaringar med tanke på att Grafit för 
tillfället är i övergången till MacSupport och kommer inte vara fullbordad förrän vid 
årsskiftet 2014/2015.  
 

5.2.3	  HJÄLPA	  ANSTÄLLDA	  GENOM	  FÖRÄNDRINGEN	  
På frågan om hur butikscheferna hjälper sina anställda genom förändringen (Appendix 
1) svarade Sundin att han känner stort ansvar för sin personal i butiken och försöker ge 
dem det stöd de förtjänar. Dock ansåg Sundin att det var svårt att hitta tid till detta 
eftersom de övriga rollerna i förändringen måste balanseras samtidigt. Mellanchefens 
roll i att hjälpa de anställda genom en förändring består av informell och formell 
kommunikation för att på så sätt förmedla dess innebörd (Balogun, 2003, s. 70). 
Norberg är en av de intervjupersoner som förutom Sundin känner stort ansvar för sin 
personal. Norbergs uttryckte en speciell oro för den person vars ansvarsområde skulle 
fråntas. Denna ansvarskänsla stämmer väl överens med de tankar som Balogun (2003) 
uttrycker. Lundins tankar om ansvaret för sina butiksanställda kan dock inte stödjas av 
Baloguns (2003) modell. Lundin hävdade nämligen att hans anställda klarade sig bra på 
egen hand eftersom de är vuxna människor. Detta kan antingen tolkas som att Lundin 
inte tar någon större hänsyn till sina anställda alternativt tvärt om att han har stor tillit 
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till dem. Uppsatsförfattarna har valt att tolka situationen som att Lundin har så pass stort 
förtroende till sina anställda att han inte behöver ledsaga dem genom allt och att de 
istället kommer till honom om de har funderingar. Tolkningen baseras på Lundins 
uttalade åsikt att butikssäljarna på ett framgångsrikt sätt sköter majoriteten av butikens 
dagliga drift själva. Samtliga mellanchefer nämnde kommunikation som ett viktigt 
verktyg för förmedling av förändringen. För att hjälpa de anställda att finna mening i 
förändringen så är kommunikation en viktig del (Balogun, 2003) vilket framförallt 
Norberg framförde i undersökningen. Om än inte alla uttryckte sig så som Norberg så är 
tolkningen av uppsatsförfattarna att samtliga butikschefer anstränger sig avsevärt för att 
se till så att den övriga personalen mår väl under förändringen och känner glädje i 
arbetet. Flera mellanchefer uppgav att hjälpa de anställda i sitt arbete med att skapa 
mening i förändringen som den största utmaningen och det som de önskar att det fanns 
mer tid till.   
 

5.2.4	  PERSONLIG	  FÖRÄNDRING	  
Att som mellanchef genomgå en personlig förändring handlar enligt Balogun (2003, s. 
70) om att hitta sin nya roll i företaget samtidigt som man lär sig hantera de nya 
ansvarsuppgifterna som medföljer. Balogun (2003) hävdade även i sin studie att synen 
på den egna rollen i företaget förändras under en organisationsförändring när 
mellanchefer försöker hitta mening i de nya förändringarna. Detta är någonting som 
också Holmsten framförde under intervjun. Han berättar att han just nu har svårt att se 
om förändringen kommer leda till något bättre för honom som mellanchef och att det 
påverkar inställningen till förändringen. Uppsatsförfattarna tolkar det som att Holmsten 
för tillfället försöker förstå meningen bakom de förändringar som införs. Holmsten 
hävdar vidare att ett mål att jobba mot skulle underlätta situationen. Övriga 
mellanchefer ger olika exempel på vad den personliga förändringen innebär. Sundin ser 
förändringen som ett välkomnande steg där hans erfarenhet och kunskap får komma till 
användning i större utsträckning än tidigare. Lundin var den enda som motsatte sig 
rollen om personlig förändring där han ansåg att hans personlighet inte förändras 
oavsett vad företaget går igenom. Lindgren ser uppköpet av Grafit som en vändpunkt 
för honom personligen. Uppsatsförfattarna tolkar att Lindgrens tankar mestadels 
berodde på strävan efter personlig utveckling. Författarna till denna uppsats tror att 
några av intervjupersonerna hade svårt att identifiera sin egna personliga förändring 
vilket kan ha lett till eventuella feltolkningar. Detta har dock tagits hänsyn till under 
analysens gång.  
 

5.2.5	  ÖVRIGA	  UPPTÄCKTER	  	  
Balogun (2003) menar bland annat att det är vanligt för mellanchefer att söka sig till 
anställda med jämbördiga uppgifter för att diskutera eventuella tankar som uppstår, 
vilket undersökningen stödjer när samtliga butikschefer medgav detta. Samtliga 
mellanchefer berättade om den starka sammanhållningen som funnits mellan 
butikscheferna på Grafit och menade att butikschefsmötena var en plats där de alla kan 
träffas och diskutera pågående utvecklingar. Balogun menade att kommunikationen 
med andra på samma befattning i företaget är lika viktigt som kommunikationen med 
högre uppsatta chefer för mellanchefers tolkningsarbete i en förändringsprocess (2003, s. 
80). Precis som i Baloguns (2003) undersökning så kan mellanchefernas 
kommunikation med högre uppsatta chefer för att söka hjälp och stöd i sitt 
tolkningsarbete identifieras. I denna studie där mellancheferna har stor egen 



	   41	  

bestämmanderätt över sina respektive butiker verkar däremot kommunikationen med 
andra mellanchefer vara viktigare än den med högre uppsatta chefer. Något som talar 
mot denna tolkning är att mellancheferna inte rakt ut sagt att de i sitt arbete med att 
tolka den pågående förändringen värderar kontakten med andra butikschefer högre än 
med Grafits ägare. Det som ändå talar för är att det just är kontakten butikscheferna 
emellan, både den informella genom telefonsamtal och mail och den informella via 
ordnade möten, som samtliga intervjupersoner återkommer till under alla intervjuer. 
Uppsatsförfattarnas tolkning av att mellanchefernas tolkning och arbete med rollerna i 
en organisationsförändring underlättas av kontakten med andra i samma ställning 
innebär att studien också får ett praktiskt bidrag. Företagsledningen skulle därmed 
kunna underlätta mellanchefers arbete med att tolka och skapa mening i en förändring 
genom att avsätta tid för att mellancheferna ska få utbyta tankar och funderingar med 
varandra redan under planeringsstadiet av en organisationsförändring  
 
Mellancheferna på Grafit skulle med sina många ansvarsområden och arbetsuppgifter 
enligt uppsatsförfattarna kunna liknas med den sortens mellanchef som Bryant och 
Stensaker menar har en hybridliknande roll i organisationen (2011, s. 358). Deras 
mening att sådana mellanchefer ofta utvecklar en osäkerhet gällande rollprioriteringar 
under förändringsarbetet finner inte stöd i denna studie. Mellancheferna talar istället om 
hur de är vana att ta egna initiativ och hantera olika ansvar samtidigt. De konstaterar 
också att de tvingas göra prioriteringar i förändringsarbetet men reflekterar inte över att 
de känner oro eller förvirring för hur de ska prioritera.  
 
Butikschefsmötena är också någonting som Grafit har tagit med sig till MacSupport där 
det nu förekommer kontinuerliga sammankomster. Uppsatsförfattarna tolkar situationen 
som att det inte bara är MacSupport som har implementerat förändringar på Grafit utan 
att även det motsatta gäller, att arbetssätt och rutiner som funkat bra på Grafit också 
överförs till MacSupport. Sundin är en av de som känner positivt inför den större 
uppslutningen på butikchefsmötena. Han tycker att han erhållit större mandat och 
känner större trygghet i sig själv under de nu gemensamma butikschefsmötena där både 
Grafit och MacSupport är representerade. Norberg och Lindgren hävdade också att de 
såg den kommande tiden som en tid då de kommer att få vara med och påverka 
utformningen av arbetssättet i den nya organisationen. Detta synsätt tydliggör att en 
femte roll för mellanchefer vid implementeringen av en organisationsförändring skulle 
kunna inkluderas som tillägg till Baloguns ursprungliga fyra. Denna femte roll handlar 
om mellanchefens ansvar att vara med och utforma det nya arbetssättet i den nya 
organisationen. Samtidigt som mellancheferna genomgår personlig förändring, hjälper 
de anställda genom förändringen, implementerar nödvändiga förändringar i sitt 
ansvarsområde och driver verksamheten vidare deltar mellancheferna i denna studie i ett 
långsiktigt arbete där de är med och påverkar hur deras och de anställda i butikernas 
framtida arbetssituation kommer se ut. Då denna syn inte delades av samtliga 
mellanchefer och att en av mellancheferna dessutom upplevde att han förlorar 
inflytande till följd av sammanslagningen finns det i denna studie inte stöd för att hävda 
att den femte rollen återfanns hos samtliga. Däremot utesluter inte resultatet att 
mellancheferna inte har en sådan roll heller. Uppföljande studier skulle behövas för att 
undersöka frågan närmare. Noterbart gällande resultatet av fallstudien är att en 
intervjupersons svar skiljde sig från de andra. 
 
Holmstens uppfattning om organisationsförändringen var den som tydligast avvek från 
de övriga mellanchefernas intervjusvar. Han hade svårt att se att förändringen var 
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nödvändig, upplevde att implementeringen av förändringen innebar att rutiner blivit 
omständliga och tog onödigt mycket tid. Enligt Holmsten delas denna uppfattning av de 
som arbetar i hans butik och förhoppningen är att arbetssättet med tiden kommer gå 
tillbaka mot hur de arbetade då Grafit var en enskild organisation. För övriga 
mellanchefen handlade den organisationsförändring som MacSupports uppköp av Grafit 
innebär om något positivt eller något som inte påverkar butikernas arbete på något 
märkbart sätt. I de andra butikerna återgav mellancheferna att de anställda haft frågor 
gällande hur den egna anställningen påverkas men att den oro som uppkommit då de 
fick beskedet om uppköpet försvunnit i takt med att arbetet med sammanslagningen 
kommit allt längre. Detta ser uppsatsförfattarna som ett exempel som bekräftar 
Baloguns slutsatser (2003, s. 79) om att mellanchefens tolkning av en förändring smittar 
av sig på arbetet i butiken och därefter hur mellanchefen ser på och upplever 
förändringen i sig. Dessa olika upplevelser av en och samma organisationsförändring 
uppmärksammar också komplexiteten i ett organisationsförändringsarbete. Samma 
mailutskick med information om vad förändringen kommer innebära har skickats till 
samtliga mellanchefer och alla har dessutom deltagit på de informationsmöten som 
anordnats av MacSupport. Sundin och Lindgren, de två som på olika sätt ger exempel 
på att de själva identifierat ett förändringsbehov innan beslutet om sammanslagning 
offentliggjordes är de som förmedlar med mest positiva inställningen till vad 
sammanslagningen innebär. Det faktum att organisationer består av människor som på 
olika sätt format sig en bild av den miljö som de arbetar i gör att information tas emot 
på olika sätt. Den mänskliga faktorn är med andra ord något som gör att 
organisationsförändringar fortsätter utmana företagare världen över och en bidragande 
orsak till att det inte finns en lösning som fungerar på alla. Samtidigt är den mänskliga 
faktorn också det som gör ämnet i fråga så intressant, det som gör att forskningsområdet 
hela tiden utvecklas och växer. 
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6.	  SLUTSATS	  	  
I studiens avslutande avsnitt presenteras inledningsvis de slutsatser som dras av 
undersökningens resultat. För att få en bättre översikt över studiens slutsatser 
uppmärksammas studiens syfte samt problemformulering ytterligare en gång. 
Reflektioner om vad som påverkat resultatet behandlas och förslag för framtida 
forskning lyfts fram. Sedan diskuteras de metodologiska utgångspunkternas inverkan på 
studiens resultat och slutsatser. Avslutningsvis presenteras rekommendationer till 
fallföretaget Grafit. 
 
Studien utgick från följande syfte: 
Att undersöka hur mellanchefer uppfattar sin roll vid en planerad organisations- 
förändring. Genom att fokusera på mellanchefers upplevelse av en organisations-
förändring är förhoppningen också att bidra till forskningen om mellanchefers arbete 
och betydelse i ett förändringsarbete. 	  
	  
Samt från följande problemformulering: 
Hur uppfattar mellanchefen sin roll i implementeringsfasen av en organisations- 
förändring och hur hanteras de ansvarsområden som rollen innefattar? 
 

6.1	  SLUTSATSER	  
Denna uppsats grundas på en fallstudie på ett företag som genomgår en av företags- 
ledningen planerad organisationsförändring. Förändringsarbetet uppkom till följd av att 
företagsledningen identifierat ett förändringsbehov vars lösning blev att låta företaget 
köpas upp av ett konkurrerande företag i samma bransch. Denna studie visar att en 
motvillig inställning till förändringen förekommer bland mellancheferna på fallföretaget 
samtidigt som majoriteten ändå inte visar prov på sådan hållning. Resultatet i denna 
studie visar att arbetsbelastningen för mellancheferna ökat under tiden då nya rutiner 
och nödvändiga förändringar ska implementeras på respektive ansvarsområde. 
 
Studiens första slutsats är att mellancheferna i sin mellanhandsroll många gånger 
tvingades till prioriteringar där stödet till de anställda i förändringen fick stå tillbaka till 
förmån för den dagliga driften av verksamheten. En andra slutsats som kan dras av 
denna studies resultat är att det samtidigt kan vara svårt för mellancheferna att skilja 
mellan den arbetsbelastning som rollen som mellanchef innebär i jämförelse med den 
som rollen som mellanchef i en organisationsförändring. Butikscheferna beskrev att 
rollen som mellanchef på Grafit innefattade stort personligt ansvar och ett arbete med 
många olika uppgifter. Flera liknade arbetet med det som egna företagare gör. Inget stöd 
för att mellancheferna upplevde oro eller osäkerhet kring prioriteringarna mellan 
rollerna i organisationsförändringen kunde hittas på företaget i denna undersökning. Det 
finns en kontextuell skillnad som identifierats i fallföretaget i jämförelse med de teorier 
som studien utgått från. En skillnad som handlar om att mellancheferna på fallföretaget 
har stor möjlighet att påverka sin egen arbetsroll genom att exempelvis överlåta visst 
ansvar till anställda i butiken.  
 
Mellancheferna på Grafit arbetar i en platt organisation som inte är toppstyrd på samma 
sätt som företagen som undersöktes i de studier som format uppsatsens teoretiska 
referensram. Resultatet i denna studie innehåller därför ett vetenskapligt bidrag i form 
av en återgivning av hur mellanchefer med större möjlighet att påverka sin arbetsroll 
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arbetar med de olika rollerna i en organisationsförändring. Uppsatsförfattarna menar att 
studiens resultat belyser vikten av informell och formell kommunikation med andra 
mellanchefer för att få stöd i tolkningsprocessen där mening och ordning i arbetet 
skapas. Resultatet innebär därför också att en tredje slutsats kan dras. Denna tredje 
slutsats är att den vågräta kommunikationen med andra mellanchefer till och med kan 
vara av större vikt än den lodräta kommunikationen med högre uppsatta chefer för 
tolkningsprocessen hos en mellanchef i en organisation som präglas av decentraliserat 
styre. Butikscheferna på fallföretaget var vana vid att söka lösningar på problem som 
uppkommer i arbetet på egen hand eller genom att fråga varandra. Den tredje slutsatsen 
innebär att studiens resultat också har ett praktiskt bidrag. Om mellanchefers 
tolkningsarbete påverkar utgången av en förändringsprocess och att tolkningsarbetet 
underlättas vid kommunikationen mellanchefer emellan bör företagsledare ha det i 
åtanke vid planeringen av en organisationsförändring. Om företagsledare i förväg är 
medvetna om vikten av meningsutbytet mellan mellanchefer kan tid avsättas till sådana 
möten innan förändringsarbetet påbörjas. Det skulle i sig kunna öka möjligheten för en 
positiv utgång av ett förändringsarbete. Samtliga mellanchefer återgav exempel på hur 
de genomgick personlig förändring, hjälpte de anställda genom förändring, 
implementerar nödvändiga förändringar på sitt ansvarsområde och samtidigt höll 
verksamheten i rullning. Detta leder till studiens fjärde och sista slutsats. 
 
Den fjärde slutsatsen handlar om att mellancheferna, förutom de fyra roller som ingick i 
modellen som studien utgick ifrån, innehar rollen som ansvariga för att utforma det nya 
arbetssätt som ska gälla i den nya organisationen tillsammans med mellancheferna och 
ledningen på MacSupport. Eftersom undersökningen genomförts som en fallstudie på 
ett enda företag finns det enligt uppsatsförfattarna ett värde i att reflektera över det som 
kan ha påverkat resultaten som denna studie resulterat i. 
 
Det kan vara så att den övervägande lättsamma eller positiva inställningen till 
förändringen hos intervjupersonerna delvis kan bero på att de arbetar i en bransch som 
ständigt förändras. Den sorts sammanslagning som fallföretaget genomgår är trots allt 
inte den första i sitt slag i branschen. I denna studie har dessutom samtliga intervju- 
personer varit män. Homogeniteten hos intervjupersonerna innebär att resultatet blir än 
svårare att generalisera till någon population utanför det undersökta fallföretaget än om 
resultatet innehållit svar från både manliga och kvinnliga mellanchefer. Den 
organisationsförändring som fallföretaget genomgår är som tidigare också nämnts en 
förändring till följd av ett uppköp. Att organisationsförändringar varierar både vad 
gäller omfattning och ursprung försvårar generaliserbarheten ytterligare. Valet att 
genomföra undersökningen med teorin om planerad förändring som utgångspunkt har 
också påverkat studiens resultat. 
 
Då studien utgått från teorin om planerad förändring är uppsatsförfattarna medvetna om 
att vissa aspekter inom organisationsförändring inte fångats i denna uppsats. Det 
perspektiv som använts i undersökningen är det inifrån det specifika fallföretaget. 
Undersökningen har alltså genomförts utan att inkludera de externa faktorerna som 
företaget påverkas av på makronivå. Som nämndes i studiens resultatredovisning och 
analys identifierades inifrånperspektivet till trots ändå yttre faktorer som också skulle 
kunna bidra till att förklara organisationsförändringen. Genom att istället utgå från att 
den organisationsförändring som undersöks är en evolutionär förändring hade eventuellt 
fler aspekter gällande fallföretagets externa faktorer kunnat fångas. Att liknande 
organisationsförändringar genomförts i andra företag i branschen ser uppsatsförfattarna 
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som ett bevis på att företags externa faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid forskning 
kring organisationsförändringar.  
 
Intervjupersonerna i denna studie är dessutom mitt uppe i implementeringsfasen av ett 
förändringsarbete. Troligt är att detta påverkar de svar som mellancheferna lämnar och 
kanske hade studiens resultat sett annorlunda ut om den genomförts något år längre 
fram då resultatet av förändringen varit tydligare. Forskningsfrågan i denna studie var: 
Hur uppfattar mellanchefen sin roll i implementeringsfasen av en organisations- 
förändring och hur hanteras de ansvarsområden som rollen innefattar? En fråga som 
enligt uppsatsförfattarna besvarats i denna uppsats. Samtidigt resulterade under- 
sökningen i slutsatser som innefattar aspekter som forskningsfrågan inte omfattade. Den 
tredje slutsatsen om att kommunikationen mellan mellancheferna uppfattades som 
viktigare än den med de högre uppsatta cheferna handlar exempelvis mer om vad 
mellancheferna uppfattar som viktigt i rollhanteringen än om hur de uppfattar sin roll. 
Resultatet i denna studie ger upphov till möjliga fortsatta studier där två sådana 
presenteras i avsnittet nedan. 
 

6.2	  FÖRSLAG	  FÖR	  VIDARE	  FORSKNING	  
För att ytterligare bidra till forskningen kring mellanchefers roll i en organisations- 
förändring skulle exempelvis de förmågor som mellancheferna använder i sitt arbete 
med de olika rollerna kunna undersökas. Finns det förmågor som uppfattas som 
avgörande för mellanchefens möjlighet att fungera som en strategisk tillgång under en 
organisationsförändring och i så fall vilka? Kanske skulle dessa förmågor kunna 
efterfrågas vid nyanställning av mellanchefer eller ingå i utbildning av dem. För att få 
en fördjupad förståelse för mellanchefers prioritering av de olika rollerna i ett 
förändringsarbete skulle de faktorer som påverkar mellanchefers rollprioritering 
undersökas. Vad, förutom tidspress, är det som gör att vissa ansvarsområden prioriteras 
högre än andra? För att förändringsarbeten ska leda till det på förhand önskade utfallet 
är identifiering av faktorer som förhindrar eller möjliggör för en för mellancheferna mer 
balanserad prioritering av de olika rollerna önskvärd.  
 

6.3	  UTVÄRDERING	  AV	  SANNINGSKRITERIER	  	  
Den metodologiska utvärderingen är ett sätt för uppsatsförfattarna att blicka tillbaka och 
utvärdera styrkor och svagheter för de valda tillvägagångssätten som presenterats i 
metodavsnittet. Utvärderingen för sanningskriterierna i denna studie fungerar även som 
en redogörelse för hur den valda metoden kan ha påverkat undersökningsprocessen. 
Uppsatsförfattarna har använt sig av analytisk induktion för att kunna anpassa den valda 
metoden till undersökningsprocessen och de teorier som framställts. Dessa har sedan 
agerat i samspel med varandra i syfte att svara på den angivna problemformuleringen. 
För att uppnå syftet samt försäkra kvalitet, trovärdighet samt autenticitet för denna 
studie har sanningskriterier för kvalitativa studier använts. De sanningskriterier som 
utvecklades i metodavsnittet innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
bekräftelse. Pålitlighet har tillgodosetts genom noga reflektioner under hela 
undersökningsprocessen där val av rätt metod har försäkrats uppsatsförfattarna 
sinsemellan. 
 
Eftersom urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval kan detta ha orsakat en påverkan 
på resultatet av studien. Med andra ord kan urvalsmetoden ifrågasättas av det 
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sanningskriterier som innefattar tillförlitlighet och bekräftelse. Även om en relativt 
objektiv syn eftersträvades vid intervjuerna så finns det viss problematik med att utföra 
en studie på ett fallföretag som står en av uppsatsförfattarna nära. Som resonerat i 
metodavsnittet kan generaliserbarheten för resultaten i en kvalitativ fallstudie 
ifrågasättas. Detta gäller även resultaten från fallstudier där ett bekvämlighetsurval har 
utförts. Uppsatsförfattarna anser att det faktum att undersökningen utgått från ett 
bekvämlighetsurval inte har påverkat resultaten i sig, men att det ändå inte går att 
applicera dem på en hel population utanför den valda organisationen. Det är alltså inte 
direkt överförbart. Däremot hade resultaten förmodligen fått en annan utgång om det 
inte funnits något bortfall, vilket det gjorde i denna studie. Det faktum att bara män 
intervjuades kan, som nämnts i metodavsnittet och även tidigare i detta avsnitt, ha 
påverkat resultatet.  Klart är däremot inte om denna påverkan behöver vara negativ som 
man annars kan anta vid förekommandet av bortfall. Däremot hade en mer generell bild 
kunnat ges för det valda fallföretaget med en bredare urvalsram som innefattade andra 
hierarkiska led i organisationen.  
 
Även om resultaten i sig inte är särskilt generaliserbara så anser uppsatsförfattarna ändå 
att denna studie har hög trovärdighet och autenticitet. Uppsatsförfattarna anser att denna 
studie ger en rättvis bild av mellanchefernas åsikter och tolkningar samtidigt som en 
medvetenhet har visats för deras verklighet. Studien ämnar dock inte verka som en 
instruktionsbok till framtida studier inom samma område eller liknande företag, utan 
mer som en inspirationsmall för framtida utvecklingar och tolkningar av teorier och 
företag.  
 

6.4	  SAMHÄLLELIG	  DISKUSSION	  
Som tidigare nämnts kan resultaten i denna studie inte generaliseras för någon 
population utanför det undersökta fallföretaget på grund av den använda undersöknings- 
metoden. Samtidigt finns det utrymme för att diskutera uppsatsens resultat och slut- 
satser i ett vidare sammanhang än enbart det specifika fallföretaget. Globaliseringen och 
det ökade trycket att förändras och följa med i utvecklingen är något som 
uppsatsförfattarna bedömer som faktorer som många svenska företag idag kan relatera 
till. Genom att ta del av denna uppsats skulle exempelvis företagsledare eller 
mellanchefer kunna få en ökad kunskap om organisationsförändringsarbetets 
utmaningar. Även om inget företag är det andra likt så är förhoppningen ändå att 
resultaten kan ge tips om hur ett förändringsarbete kan förbättras och effektiviseras. Att 
se till att de anställda får det stöd som de behöver genom att ge mellancheferna mer 
större tidsutrymme för att hjälpa de anställda genom förändring borde vara en intressant 
och viktig fråga för många företagare. Samma sak gäller det faktum att mellanchefer i 
sitt förändringsarbete värderar kommunikationen med andra mellanchefer högt. 
Forskning som ökar förståelsen och kunskapen om förändringsarbetens olika aspekter 
skulle även på längre sikt kunna bidra till att möjliggöra för företagare att lyckas i sitt 
arbete med att verka och konkurrera i en föränderlig, global värld. 
 

6.5	  REKOMMENDATION	  TILL	  GRAFIT	  
Som klargjordes i uppsatsens inledning var avsikten med detta arbete inte att ge 
rekommendationer för hur mellancheferna ska agera i förändringsprocessen. Istället 
ämnade studien att undersöka och uppmärksamma förändringsarbetet ur mellanchefers 
perspektiv. Den teorifördjupning och informationen om den pågående förändrings- 
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processen i fallföretaget som uppsatsförfattarna införskaffat under arbetets gång gör 
ändå att en rekommendation till fallföretaget kan lämnas.  
 
Mellancheferna på Grafit hade olika syn på vad förändringsarbetet kommer innebära för 
deras framtida arbetsroll. Förväntningarna bland mellancheferna var olika ställda där 
vissa inte såg någon vinning med förändringen medan andra förväntade sig ha stor 
möjlighet att utforma sitt framtida arbetssätt. För att tillsammans utforma och förtydliga 
den gemensamma målbilden med förändringsarbetet behöver kommunikationen mellan 
mellancheferna på Grafit och företagsledningen förbättras. Detta skulle kunna uppnås 
via exempelvis möten mellan Grafits förra ägare som numera fungerar som länk mellan 
mellancheferna och MacSupports ledning. Mellancheferna på Grafit är vana att 
inkluderas i arbetet med att utforma sina arbetsroller. Flera mellanchefer i denna studie 
framförde att om de skulle förlora denna möjlighet att bestämma och påverka arbetet i 
sina respektive butiker var intresset att arbeta kvar på företaget inte särskilt stort. Grafit 
är som tidigare nämnts mitt uppe i sitt förändringsarbete. Därför finns möjlighet för 
företaget att, om de anser det intressant och lämpligt, tillämpa våra rekommendationer.	    
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Appendix	  1.	  Intervjuguide	  
	  
Hej!	  	  

Vi	  som	  kommer	  genomföra	  intervjuerna	  heter	  Vendela	  och	  Hanna.	  Båda	  studerar	  
företagsekonomi	  på	  Umeå	  universitet	  och	  det	  insamlade	  materialet	  från	  
intervjuerna	  kommer	  användas	  i	  vår	  C-‐uppsats.	  Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  
undersöka	  hur	  mellanchefer	  uppfattar	  sin	  roll	  vid	  en	  organisationsförändring.	  
Syftet	  är	  att	  även	  att	  analysera	  de	  utmaningar	  ett	  förändringsarbete	  medför	  och	  
hur	  de	  hanteras	  ur	  ett	  mellanchefsperspektiv.	  

Inspelnings-‐	  och	  anteckningsmaterialet	  från	  intervjuerna	  kommer	  inte	  vara	  
tillgängligt	  för	  någon	  annan	  än	  uppsatsförfattarna	  under	  arbetets	  gång.	  Vid	  
opponeringen	  av	  studien	  kommer	  handledaren	  Kiflemariam	  Hamde	  och	  ett	  fåtal	  
studenter	  ges	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  råmaterialet	  som	  samlats	  in	  som	  därefter	  
kommer	  raderas.	  	  
	  
Du	  som	  blir	  intervjuad	  har	  rätt	  att	  vara	  anonym	  om	  du	  önskar	  det.	  Ditt	  deltagande	  
är	  frivilligt.	  Detta	  innebär	  att	  du	  som	  intervjuperson	  får	  välja	  att	  inte	  svara	  på	  
frågor,	  ta	  tillbaka	  svar	  som	  du	  gett	  eller	  avstå	  från	  att	  delta	  i	  undersökningen	  före,	  
under	  och	  efter	  intervjun	  genomförts.	  
	  
I	  detta	  dokument	  får	  du	  som	  intervjuperson	  ta	  del	  av	  de	  frågeställningar	  som	  ska	  
beröras.	  Om	  du	  har	  någon	  fundering	  kring	  någon	  av	  frågorna	  eller	  intervjun	  i	  
övrigt	  så	  går	  det	  bra	  att	  ställa	  de	  frågorna	  innan	  vi	  ses	  eller	  vid	  själva	  
intervjutillfället.	  	  
	  
	   	  



	  

	  

Bakgrundsfrågor	  	  
Skulle	  du	  kunna	  presentera	  dig	  själv?	  (Namn,	  ålder,	  stad)	  
	  
Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  som	  butikschef	  på	  Grafit?	  	  
	  
Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  på	  Grafit?	  
	  
Relevanta	  faktorer	  
Fokus	  på	  diskussionen	  är	  inledningsvis	  att	  fånga	  kontexten	  som	  mellanchefen	  verkar	  i	  
	  
1. TIDIGARE	  ROLLFÖRDELNING	  OCH	  ORGANISATIONSSTRUKTUR	  
	  
1.1 	  Var	  befinner	  du	  dig	  i	  organisationsstrukturen?	  	  

Exempelvis,	  vilka	  har	  du	  över/	  under	  dig	  i	  organisationshierarkin?	  
	  
1.2 Hur	  skulle	  du	  beskriva	  din	  arbetsroll	  på	  Grafit	  innan	  företaget	  köptes	  upp?	  	  

Exempelvis,	  vilka	  arbetsuppgifter	  och	  ansvarsområden	  hade	  du?	  
	  
1.3 Hur	  skulle	  du	  beskriva	  din	  relation	  till	  de	  övriga	  i	  organisationen	  på	  Grafit?	  	  
 
	  
2. GEMENSAM	  MÅLBILD	  OCH	  KÄNSLAN	  AV	  NÖDVÄNDIGHET	  
Fokus	  på	  diskussionen	  riktas	  mot	  organisationsförändringen	  	  
	  
2.1 Hur	  fick	  du	  reda	  på	  att	  Grafit	  skulle	  säljas?	  När	  fick	  du	  reda	  på	  det?	  
	  
2.2 Hur	  reagerade	  du	  personligen	  när	  du	  fick	  den	  informationen?	  	  
	  
2.3 	  Kom	  försäljningen	  som	  en	  överraskning	  för	  dig?	  Varför/	  varför	  inte?	  	  
	  
2.4 Vad	  tror	  du	  att	  syftet/visionen	  med	  er	  organisationsförändring	  är?	  	  

Vad	  grundar	  du	  din	  uppfattning	  på?	  	  
	  
2.5 Hur	  förmedlas	  information	  gällande	  förändringen?	  	  
	  
	  
3. INVOLVERING	  I	  UTFORMNING	  OCH	  PLANERING	  AV	  FÖRÄNDRINGEN	  
	  
3.1 Var	  du	  involverad	  i	  beslutsfattandet	  att	  genomföra	  

organisationsförändringen?	  
	  

3.2 Hur	  har	  du	  varit	  involverad	  i	  utformningen	  och	  planeringen	  av	  hur	  
övergången	  till	  MacSupport	  ska	  gå	  till?	  	  

	  
4. ROLLEN	  SOM	  MELLANHAND	  
	  
4.1 Vad	  uppfattar	  du	  att	  du	  har	  för	  ansvarsuppgifter	  i	  förändringsarbetet	  och	  

hur	  arbetar	  du	  för	  att	  genomdriva	  dem?	  
	  



	  

	  

4.2 Hur	  upplever	  du	  att	  arbetet	  med	  ansvarsuppgifterna	  går?	  Vad	  grundar	  du	  
din	  uppfattning	  på?	  

	  
4.3 Hur	  prioriterar	  du	  de	  olika	  ansvarsrollerna	  i	  förändringen?	  Vad	  har	  fått	  dig	  

att	  prioritera	  som	  du	  gör?	  
	  
Driva	  verksamheten	  
	  
4.4 Påverkas	  dina	  dagliga	  arbetsuppgifter	  av	  förändringsarbetet?	  Varför/varför	  

inte?	  
	  

4.5 Vem	  eller	  vilka	  har	  du	  kontakt	  med	  under	  ditt	  dagliga	  arbete	  nu	  under	  
förändringen?	  	  

	  
4.6 	  I	  vilken	  utsträckning	  har	  du	  kontakt	  med	  de	  nämnda	  personerna?	  
	  
Implementera	  förändringen	  
	  
4.7 Hur	  arbetar	  du	  för	  att	  genomföra	  de	  förändringar	  som	  krävs	  inför	  

övergången	  till	  MacSupport?	  
	  

4.8 Hur	  kommer	  du	  fram	  till	  hur	  du	  ska	  arbeta	  med	  implementeringen?	  
	  

4.9 Hur	  arbetar	  ni	  tillsammans	  i	  butiken	  för	  att	  implementera	  förändringen?	  
	  
4.10 Var	  vänder	  du	  dig	  om	  du	  har	  funderingar	  gällande	  hur	  du	  ska	  arbeta	  med	  

implementeringen?	  
	  
Hjälpa	  anställda	  genom	  förändringen	  
	  
4.11 Hur	  har	  de	  anställda	  som	  du	  jobbar	  med	  i	  butiken	  reagerat	  på	  

försäljningen?	  Hur	  hanterar	  du	  detta?	  
	  

4.12 Arbetar	  du	  på	  något	  speciellt	  sätt	  för	  att	  stödja	  de	  anställda	  i	  butiken	  genom	  
förändringen?	  

	  
Genomgå	  personlig	  förändring	  
	  
4.13 Har	  uppköpet	  påverkat	  dig	  personligen?	  Varför/varför	  inte?	  

	  
4.14 Påverkas	  din	  arbetsroll	  av	  organisationsförändringen?	  	  
	  
4.15 Var	  vänder	  du	  dig	  för	  att	  bolla	  dina	  tankar	  om	  hur	  förändringen	  påverkar	  

din	  personliga	  arbetsroll?	  
	  
4.16 Hur	  går	  tankarna	  om	  din	  framtida	  arbetsroll	  på	  MacSupport,	  ser	  den	  

annorlunda	  ut	  än	  den	  du	  tidigare	  hade	  i	  Grafit?	  
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