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Abstrakt  
 
Titel: Mellanchefens kompetensförsörjning 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Helena Gustafsson och Anna Isaksson  
 
Handledare: Johan Gaddefors 
 
Datum: 2010 – januari 
 
Syfte: Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om och förståelsen för hur 
behovet av kompetensförsörjningen på mellanchefsnivå inom tjänsteföretag i Ljusdal ser ut. 
  
Metod: Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie, med intervjuer som ett viktigt inslag. 
Informationen som vi har samlat in ligger till grund för vår analys och slutdiskussion. Vi har 
genomfört fyra besöksintervjuer med chefer och åtta intervjuer via mejl med mellanchefer för 
att få en så intressant empiri som möjligt. Dessutom har vi studerat redan befintliga teorier 
och diskuterat dessa i relation till vårt empiriska material och det material som vi fått vid 
deltagandet i arbetsgruppsmötena och vid seminariet. 
 
Resultat & slutsats: I vår studie såg vi skillnader mellan vad, hur och om man erbjuder sina 
mellanchefer kompetensutveckling. Vid de större företagen så hade man ofta interna 
utbildningar och man satsade medvetet på att kompetensutveckla sina mellanchefer. Vid de 
mindre företagen så var situationen en annan. Där tyckte de inte att man hade resurser till att 
erbjuda sina mellanchefer utbildningar i den utsträckning man skulle önska. Ambitionen finns 
men eftersom man har begränsat med resurser så är man sparsam med att gå olika 
utbildningar. Vi såg även att det skiljer i hur mellancheferna själva och dess chefer upplever 
hur kompetensen bland mellancheferna ser ut. Mellancheferna själv vill ha mer utbildning 
inom bland annat kommunikation och ledarskap, medan deras chefer inte alls påtalade något 
behov av mer utbildning bland mellancheferna. Däremot lyfte cheferna en önskan om att 
skapa nätverk mellan företagen. 
 
Förslag till vidare forskning: Ett förslag på vidare forskning, kan vara att undersöka vidare 
kring är hur ekonomin skulle påverkas av om man satsade på att kompetensutveckla cheferna 
ytterligare så att dessa personer får de verktyg som de så väl behöver i sitt arbete. Ett annat 
förslag på vidare forskning är kring hur kompetensen skulle påverkas vid nätverkande mellan 
företagen. Skulle det påverka kompetensutvecklingen i positiv riktning om man startar upp 
olika nätverk? 
 
Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att denna uppsats ska skapa ett relevant underlag för 
vidareutveckling och förbättring av kompetensutveckling på mellanchefsnivå inom 
tjänsteföretagen i Ljusdals kommun. Vi vill att man ska kunna använda uppsatsen inom 
företagen som ett stöd då man ska titta på hur man på ett bra sätt kan kompetensutveckla sina 
mellanchefer. Man ska även kunna se inom vilka områden kompetensbehovet är som störst.  
 
Nyckelord: Kompetens, ledarskap, coachning och kommunikation 
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Abstract 
Title: The average manager 's competence maintenance 
 
Level: C-level in Business  
 
Author: Helena Gustafsson och Anna Isaksson  
 
Supervisor: Johan Gaddefors 
 
Date: 2010 – january 
 
Aim: The aim with this diploma work is to increase the knowledge and the understanding 
about how the need of the competence maintenance on average manager within service 
companies in Ljusdal sees out. 
  
Method: We have choose to implement a qualitative study, with interviews that an important 
element. The information that we have collected lies to shallow for our analysis and end 
discussion. We have implemented four visit interviews with managers and eight interviews by 
e-mail with average managers in order to few so interesting empiric that possible. Moreover, 
we have studied already existing theories and discussed these in relation to our empirical 
materials and the material that we may the wide participation in the workgroup meetings and 
the wide seminar. 
 
Result & Conclusions: It that we in the survey come until is that it divides the average 
companies then it concerns what, how and if one offers your average managers skill 
development. In the bigger companies so had one often internal educations and one invested 
deliberately on developing skill its average managers. At the less carried out so each situation 
another. There, they did not think that one had resources to offering their average managers 
educations in that extent one would desire. The aspiration is but since one has limited with 
resources so is one sparse with going various educations. We saw also that it divides in how 
the average managers alone and its managers experience how the competence among the 
average managers sees out. The average managers want to have more education within among 
other thing communication and leaderships. While their managers not at all called attention to 
some need of more education among the average managers. On the other hand the lifted 
managers will have creating networks the average companies. 
 
Suggestions for future research: A proposal on further research, can last to examine on 
around is how the economy would be influenced of if one invested on developing skill the 
managers additional so that these persons sheep the tools that they so well need in their work. 
Another proposal on further research is around how the competence would be influenced wide 
network spirit the average companies. Would it influence the skill development positively if 
one starts up various networks? 
 
Contribution of the thesis: Our hope is that this essay will create a relevant basis for 
refinement and improvement of skill development on average manager within the service 
companies in Ljusdal's municipality. We want to that one will can the used essay within the 
companies that an aid then one will look on how man on a good way can to develop skill its 
average managers. One will also can to see within which areas the competence need is as 
biggest.  
Key words: Competence, leadership, coaching and communication. 
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1 Inledning     

1.1 Bakgrund 

Som examinationsuppgift vid civilekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle har vi bestämt 

oss för att göra en C-uppsats där vi ska titta på hur kompetensförsörjningen på mellanchefs 

nivå inom tjänsteföretagen i Ljusdals kommun ser ut. Vi har sedan fått i uppdrag av 

Hälsingeutbildningar att titta på denna problematik.  

 

Under våren 2009 började vi leta efter ett lämpligt uppdrag för en C-uppsats som vi kunde ta 

oss an inom ramen för företagsekonomi. Vi kontaktade tidigt Anna Bäcklund som jobbar som 

högskolemäklare vid ALMI Företagspartner Gävleborg AB. Det innebär att hon förmedlar 

examensarbeten mellan företag och studenter. Vi frågade Anna om hon hade något uppdrag 

som stämde överens med våra önskemål, men det hade hon inte vid detta tillfälle. I början av 

juni ringde dock Anna Bäcklund upp oss och berättade att det nu fanns ett uppdrag som 

Hälsingeutbildningar lagt ut och vi fick namnet på kontaktpersonen. Denna kontaktperson var 

Olle Wängsäter som är projektledare inom Hälsingeutbildningar. Uppdraget bestod i att man 

skulle titta på området kompetens på mellanchefsnivå bland tjänsteföretagen i Ljusdals 

kommun. Efter att vi kontaktat honom så bestämdes det att vi skulle göra en uppsats inom det 

här området.  

1.2 Problemställning 

När vi påbörjade vårt examensarbete inom ämnet företagsekonomi hade vi inriktat oss på att 

titta på hur kompetensen bland chefer kan se ut på olika företag. Kompetens är ett väldigt 

komplext begrepp. Jörgen Sandberg menar att kompetens inte handlar om alla de egenskaper 

en person besitter i första hand, utan det föregås och baseras på personens förståelse av sitt 

arbete.1 Vi hade under våra studier i ämnet företagsekonomi vid Högskolan i Gävle sett att det 

är viktigt att cheferna besitter en viss kompetensnivå inom kommunikation för att deras 

ledarskap ska fungera på ett bra sätt ut mot medarbetarna. Det vill säga för att man som 

chef/ledare ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt är kommunikation ett viktigt redskap i 

detta arbete.2 Med det menas att ledarskap handlar nästan uteslutande om kommunikation för 

det går inte att inte kommunicera. En kommunikativ ledare är någon som bland annat vågar 

hävda sin åsikt, lyssna på andras åsikter, kunna hantera konflikter och sålla bland all 
                                                 
1 Sandberg Jörgen m fl., Ledning och förståelse, Studentlitteratur 1998, s. 52-74 
2 Lindgren Hans, Mellanchef Ett komplext uppdrag, Mareld, 2007, s.96 ff 
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information.3 I och med att det framkommit att det finns brister hos mellancheferna vid 

tjänsteföretag i Ljusdal så leder funderingar oss till om det kan vara så att en av bristerna hos 

mellancheferna är kommunikation med medarbetarna på något sätt. Vi anser att det är väldigt 

viktigt att en ledare och chef kan hantera sina medarbetare och att de kan kommunicera på ett 

bra sätt. Om en ledare brister i sin kommunikation så kan det leda till att det uppstår konflikter 

på företaget och det i sin tur leder till att arbetsuppgifterna inte görs på grund av att 

medarbetarna skyller på varandra.4 Det vi även hade fått indikationer på vid våra tidigare 

teoretiska studier var att man inte lade ner så mycket resurser på att kompetensutveckla chefer 

och att detta område således var eftersatt inom företagen. Sandberg definierar 

kompetensutveckling inom företagen som: 

 

”Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används för att höja medarbetares, en 

grupps eller ett företags kompetens eller ett företags kompetens inom ett visst område. 

Kompetensutveckling kan åstadkommas genom att individen eller företaget bättre använder 

sig av befintliga resurser, utvecklar resurser genom t ex utbildning men också genom en rad 

andra åtgärder”5 

 

Vi anser att detta är en bra beskrivning av begreppet kompetensutveckling. 

 

Många gånger så är det problem med hög personalomsättning och utbrändhet bland personal 

inom företagen. Det har också visat sig att det är de mest ambitiösa personerna som lämnar 

företagen då de inte får den utveckling som de önskar.6 Enligt vad som framkom vid 

arbetsgruppens möten så är det många mellanchefer bland tjänsteföretagen i Ljusdal som 

slutar sin anställning efter en mycket kort tid. En annan sak som kom fram under dessa 

arbetsgruppsmöten är att mellancheferna har en hög arbetsbelastning. Inom arbetsgruppen tror 

man att detta beror på att dessa personer rekryteras internt och inte har den kompetens som 

man behöver för att leda en personalgrupp. Det kom även fram under dessa möten att man sett 

att det finns brister i kompetensen bland cheferna i ledarskap och coachning av personalen. 

De frågor som väcks är då om det kan gå att eliminera dessa problem med ett tydligt 

ledarskap.  Vad är det då för kompetens som anses saknas och vem eller vilka är det som 

tycker att det saknas. Detta var något som vi funderade mycket på.  
                                                 
3 Tufvesson Anna, Kommunikation som verktyg för ledare och medarbetare, TUK förlag 2008, s. 11-12 
4 Tufvesson Anna, Kommunikation som verktyg för ledare och medarbetare, TUK förlag 2008, s. 22-23 
5 Sandberg Jörgen m fl., Ledning och förståelse, Studentlitteratur 1998, s. 20-21 
6 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 177-178 
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Dessutom funderade vi på vilket sätt coachning kan användas hos mellancheferna. Vår första 

tanke var att det är de högre uppsatta cheferna som ansåg att det saknas kompetens hos 

mellancheferna, genom att de såg att de inte klarade av sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 

 

Det vi också funderade kring var varför det oftast rekryteras internt till dessa tjänster. Vad är 

orsaken till att man inte hämtar sina nya chefer utanför företagen? Dessa funderingar anser vi 

är intressanta och det har skapat en nyfikenhet hos oss att ta reda på mer om mellanchefens 

roll i företaget och vilken kompetens denne behöver. Är det så som arbetsgruppen kommit 

fram till att det beror på att mellancheferna rekryterats internt och därmed inte har rätt 

kompetens i sitt ledarskap, eller finns det någon annan anledning?  Detta leder oss fram till 

den frågeställning som vi har tagit fram i syftet. 

1.3 Syfte och frågor 

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen och förståelsen för hur behovet av 

kompetensförsörjningen på mellanchefsnivå inom tjänsteföretag i Ljusdal ser ut. 

Frågeställning: 

• Hur kan man definiera en chef på mellannivå? 

• Vilka kompetenser behöver mellanchefen ha för företagets  

utveckling/tillväxt?  

• På vilka sätt kan chefer på mellannivå få utveckla sin kompetens? 

1.4 Mål 

Målet med detta arbete är att skapa ett relevant underlag för vidareutveckling och förbättring 

av kompetensutveckling på mellanchefsnivå inom tjänsteföretagen i Ljusdals kommun. Vi vill 

att man ska kunna använda uppsatsen inom företagen som ett stöd då de ska titta på hur de på 

ett bra sätt kan kompetensutveckla sina mellanchefer. De skall även kunna se inom vilka 

områden kompetensbehovet är som störst. Detta är den praktiska delen av jobbet. Sedan ska 

arbetet även uppfylla kraven för ett examensarbete vid Högskolan i Gävle inom ämnet 

företagsekonomi. 

1.5 Avgränsning 

Detta arbete är avgränsat till att enbart studera hur kompetensförsörjningen på 

mellanchefsnivå ser ut inom tjänsteföretag i Ljusdals Kommun.  
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2 Metod 

I detta kapitel redovisas de olika metoderna kvantitativ och kvalitativ och även vilken 

intervjumetod som vi har valt att använda oss av i studien. Dessutom så redovisar vi det 

vetenskapliga synsättet och den hermeneutiska cirkeln. 

2.1  Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden innebär att den är mätbar och med det menas att den kan uttryckas i 

siffror, tal eller andra mängder. Den kvantitativa metoden handlar om att man studerar 

spridning av olika värden, samband och hur olika urval har gjorts och då får man oftast en 

tyngdpunkt av materialet. Det kan vara ett medelvärde av något som till exempel 

medelhastigheten på en viss vägsträcka.7 När man använder sig av en kvantitativ 

undersökningsmetod ställer man ofta frågor som Hur högt, Hur stor eller Finns något 

samband, med hjälp av dessa frågor mäter man något. Det är väldigt viktigt att man följer en 

uppgjord plan vid datainsamlingsmomentet för att inte förutsättningarna för mätningen ska 

förstöras. När beskrivningarna görs använder man sig oftast av till exempel frekvenstabeller 

och vid analysen syftar man till att klargöra om det empiriska materialet stöder hypotesen som 

formulerades.8 

2.2 Kvalitativ metod 

Det som inte är mätbart utan berättar något och ger svar på frågor som börjar på till exempel: 

Vem, Hur/På vilket sätt och Varför kallas för den kvalitativa metoden.9 I den kvalitativa 

metoden är det språket och dess användning som är huvudpoängen, alltså hur man 

kommunicerar och utför en dialog. Vi försöker på så sätt fånga verkligheten och förklara vad 

vi menar med olika saker. Det kan till exempel vara att tolka stämningen på en arbetsplats.10 

När man syftar till en kvalitativ undersökningsmetod så menar man en studie som skapar 

resultat och slutsatser med hjälp av en kvalitativ analys. Studieobjekten är individer, grupper 

av individer och deras livsvärld. Därför lämpar sig den kvalitativa metoden bäst för 

frågeställningar som syftar till att förstå hur människor upplever eller förhåller sig till olika 

skilda fenomen. När man genomför en kvalitativ undersökning är det viktigt att vara 

medveten om hur perspektivet styr tolkningen. Tolkningen är den centrala delen i den 

kvalitativa undersökningen och den kräver kreativitet och fantasi. Först måste man förstå den 
                                                 
7 Eriksson Lars Torsten m.fl, Rapportboken, s. 43 
8 Lundahl Ulf m.fl, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 94-98 
9 Nyberg Rainer, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, Lund 2000, uppl. 4, s. 100 
10 Eriksson Lars Torsten m.fl, Rapportboken, Liber 2008, uppl.1, s. 47 
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subjektiva verkligheten hos aktörerna, sedan använder man sig underlaget av de studerande 

aktörernas subjektiva logik för en djupare uttolkning.11 När man tittar på de olika metoderna 

kvantitativ och kvalitativmetod så kan man som forskare använda sig av båda metoderna. Det 

finns inget stöd för att det ena utesluter det andra, men vi har valt att i vår studie arbeta utifrån 

den kvalitativa undersökningsmetoden.  

 

Vi började med att samla in fakta om ämnet. Vi sökte bland annat på nätet för att se om det 

fanns litteratur inom området mellanchefer. Relevant litteratur hittade vi på olika bibliotek. 

Från början hade vi massor av böcker som vi skummade igenom och vissa insåg vi snabbt att 

de inte kändes relevanta. När vi skulle skaffa underlaget till empirin kontaktade vi fyra olika 

tjänsteföretag i Ljusdal som vi frågade om vi kunde få komma och genomföra personliga 

intervjuer med den chef som sitter i positionen ovanför mellanchefen. På de fyra företagen 

som vi besökt har vi även fått skriftliga svar på de frågor som vi skickat ut via mejl till två 

mellanchefer i varje företag. Företagen som ingått i vår undersökning är Teleperformance, 

DHL, Byggfakta och Nordisk Nummerupplysning, samtliga företag finns i Ljusdals kommun. 

Materialet från dessa intervjuer har vi sedan sammanställt och analyserat utifrån vår 

frågeställning.  

 

Under hösten har en av oss deltagit vid arbetsgruppsmöten som Hälsingeutbildningar har haft 

angående Kompetensförsörjningsproblematiken. Vi har gjort det för att skaffa oss en bild av 

hur problematiken ser ut kring mellanchefer vid tjänsteföretagen i Ljusdal. Under mötena 

antecknades det vad som sades och detta har vi sedan redovisat i empirin. De intressenter som 

deltagit vid dessa möten har bland annat varit personer från Högskolan i Gävle, 

Arbetsförmedlingen, NärLjus, Almi Företagspartner, Vuxenstudieförbundet och 

Utvecklingscentrum i Ljusdal. Inom arbetsgruppen har det förts diskussioner kring hur man 

ska kunna hjälpa företagen på bästa sätt för att hjälpa dem att bygga på kompetensen på 

mellanchefsnivå. Detta har utmynnat i en seminarieserie på tre tillfällen under oktober och 

november 2009 som riktat in sig till chefer på mellannivå inom tjänsteföretagen i Ljusdal. Det 

stora intresset för seminarieserien har bidragit till att man under våren 2010 kommer det att ge 

en uppdragsutbildning via Högskolan i Gävle i Coachande ledarskap på 7,5 Hp.  

                                                 
11 Lundahl Ulf m.fl, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 101-103 
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2.3 Tillvägagångssätt 

Vårt syfte med intervjuerna har varit att skapa en bild av respondenternas åsikter. En intervju 

är en metod för datainsamling som genomförs genom att en intervjuare ställer frågor till en 

respondent. Det finns två olika typer av intervjuer. Dessa är den standardiserade - och icke 

standardiserade intervjun. Skillnaden mellan dessa är att vid den standardiserade intervjuer så 

är både ordningsföljden mellan frågorna och frågeformuleringen bestämd på förhand. Detta är 

den mest lämpliga intervjun när syftet är att samla in hårda data som till exempel volymer och 

statistik. När man talar om icke-standardiserade intervjuer så innebär det att det går att välja 

mer fritt när det gäller frågeformulering och frågornas ordningsföljd. Dessa lämpas sig bäst 

för att samla in mjuka data som till exempel bedömningen av en situation ur olika människor 

synvinkel.12 I vårt uppsatsarbete där syftet är att bedöma hur mellanchefers kompetens inom 

tjänstesektorn ser ut så har vi använt oss av icke-standardiserade intervjuer. Vi valde att 

använda oss av besöksintervjuer med öppna frågor. Dessa öppna frågor använde vi även när 

vi ställde frågor till mellancheferna via mejl, dock något omformulerade för att passa just 

mellanchefen. Vid besöksintervjuerna fick samtliga fyra respondenterna, i vårt fall chefen i 

positionen ovanför mellanchefen samma frågor.   

 

Fördelen med besöksintervjuer är att de går rätt snabbt att genomföra samt att man kan följa 

upp frågor som uppkommer. Dessutom kan man bygga upp ett förtroende mellan intervjuaren 

och den som blir intervjuad. Nackdelarna med en besöksintervju är att bland annat att det kan 

vara svårt att få en intervjutid och det kan vara svårt att ställa känsliga frågor eftersom det inte 

finns någon anonymitet.13 Vi hade till en början problem att få tag i cheferna som vi ville 

intervjua. Detta eftersom många var upptagna med annat då vi ringde och därför skulle ringa 

upp vid ett senare tillfälle. Vi väntade och väntade på att de skulle ringa tillbaka, när de inte 

gjorde det så ringde vi återigen upp de berörda personerna och fick då snabb respons och 

kunde boka in tider för alla fyra besöksintervjuerna.  

 

Personligheten och arbetssättet kan påverka intervjuresultatet negativt genom att den som 

intervjuas försöker göra ett gott intryck genom att svara på ett visst sätt. Det kan till exempel 

vara att respondenten svarar det som den tror att intervjuaren vill höra och inte vad som 

respondenten egentligen tycker. Det finns flera fördelar med att använda sig av intervjuer 

istället för med enkäter. Till exempel att man kan underlätta förståelsen för vissa frågor och 
                                                 
12 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, s. 115-116 
13 Eriksson Lars Torsten m.fl, Att utreda, forska och rapportera, Liber 2006, uppl. 8, s. 98  
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att svaren kan fördjupas. Sedan kan det även underlätta tolkningen av det insamlade 

materialet genom att intervjuarens kommentarer till intervjusituationen.14 Under en personlig 

intervju kan man vara mycket mer flexibel och det ger en större möjlighet till förtydligande 

om någon respondent inte skulle förstå vad man menar med frågan som ställs. Dessutom så 

kan det ske en interaktion mellan respondenten och intervjuaren.15 När vi gjorde 

besökintervjuerna så upplevde vi att alla cheferna hade ett stort intresse att delta i dessa 

intervjuer och vi kunde ställa följdfrågor om vi inte tyckte att vi fick ett tillräckligt svar. Det 

kändes viktigt för oss att inte leda in respondenten på något spår så han eller hon blev 

påverkad av oss på något vis, utan att respondenten istället fick berätta mer fritt utifrån våra 

frågor. Sedan kunde vi utifrån detta göra våra tolkningar och ställa följdfrågor för att på så sätt 

förtydliga deras svar och undvika missförstånd. Efter besöksintervjuerna så frågade vi chefen 

om det var okej att vi skickade mejlfrågor av intervjutyp till två mellanchefer på företaget för 

att få deras bild av situationen. Vi fick okej av samtliga fyra chefer och de gav oss namn och 

mejladress till två av sina mellanchefer, det blev totalt åtta stycken. Cheferna valde ut två 

mellanchefer som ofta fanns på plats och därmed hade möjlighet att snabbt lämna svar på våra 

frågor. Genom detta skulle vi få en bredare bild av hur kompetensförsörjningen ser ut på 

mellanchefsnivå inom företagen.  

 

Vi formulerade om frågorna vi redan hade ställt till de högre cheferna så att de skulle passa 

mellancheferna. Dessutom var vi noga med att ställa tydliga frågor eftersom det inte går att ge 

något förtydligande av dem när de väl sänts iväg.16 Vi mejlade samtliga mellanchefer dagen 

efter besöksintervjuerna och fick snabba svar av hälften av dem. De andra kontaktade vi 

återigen via mejl för att påminna dem om frågorna och fick då även svar från dem.  

 

Det finns två typer av frågor som man kan använda sig av, dessa är öppna eller fasta frågor. 

De fasta frågorna innebär att svarsalternativen är förutbestämda redan på förhand. Medan de 

öppna frågorna innebär att respondenten själv kan svara vad han eller hon vill. En av 

fördelarna med öppna frågor är att det inte påtvingar respondenten något och det liknar ett 

vanligt samtal. Fördelen med de fasta frågorna är att det bland annat underlättar 

intervjuarbetet och en klarare precisering när det före ligger olika svarsalternativ. Dessutom så 

                                                 
14 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, s 87-89 
15 Eriksson Lars Torsten m.fl, Rapportboken, Liber 2008, uppl. 1, s. 34 
16 Eriksson Lars Torsten m.fl, Att utreda, forska och rapportera, Liber 2006, uppl. 8, s. 100 
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är det lättare att göra jämförelser mellan svaren från olika respondenter.17 Vi valde att 

använda oss av öppna frågor för att respondenten inte ska vara styrd av några svarsalternativ 

utan öppet skulle kunna berätta för oss. Den första kontakten med företagen togs via telefon 

där vi bokade en tid för en personlig intervju med fyra stycken chefer/VD och efter att på 

själva intervjun fått godkännande från chefen eller VD:n så mejlade vi frågor till utvalda 

mellanchefer. Nackdelen med att enbart anteckna är att trovärdigheten för materialet kan 

minska något, den som antecknar kan ha missat något viktigt. Dessutom kan det störa själva 

intervjun när man samtidigt antecknar.  

 

Under intervjuerna delade vi upp arbetet. Vid den första intervjun frågade och antecknade vi 

båda, men vi kände på en gång att det inte fungerade som vi ville. Vi blev ofokuserade 

eftersom vi ville ha ögonkontakt med den vi intervjuar och då blev det svårt att samtidigt 

anteckna, vilket innebar att vi inte fick med allting när vi antecknade. Därför gjorde vi så att 

en frågade och den andra antecknade vid de efterföljande tre intervjuerna. Detta kändes 

väldigt bra för då kunde vi fokusera oss ordentligt och få med allt viktigt från intervjun. För 

att öka trovärdigheten på detta arbete har vi som bilaga bifogat brevet med frågorna som vi 

ställde till chefen i positionen ovanför mellanchefen samt de frågor som vi e-postade till 

mellancheferna.  

2.4 Vetenskapligt synsätt 

Det finns olika sätt att se på vetenskap och kunskapsskapande. Genom att följa en 

vetenskaplig metod så uppfattas man skapa en mer eller mindre objektiv sann kunskap. 

Empiriskt baserade slutsatser och teoribyggande framställs utifrån fakta, data och avtryck från 

verkligheten menar Alvesson och Sköldberg.18 Vi har valt att skriva om vilken kompetens 

som behövs hos mellanchefer. Med utgångspunkt från våra tolkningar och analyser hamnar vi 

inom hermeneutiken som vetenskapsteori. Hermeneutiken handlar om tolkning och förståelse 

och bygger mycket på hur människan förstår andra människor. Den har en utpräglat 

humanistisk inriktning och har mer förståelse för tankegångar som är relativistiska.19 Den 

hermeneutiska cirkeln handlar om delar som endast kan förstås om man har helheten. Alltså 

måste alla dessa delar finnas för att man ska ha hela förståelsen.20 

                                                 
17 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, s. 87-88 
18 Alvesson M och Sköldberg K, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur 2008, s. 13 
19 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber 2006, Malmö, s. 14 
20 Alvesson M och Sköldberg K, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur 2008, s. 193 
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2.5 Förförståelse 

Det är alltid så att vår egen förförståelse styr mycket av hur vi tolkar all information som vi 

får till själva arbetet. Thurén tar upp begreppet förförståelse som ett centralt begrepp inom 

hermeneutiken och med det menar han att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra 

sinnen. Han anser att förförståelsen handlar mycket om våra egna värderingar och kan leda till 

ett slags önsketänkande. Förförståelsen är av största vikt för allt vi upplever, tänker, ser och 

hör bygger på just detta.21 Vår förförståelse till denna uppsats har vi fått genom den litteratur 

som vi har fördjupat oss i på området. Detta för att få en större förförståelse och kunskap i 

ämnet som vi har valt att skriva om.  

2.6 Förståelse 

I den hermeneutiska spiralen ingår även förståelse och den utvecklas utifrån förförståelsens 

fördomar till en verklig förståelse enligt Thurén.22 Alvesson och Sköldberg tar upp den 

hermeneutiska förståelsen som något som är ett grundläggande existenssätt för varje människa 

för att kunna orientera oss fram i vår tillvaro.23 I vårt arbete anser vi oss befinna oss i 

förståelsen då vi tar kontakt med respondenterna och samtidigt försöker lösa problemet i vår 

problemställning. Vi har intervjuat fyra företag inom tjänstesektorn i Ljusdal och när vi gör 

vår tolkning och slutsats gör vi det utifrån empirin och teorin. För att få en hel helhetsbild 

skulle man behöva göra intervjuer med alla tjänsteföretag i Ljusdal, men det är en omöjlighet 

för oss då tiden för skrivandet av uppsatsen är begränsad. Thurén anger att induktion gör man 

utifrån empirin och han menar att man aldrig kan uppnå en hundraprocentig visshet. Utan det 

man når upp till är större eller mindre sannolikhet.24 Deduktion bygger på själva förnuftet och 

det innebär att man drar en slutledning som är logisk. Den betraktas som giltig om den är 

logiskt sammanhängande.25 Vi har valt att använda oss av det induktiva synsättet genom att gå 

från teori till empiri. Vi studerade litteraturen innan vi genomförde intervjuerna och genom 

detta anser vi att vi hade ordentligt med kunskap i ämnet för att kunna ställa de mest relevanta 

frågorna under intervjuerna som skulle ge oss svar på de frågor som vi ställt i arbetet. 

 

 

 

                                                 
21 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber 2006, Malmö, s. 53-56 
22 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber 2006, Malmö, s. 60 
23 Alvesson M och Sköldberg K, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur 2008, s. 198-199 
24 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber 2006, Malmö, s. 19-21 
25 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber 2006, Malmö, s. 23 
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3 Teori 

I detta avsnitt redovisar vi de olika teorier vi har använt oss av för att teoretiskt kunna gå 

igenom de faktorer som vi tagit upp under problemdiskussionen. Vi redovisar bland annat de 

mer komplexa begreppen kompetens och lärande. Sedan beskriver vi vad som kännetecknar 

en chef och en mellanchef. Dessa olika teorier tar vi sedan med oss när vi går in i empirin 

och det är utgångspunkten när vi analyserar arbetet. 

3.1 Organisationsstruktur 

När det gäller uppbyggnaden av en organisation så brukar det talas om horisontell och vertikal 

arbetsdelning, det handlar till stor del om maktfördelningen i organisationen. I en större 

organisation brukar ett hierarkiskt system utvecklas. I den har man ett fast ordnat system av 

över- och underordnade befattningar, oftast läggs tyngdpunkten på befogenheter och att man 

har rätt att fatta vissa beslut. Den enklaste form av hierarki i ett mindre företag handlar om att 

ägaren själv arbetar ”på golvet”. 26  Oftast gynnas en djup och smal kompetens i en hierarkisk 

organisation, genom att man specialiserar sig på och blir stark inom just sitt område. En 

nackdel med hierarkin är att man kan ha svårt att sätta sig in i de övriga funktionerna. 

Organisationer som har färre hierarkiska nivåer kallas för platta organisationer och fördelen 

med sådana är att de oftast gynnar en bred kompetens. Däremot så kan spetskompetensen gå 

förlorad. 27 

3.2 Ledarskapskompetens 

Vi diskuterar här de komplexa begreppen kompetens och lärande som tillsammans leder till 

ledarskapskompetens. 

3.2.1 Kompetens 

Kompetens och kompetensutveckling är två komplexa begrepp och det finns ingen accepterad 

alldaglig innebörd av dessa. Kompetensbegreppet är något som fokuserar på relationen mellan 

människan och arbetet. När man inte har förståelse om vad som utgör kompetens så är det 

omöjligt att effektivt genomföra en utveckling av kompetensen hos människor. Kompetens 

handlar inte i första hand om en persons lista över egenskaper som han eller hon besitter, utan 

det föregås och baseras på personens förståelse av sitt arbete.28 Det är varje människa som 

                                                 
26 Bakka Jörgen F m.fl., Organisationsteori, Liber 2006, Malmö, s. 43-58 
27 Hansson Jörgen, Skapande personalarbete,  Raben Prisma1997, Falun, s. 100-101 
28 Sandberg Jörgen m fl., Ledning och förståelse, Studentlitteratur 1998, s. 52-74 
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skapar sin egen förståelse och den bygger på människans olika intryck och upplevelser. 

Främst kommer stimulansen från interaktionen med andra människor, som sker genom 

samtalet, skrivandet och dialoger.29 

 

Ett företags samlade kompetens handlar om att de ska vara konkurrenskraftiga gentemot 

andra företag. Man jämför då hur kompetensen ser ut i förhållande till de andra medtävlande. 

Detta innebär att en individs kompetens måste kunna konkurrera med andra personers olika 

kompetenser inom och utom företaget. Kompetensutveckling handlar om att använda sig av 

olika system av åtgärder för att till exempel höja en individs kunskaper inom ett visst område. 

Det handlar om att man kan fortsätta att lära sig och på det viset utveckla sin kompetens inom 

olika områden.30 Detta kan göras genom användning av redan befintliga resurser inom 

företaget eller genom extern utbildning. Det är helt beroende av situationen vilket behov av 

kompetensutveckling som företaget har. Den individbaserade kunskapen handlar om den som 

personen i fråga för med sig in i själva organisationen och det är viktigt för företaget att kunna 

överföra den kompetensen till att vara en del av företagskompetensen. 31 Det är av stor vikt att 

de som har de ledande positionerna lär sig var förståelse är och hur det hela utvecklas och 

förändras hos människor.32   

 

3.2.2 Lärande 

Det är lärandet som gör att man får en ökad förståelse för sitt arbete. Individen får genom 

lärandet kunskap om hur de på olika sätt kan hantera de situationer som uppstår. Man kan 

alltså säga att mellancheferna genom lärandet i det praktiska får en större förståelse för sitt 

arbete. 33  Det finns en tro på att chefer är bra och detta visar sig genom att betydelsen av det 

professionella chefsarbetet har ökat under det senaste århundradet. Det har visat sig att 

lärandet bland cheferna är viktigt och att det är av betydelse att man har en bra chef för att ett 

företag ska kunna bli bäst. Lärandet är en viktig del i chefens utveckling och förmåga att leda 

företaget mot framgång.34 Varje individs lärande i ett företag handlar om företagets 

kompetensutveckling, det innebär att kompetens förvärvas genom olika lärprocesser. Detta 

lärande kan ske genom olika formella utbildningssituationer både internt inom företaget och 

externt av olika utbildningsföretag och skolor.  
                                                 
29 Sandberg Jörgen m fl., Ledning och förståelse, Studentlitteratur 1998, s. 150-151 
30 Wenglén Robert, Från dum till klok?, Lunds Business Press, 2005, s. 8-9 
31 Axelsson Björn, Kompetens för konkurrenskraft, SNS Förlag 1996, s. 20-21 
32 Sandberg Jörgen, Ledning och förståelse, Lund 1998, Studentlitteratur, s. 165 
33 Wenglén Robert, Från dum till klok?, Lunds Business Press, 2005, s. 5 
34 Wenglén Robert, Från dum till klok?, Lunds Business Press, 2005, s. 5-9 
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Dessutom sker lärandet genom det praktiska yrkeslivet, nätverk av olika slag och av andra 

medarbetare. Lärandet kan med andra ord även ske i det dagliga arbetet genom att 

arbetsuppgifter förändras och man utbyter kunskap med andra.35 

 

3.2.3 Sammanfattning Ledarskapskompetens 

Kompetensen handlar således inte om vilka kunskaper som en person besitter utan mer om 

hur personens förståelse för arbetet ser ut. 36 Man skapar som individ sin egen förståelse för 

arbetet genom de erfarenheter och intryck man får allteftersom. Kunskap handlar om att man 

fortsätter att lära och på så vis fortsätter att kompetensutveckla sig. Det handlar om att man 

kan fortsätta att lära sig och på detta sätt utveckla sin kompetens inom olika områden. Man 

kan se att man kan lära sig olika kompetenser och att man även kan lära sig vilka faktorer som 

är avgörande för att organisationen ska kunna blir framgångsrik.  

 

3.3 Ledarskap - Coachning 
En av mellanchefens viktigaste roller i sitt ledarskap är att den har en förmåga att få sina 

medarbetare att känna delaktighet och att de får stimulans i sitt arbete. Idag är det inte bara det 

att man ska utföra sitt arbete utan det finns mycket mer som chefen ska få att fungera bland 

medarbetarna. Kommunikation är ett av de viktigaste redskapen som man ska använda sig av 

inom företaget.37  Det är av stor betydelse att man förstår att man arbetar tillsammans med och 

genom sina medarbetare. I detta är även kompetensutveckling ett viktigt hjälpmedel för att 

kunna förbättra arbetsresultatet.38 Som en del i kompetensutveckling kan man se att det för 

chefen handlar mycket om att man ska våga släppa kontrollen och distribuera det vidare. Det 

vill säga man ska som chef kunna delegera ut arbetsuppgifter för att ge sig själv mer tid. 

Delegering är ett effektivt sätt att ändra på ansvars- eller arbetsbeskrivningen från den ena 

befattningshavaren till en annan. Det är viktigt att använda sig av detta eftersom andra då kan 

avlasta mellanchefen då dennes arbetstid inte räcker till. Mellanchefen kan välja om han eller 

hon vill delegera uppgifterna permanent eller tillfälligt. Man ska komma ihåg att man i regel 

kan återta delegeringen och att det bara gäller för den personen som har befattningen just nu. 

Man ska även komma ihåg att delegering är ett bra sätt att utveckla de chefer som är 

underställda personen som ger delegeringen. Det som är ytterst viktigt då man lämnar 

delegering/uppdrag är att både givaren och mottagaren är överens om vad som förväntas göra. 
                                                 
35 Sandberg Jörgen m fl., Ledning och förståelse, Studentlitteratur 1998, s. 45-46 
36 Sandberg Jörgen m fl., Ledning och förståelse, Studentlitteratur 1998, s. 52-74 
37 Lindgren Hans, Mellanchef Ett komplext uppdrag, Mareld, 2007, s. 95 
38 Mossboda Britt-Marie, m.fl., Att vara chef och ledare, Ekerlinds förlag, s 10 
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Man ska alltså vara mycket tydlig både då man ger ut ett uppdrag och tar emot ett uppdrag. 

Med en lyckad delegering som utförts på rätt sätt så ger det stor fördel till mellanchefen, hans 

chefer och medarbetarna. Man kan även se att delegering kompetensutvecklar medarbetarna 

och att det skapar mer utrymme för mellanchefen att utföra sitt arbete på ett bra sätt.39 Det har 

visat sig att då man använder sig av delegering så ökar medarbetarnas motivation och 

självförtroende. De får genom delegeringen möjlighet att utveckla sina kunskaper och det kan 

senare visa sig att man inom företaget finner resurser hos medarbetarna som tidigare varit 

dolda och man kan då som chef nå de uppsatta målen snabbare.40 

 

När man tittar på ledarens kompetens så har ledarens direkta och indirekta handlande stor 

betydelse för hur omgivningen uppfattar personen. Mellanchefen är viktig för verksamheten 

inom företaget och den personens mognad har stor betydelse för hur verksamheten fungerar. 

Det har visat sig att om mellanchefen inte är tillräckligt mogen sin uppgift som ledare så 

skapas det ofta ett kaos kring den här personen.  Man kan ofta spåra skälet till medarbetarnas 

primitiva beteende till en omogen chef. Det är därför viktigt att mellanchefen besitter en 

förmåga att kunna arbeta strategiskt med olika frågor och att man har kunskaper i hur man 

kommunicerar.41  Mellanchefen har ett viktigt uppdrag där den har ansvaret för att 

verksamheten drivs åt det håll som organisationen och lagstiftaren ställt krav på. Genom 

figuren nedan sedan visas att ledarskapskompetens består av tre viktiga beståndsdelar: 

 
Figur 1, Ledarskapskompetens ( Lindgren H, 2007, s. 33 ) 
 

                                                 
39 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 83 ff 
40 Mossboda Britt-Marie, m.fl., Att vara chef och ledare, Ekerlinds förlag, s 40-42 
41 Lindgren Hans, Mellanchef Ett komplext uppdrag, Mareld, 2007, s. 96 
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När vi tittar på ordet ledarskapskompetens så sammanfattar vi det så här: Vad personen kan, 

vad denne gjort, vad man varit med om och hur man är som person. Kunskapen handlar om 

vilka teoretiska och praktiska kunskaper personen besitter, hur personen ser på sin omvärld 

och vad man har för ledarskapskunskaper. Alltså den samlade kunskapen som personen 

samlat på sig under sitt arbetsliv. När vi tittar på erfarenhetsdelen så handlar det om vad man 

skaffat sig för personliga erfarenheter genom livet. Det bygger på vad personen varit med om 

och hur man hanterat det som skett både i yrkeslivet och i det privata. De personliga 

erfarenheterna gör att alla agerar på olika sätt i olika situationer. Den tredje delen är 

personligheten vilket handlar om hur personen i fråga är, vilka beteenden och värderingar 

denne har.  

3.4 Chef och ledarskap 

Chef är den som får ett uppdrag och ledarskapet uppstår när någon får en följare. Därför är 

chef och ledare inte samma sak. Chefens huvuduppgift är att tillgodose de mål som 

arbetsgivaren satt upp och att detta ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt. Dessutom 

måste chefen vara lyhörd för behoven som finns i gruppen för att vara accepterad som ledare. 

Chefens uppgift är också att kunna motivera sin personal för överordnades direktiv, men även 

att se till att medarbetarnas behov blir tillgodosedda. Det är viktigt att chefen kan hitta en bra 

balans mellan den enskilda medarbetarens behov och förmåga, liksom den mellan den 

enskilde och gruppen i sin helhet.42 Ledarskapet är en informell process och handlar om 

relation istället för position. Det är något som hela tiden växer och legitimiteten kommer från 

de som är ledda.43 Man får alltså mandatet underifrån som ledare. Ledaren är oftast en person 

som är stark, tydlig och har en förmåga att kunna uttrycka sig på ett sätt som andra förstår. På 

det sättet får de medarbetarna med sig. En bra ledare lever som den lär och man ser oftast ett 

klart samband mellan det som den säger och det den gör. På det viset behåller ledaren sin 

trovärdighet.44 Chefen behöver också motiveras för att utföra sina uppgifter på bästa sätt, 

precis som de anställda. En chef motiveras ofta av att ha en tydlig bild av vad som krävs av 

dem. Att man har ett tydligt ansvarsområde och befogenheter, stor självständighet i sina 

arbetsuppgifter samt av att de kan se ett slutresultat av det de genomfört.45  

 

                                                 
42 Granér Rolf, Personalgruppens psykologi, Studentlitteratur, Lund 1997,s. 104-106 
43 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber 2005 s. 31 
44 Mossboda Britt-Marie, m.fl., Att vara chef och ledare, Ekerlinds förlag 1998, s. 9 
45 Franzén Härje, Ledarskap genom ledningskvalitet, Studentlitteratur, Lund 1996, s 158 



 19

Det är viktigt att en chef vågar leda och det innebär att de måste våga säga nej och ta negativa 

beslut. Man har som chef fått ett uppdrag i en organisation som innebär att man ska driva en 

viss verksamhet framåt. När man hamnar i den positionen får man även större tillgång till 

information vilket innebär att man hamnar i en maktposition.46 Ett dilemma som många 

chefer hamnar inför idag är att de samtidigt som de ska vara lyhörda så ska de också vara 

hårdhudade. Det går inte att göra alla människor nöjda samtidigt och därför får man lära sig 

att ibland bli sedd som en okänslig person.47 En av chefens viktigaste uppgifter är att man är 

tydlig i informationen. Genom att man är tydlig kan det minska på människornas osäkerhet 

inom verksamheten. Medarbetarna vill helst få informationen direkt från sin chef eftersom det 

personliga mötet är viktigt och det vid detta möte kan uppstå en dialog kring den information 

som lämnas. Man ska vara öppen och ärlig i den information man lämnar för då kan man få 

sina medarbetare att känna delaktighet och ansvar för verksamheten. Uppstår det ett så kallat 

informationsvaccum fylls detta snabbt med rykten och dessa tar stor del av energin inom 

organisationen i anspråk. En sådan situation är ofta svår att vända.48 Det visar sig att 

medarbetare ofta sätter stort värde på att få ta ansvar och arbeta självständigt, men att de 

tycker att det är viktigt att chefen är väl insatt i deras arbete. Det är viktigt att medarbetarna 

känner att de får bekräftelse från chefen att de gör ett bra arbete och att denne är synlig ute i 

verksamheten. För att detta ska fungera är det av vikt att chefsområdena inte är för stora. 49  

 

Det visar sig ofta då det decentraliseras och personalansvaret läggs ut på nya chefer så är det 

ofta så att denne inte har den utbildning som behövs för att ta ansvar för sin personal. Det bör 

på något sätt då ges en utbildning/träning till dessa chefer så att de klarar av att hantera 

personalfrågor. Det räcker inte bara att man har arbetslivserfarenhet. Det som också är viktigt 

är att de har tillåtelse att ha ett eget handlingsutrymme så de kan skapa sig goda egenskaper 

som chef.50 På 2000-talet handlar det inte längre om att chefer på olika nivåer har mera 

kunskaper eller information än sina underställda medarbetare utan idag handlar det om att 

kunna skapa framgång genom att locka fram det bästa ur sina medarbetare. Det görs genom 

att kunna plocka fram det mest effektiva teamet och coacha dem. I den här processen är 

grundstenen kompetensutveckling.51 En stor utmaning för 2000-talets chefer är att kunna 

hantera mångfald och osäkerhet, det handlar om att kunna motivera, stimulera och utveckla 
                                                 
46 Mossboda Britt-Marie, m.fl., Att vara chef och ledare, Ekerlinds förlag 1998, s. 9 
47 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber 2005, s. 96 
48 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 50 
49 Tengblad Stefan, Den myndige medarbetaren, Liber, 2003, s 127-130 
50 Tengblad Stefan, Den myndige medarbetaren, Liber, 2003, s 119ff 
51 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber 2005, s. 47-48 
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många olika slags människor.52 Birgitta Ahltorp tar i sin bok upp några viktiga 

framgångsfaktorer som hon anser att en chef behöver i framtidens företag: 

 

• Positiva värderingar 

• God kommunikationsförmåga och handlingsorientering 

• Kunna fokusera på väsentligheter 

• Drivkraft och engagemang 

• Förståelse och intresse för människor 

• Öppenhet för lärande, både för sig själv och sina medarbetare 

• Trovärdighet 
Figur 2, Framgångsfaktorer (Ahltorp B, 2005, s. 48) 

 

3.5 Coachande ledarskap 
Coachning är mycket bra att använda sig av i en chefsroll, men den ställer också höga krav på 

chefen. Det gäller att chefen ska kunna känna empati, integritet och neutralitet. Chefen måste 

även kunna klara av ett motstånd från medarbetarna som är misstänksamma mot förändringar 

i det traditionella ledarskapet. Coachning handlar om att man plockar fram den potential och 

självkännedom som finns inom människan. Man får personen att maximera sina prestationer 

och genom detta når man resultat och finner lösningar.53 

 

De ledarskaps- och kommunikationsstilar vi är vana vid brukar handla om en auktoritär 

ledarstil i den ena änden och i den andra en förhoppning om att allting skall ordna sig. I 

figuren ”Traditionellt ledarskap” visas vad som händer vid ett traditionellt ledarskap, från det 

att chefen känner att han har kontroll och befaller medarbetaren. Till att den anställde får göra 

som han vill och därmed avgår. Chefens erfarenhet skall inte vara ett hot utan ett stöd för 

medarbetarna menar John Whitmore i boken Coahing för bättre resultat.54 

                                                 
52 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber 2005, s. 215 
53 Lätt Carina, Att coacha grupper, Liber 2009, s. 24 
54 Whitmore John, Coaching för bättre resultat, Jönköping 2003, s. 26 -27 
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Figur 3, Traditionellt ledarskap (Withmore J, 2003, s. 27) 
 

En stor risk med en chef som ger alltför mycket order och befallningar är att de anställda blir 

upprörda och tappar motivationen. Detta visar dock inte arbetstagarna för chefen och de anser 

dessutom att det inte lönar sig att ge någon feedback om det till chefen, eftersom det skulle 

han ändå inte lyssna på. Ett annat problem som kan uppstå i den auktoritära delen av det 

traditionella ledarskapet är problemet med att komma ihåg saker. Vi kan ha svårt att minnas 

saker vi blir tillsagda. När det gäller övertalning så lägger chefen gärna fram sina goda idéer, 

försöker övertyga medarbetaren om hur bra dessa idéer är och de gör som han säger. Att låta 

den anställde få göra som han vill är heller ingen bra lösning. Många gånger kan en chef göra 

det för att tvinga medarbetarna till ett ökat ansvar, men det leder bara till att de känner ett 

tvång och det personliga engagemanget minskar.55  

 

Istället handlar det om att coacha sin personal och först då börjar medarbetarna utvecklas. 

Chefen får då tid till att ägna sig åt de övergripande frågorna som bara just chefen kan göra. 

Inom all god coachning handlar det om att bygga upp medvetenhet och ansvar hos 

medarbetarna. Det leder på kort sikt till att uppgifterna blir utförda och på lång sikt till högre 

livskvalitet. Ansvar är avgörande för goda prestationer, det ökar vårt engagemang och 

kvaliteten på det vi gör. Att vi säger till någon att ta ansvar för något gör inte att personen i 

fråga känner ansvar, utan istället kan medarbetarna bli rädda för att misslyckas. En av den 

coachande chefens viktigaste kommunikationsformer är att ställa frågor och lyssna. Frågorna 

ska vara öppna och efter ett tag även gå in på detaljer. Man ska undvika att använda ja- och 

nej frågor eftersom den man samtalar med då kan känna sig utfrågade. Ja- och nej frågor kan 

man använda då man vill klargöra saker och få fram fakta.56 Istället ska den coachande chefen 

ställa frågor som får medarbetaren att till exempel berätta hur han gjort eller tänkt. Frågorna 
                                                 
55 Whitmore John, Coaching för bättre  resultat, s. 27-30 
56 Lätt Carina, Att coacha grupper, Liber 2009, s. 26-28 
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får inte vara nedlåtande som ”Varför gjorde du sådär?”57 Man ska i sin coachande 

frågeställning undvika att använda ordet ”varför” eftersom det ordet gör att man gärna går in i 

en försvarsställning, där man kommer med bortförklaringar och undanflykter. Man ska istället 

använda sig av ordet ”vad” för att få fram den information man söker.  Det som är viktigt att 

tänka på är att man ska ställa frågor som för samtalet framåt.58 I den coachande ledarstilen är 

även lyssnandet en viktig del. Chefen ska ha förmågan att kunna vara tyst och hålla 

ögonkontakt med personen man samtalar med.  Man ska således fokusera och aktivt 

koncentrera sig på den som pratar, då kan man avgöra vilka frågor som ska ställas och på det 

sättet för man samtalet framåt.59    

 

Idag finns det mycket högre krav på prestationer än förr och företagen kämpar ständigt med 

ett minskat ekonomiskt utrymme, för löneökningar och mindre möjligheter till befordran. 

Morot och piska analogin fungerar inte längre för ingen motiveras av detta. Istället handlar det 

mycket om den inre motivationen, där trygghet och livskvalitet på arbetsplatsen har hög 

prioritet. Den psykologiska optimismen är till stor del avgörande för att vi ska kunna ta till oss 

coachning som framtidens ledarskapsstil. Abraham Maslow, en amerikansk psykolog, är känd 

inom företagsvärlden för sin hierarki angående mänskliga behov. I den beskrivs de mänskliga 

behoven utifrån de grundläggande och att vi inte intresserar oss för något annat förrän vi fått 

varje nivå tillfredställd, se figuren Maslow behovstrappa. Maslow såg denna behovstrappa 

som en resa utan slut. Det hela hänger samman med en chefs coachning och människors 

motivation. Dessa olika behovsnivåer kan ses som tillfredsställelse ur ett företagsperspektiv 

där till exempel lönen ger trygghet och arbetet ger gemenskap.60  

 

Coachningens verkliga kärna handlar om att bygga upp självkänslan hos medarbetarna så att 

de uppfattar sig själva som någon som förtjänar att ta egna beslut och att få visa vad de kan. 

Tyvärr så får coachningen ofta stå tillbaka på grund av kortsiktighet och aktieägarnas 

brådskande avkastningskrav. Majoriteten i dagens samhälle befinner sig i status- och 

erkännande fasen, även många företagsledare. Problemet är att många av dagens chefer 

förutsätter att medarbetarna befinner sig i samma fas eller en lägre rankad. Det gör att de inte 

inser betydelsen av självkänslan hos de anställda. Dessutom strävar många chefer efter status 

                                                 
57 Whitmore John, Coaching för bättre resultat, s. 39-52 
58 Lätt Carina, Att coacha grupper, Liber 2009, s. 27-28 
59 Lätt Carina, Att coacha grupper, Liber 2009, s. 26-27 
60 Whitmore John, Coaching för bättre resultat, s. 106-112 
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och har därigenom ett order- och kontrollbehov. Det leder många gånger till skämt och hån 

hos medarbetarna.61 

 

3.6 Mellanchefen 

En mellanchef är en av flera nyckelpersoner på ett företag. Mellanchefen har ofta chefer både 

under sig och över sig i organisationen. Mellanchefen kan till exempel vara en personalchef, 

vice VD, affärsområdeschef eller liknande.62 Denna person finns ofta i företagets centrum och 

den har kontakter både utanför och inom företaget, både uppåt och nedåt i verksamheten. 

Mellanchefen kan ofta hamna i en besvärlig ställning mellan arbetsgruppen och överordnade 

organ. Rollen som mellanchef är viktig och det är av stor vikt att denna person hittar sin egen 

profil. Där några av förutsättningarna för att klara uppdraget är att man kan kommunicera, 

förhandla och kompromissa. Dessutom ska man ha en drivkraft, integritet och besitta en 

förmåga att kunna arbeta självständigt.63 Det är således han eller hon som på ett bra sätt ska 

kunna kommunicera, följa upp mål, sprida information och skapa ledningskvalitet inom 

verksamheten. Mellanchefen har många gånger huvudansvaret för att skapa och bibehålla 

ledningskvaliteten som de knappt vet om att de har och många gånger inte heller har någon 

                                                 
61 Whitmore John, Coaching för bättre resultat, s. 106-112 
62 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 11 
63 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 12 
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utbildning för att genomföra.64 Denna person har i sitt arbete kontakt med både de 

överordnade och medarbetarna, där bägge betraktar denne som deras representant och ombud. 

Det ställer stora krav på ledarens personliga integritet, att han kan skilja ut vilka förväntningar 

som är aktuella och vilken roll han eller hon ska inta vid varje enskilt tillfälle.65 Mellanchefen 

kan hamna i ett så kallat Moment 22 läge där man kräver att de ska ha ett helikopterperspektiv 

och handla och tänka strategiskt. De ska även kunna se framåt och vara visionärer, men den 

enda belöningen de får är för sådant som går att avläsa på kort sikt, de mätbara ekonomiska 

resultaten som är uppnådda.66 De flesta chefer visar upp olika slags drag av karisma beroende 

på vilken situation de befinner sig i. Enligt en studie som Birgitta Ahltorp har gjort så kan 

man se att mellanchefer visar upp en bild av sig själva när de tillfrågas om sitt ledarskap. I en 

annan situation som i konkreta relationer till medarbetarna visar de upp helt andra och mer 

negativa drag.67  

 

Mellanchefens roll är ofta att man ska klara av att kommunicera både uppåt, nedåt och åt 

sidorna, se nedan i figur 5. Denne har oftast flest kontakter med de ledande inom företaget 

och kontakter utanför företaget än med sina medarbetare. Det är också i den kontakten som 

det framkommer kritik mot hur man kommunicerar med sina medarbetare. Det är 

mellanchefen som ofta hamnar i en dålig dager då kritiken kan vara att man är den som 

stoppar upp informationen från ledningen ner till medarbetarna.  

 

                   
 

Figur 5 Illustrerar hur kommunikationens banor går åt olika håll. (Källa: egen figur) 

                                                 
64 Franzén Härje, Ledarskap genom ledningskvalitet, Studentlitteratur, Lund 1996, s. 127-133 
65 Granér Rolf, Personalgruppens psykologi, Studentlitteratur, Lund 1997, s. 116 
66 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber, 2005, s. 122-123 
67 Müllen Tomas, Den karismatiske ledaren, Studentlitteratur, 2006, s. 157 
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Som mellanchef måste man tänka på att upprepa sitt budskap flera gånger då man 

kommunicerar med olika personer inom företaget. Genom att man upprepar budskapet flera 

gånger så visar man att det man vill förmedla ut är viktigt. 68 I rollen som mellanchef är alltså 

kommunikationen och tydlighet viktiga ingredienser. Där är regelbundna möten med chefer 

och medarbetare viktigt för tydligheten, så att den information man vill förmedla når ut till 

alla. Det som man även måste tänka på är att man lämnar ett utrymme för frågor och dialog 

under dessa möten.69 Birgitta Ahltorp tar upp begreppet nätverk som en viktig faktor för en 

chef, enligt henne handlar det om att känna människor som sitter inne med information inom 

väsentliga områden. Genom detta nätverk kan många dörrar öppnas för cheferna.70 
 

Mellanchefen ska vara närvarande och ha en god kontakt med verkligheten inom företaget. 

Möten och olika rapporter är endast en liten del av det informationsflöde som sker inom 

verksamheten. Informationsflödet måste vara bredare än så för att man ska kunna driva 

verksamheten effektivt mot de uppsatta målen. Det är mycket viktigt att mellanchefen är 

lyhörd och uppfattar de ibland mycket svaga signaler som medarbetarna med flera sänder ut 

och som snabbt kan ge besked om att något inom verksamheten är på väg att förändras.71 

Mellanchefen har ett stort ansvar när det gäller personalhanteringen och det är viktigt att de 

kan hantera denna situation. En viktig del i kommunikationen med personalen är planerings- 

och utvecklingssamtal. Dessa ser många mellanchefer som ett strategiskt verktyg eller 

redskap för kompetensutveckling. Syftet med dessa PU-samtal är att mellanchefen och 

medarbetaren kan stämma av olika slags frågor som gäller till exempel arbetssituationen och 

upplägget på arbetet, att höra idéer och visioner från varandra. Själva grunden till samtalen är 

medarbetarens individuella mål som sedan relateras till företagets mål. Tillsammans planerar 

mellanchefen och medarbetaren olika åtgärder för förbättring av arbetsresultaten och även 

lägger upp riktlinjer på hur medarbetaren skall utvecklas inom ramen av företagets mål.72  

PU-samtalen är viktiga för att skapa ett bra underlag för ömsesidig tillväxt och utveckling. 

Det uppstår många gånger en brist mellan hur företaget och medarbetarnas behov ser ut. Idag 

när många PU-samtal bygger på en hierarkisk organisation där det ses som att en medarbetare 

enbart har en chef då kan det bli det problem.73  

 

                                                 
68 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 45 ff 
69 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 105-106 ff 
70Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber, 2005, s. 82 
71 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 49 
72 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber, 2005, s. 201-204 
73 Hansson Jörgen, Skapande personal arbete,  Raben Prisma1997, Falun, s. 130-135 
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Mellanchefen kan använda PU-samtalen till att utveckla en lärande organisation så att 

företaget skall kunna anpassa sig till de förändringar som sker på marknaden. Det är därför av 

stor vikt att mellanchefen är en god kommunikatör som kan förmedla innehåll och mening till 

sina medarbetare, inte bara förmedla de olika målen i siffror. Dagens yngre medarbetare 

ställer högre krav på att de vill veta varför de ska göra vissa saker och det är inte alltid det 

fungerar att ge dem order att göra något utan att de får veta varför de ska göra det. Det handlar 

istället om att mellanchefen måste argumentera för sina åsikter och förklara varför 

medarbetare ska göra dessa saker och av vilken anledning och vad målet med detta är. För att 

vara en bra mellanchef så måste man kunna sälja in sina idéer hos medarbetarna.74  

 

Birgitta Ahltorp har genom sin enkätundersökning tolkat det som att det är mellanchefen som 

anses arbeta hårt för verksamhetens bästa, om ledare i toppskiktet orsakat missnöje så är det 

oftast mellanchefen som gör jobbet och ror detta i land. De anses vara mer lojala och de mest 

hårt arbetande utan att få tillräcklig lön för mödan med tanke på vilket enormt arbete de 

lägger ner. Enligt Birgitta Ahltorp så är det inte ovanligt att mellancheferna ser mer negativt 

på framtiden än vad högre chefer gör inom företagen. Det anser hon kan bero på många olika 

faktorer, som till exempel att de högre cheferna kanske ser mer positiva signaler vid 

horisonten än vad mellanchefer gör.75 En stor utmaning för framtidens mellanchefer och andra 

chefer är att de kommer att få leda medarbetare som är mycket mer ifrågasättande i attityden 

än tidigare och att de har även högre utbildning och besitter en större självständighet då de ska 

utföra sitt arbete. De kommer helt enkelt att ställa högre krav på sina chefer än tidigare genom 

att de kommer att vilja ha större delaktighet, insyn och fortbildning i sina yrkesroller.76 

3.7 Teoretisk modell 

När vi har tittat på ämnet hur kompetensen på mellanchefsnivå påverkar företagen så har vi 

förstått att en väl fungerande kommunikation med möjlighet till diskussioner är viktigt för 

både medarbetarna och chefen. Vi kommer att använda oss av begreppen kompetens och 

lärande som leder oss till vilken ledarskapskompetens en mellanchef bör ha enligt teorin. 

Informationsmöten och andra mötestillfällen är något som man bör ha återkommande med 

sina medarbetare eftersom detta kan bidra till att de känner delaktighet vilket ökar 

motivationen. I teorier finns en tydlig skiljelinje mellan vad en chef och en ledare är.  

                                                 
74 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber 2005, s. 166-167 
75 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber 2005, s. 106-108 
76 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber 2005, s. 124-125 



 27

Det som genomsyrar teorin är att man går mer och mer mot att man som chef ska ha ett 

coachande ledarskap där man ska stimulera sina medarbetare. Vi ser även att mellanchefen 

har en svår roll då den sitter mitt i mellan två olika intressenter, ovanför finns ledningen och 

nedanför medarbetarna. Det har stor betydelse för verksamheten hur mellanchefen hanterar 

detta uppdrag. Denne ska stå upp för sina medarbetare mot ledningen och sedan i nästa 

ögonblick stå upp för ledningen inför sina medarbetare. Detta ser vi kan vara en mycket svår 

uppgift och man måste besitta en säkerhet i sin roll som chef. Det vi sett i teorin som har stor 

betydelse för utvecklingen är vilken ledarstil man som chef har gentemot sina medarbetare. 

Det vi även ser i teorin är att den coachande ledarstilen kräver mer av sina ledare genom att 

man ska bygga upp medarbetarnas självkänsla i arbetet och där är kommunikation viktigt 

redskap. De behöver därför ha kunskaper i hur detta ska genomföras. Det är den coachande 

ledarstilen som är att föredra om man ska få sina medarbetare aktiva i arbetet mot de uppsatta 

målen. Det man slås av då man pratar om coachning är att kommunikationen är en viktig bas i 

utövandet.  

 

Man ska som mellanchef ha flera olika sorters kompetenser, till exempel ska man vara en 

ledare som är empatisk, tydlig och kunna kommunicera.77 Mellanchefen ska vara självständig 

och kunna delegera olika uppgifter till medarbetarna.78 Som mellanchef ska man även ha 

förmågan att skapa trygghet och kunna entusiasmera medarbetarna till att nå de uppsatta 

målen. Att vara mellanchef är således ett komplext uppdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 45 ff 
78 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 83 ff 
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4 Empiri 
I empirin redovisar vi de intervjuer vi har gjort med olika tjänsteföretag i Ljusdal. Vi har 

genom fört personliga intervjuer med högre uppsatta chefer och även via mejl bett några 

mellanchefer besvara frågor om deras arbete. 

 

4.1 DHL 
DHL är världsledande inom internationella expresstransporter, vägtransport, flygfrakt, 

sjöfrakt och logistiklösningar. DHL har ungefär 70 kontor, terminaler och stationer runt om i 

hela Sverige och det jobbar ca 7000 anställda där. DHL kan erbjuda olika slags transporter av 

gods för både företag och privatpersoner. De bedriver fyra olika affärsområden, DHL express, 

DHL Global Forwarding, DHL Freight och DHL Supply Chain.79 

 

Vi har intervjuat Helén Ståhl som är platschef på företaget DHL i Ljusdal.  Hon anser sig ha 

ett övergripande ansvar över hela huset, med det menar hon att den ena dagen så är hon 

ansvarig för säljarna och den andra dagen kan det vara kundservicen. Det finns 125 stycken 

anställda på DHL i Ljusdal och av dessa är 9 stycken mellanchefer. På DHL i Ljusdal så har 

de bland annat ansvar för säljfunktionen, strökunder, administrativ support och förfrågan om 

paket. Efter nyår kommer även bokningsenheten finnas i Ljusdal. Heléns definition på en 

mellanchef är att den personen kan ha en chef under sig eller vara en typ av en Teamledare, 

alltså chef över en viss grupp personer. När vi frågade om mellanchefen har personalansvar 

och för hur många så svarar Helén: 

 

”En mellanchef har personalansvar, på DHL handlar det oftast om att mellanchefen ansvarar 

för mellan två och tio personer”.  

 

Det beror lite på om man är nischade inom något speciellt, som handlar om att man är mer 

inriktad och specialiserad på något område. I och med det så ansvarar man för ett färre antal 

personal. Helén uppskattar att ungefär 90 procent av mellancheferna rekryteras internt inom 

företaget. Vid 90 procent av tillfällena sökes tjänsterna och vid vissa speciella tillfällen 

handplockar man sin mellanchef på DHL. Det kan handla om att man helt enkelt ser en viss 

potential hos någon person inom företaget som man tror besitter de egenskaperna DHL vill ha 

hos en mellanchef. Den personen skickar de på utbildning för att vara ett tänkbart ämne för 

                                                 
79 http://www.dhl.se/publish/se/sv/aboutdhl/local_about.high.html, 2009-12-01 
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framtida ledarskap. Man har ett utbildningsprogram som kallas för Nordiska akademin. Där 

plockar man in de personer som är intressanta för högre tjänster och där får de en gedigen 

utbildning för att kunna avancera högre upp inom DHL både inom och utanför Sverige. När vi 

ställde frågan vad anser du är viktig att en mellanchef har för kompetens så svarade Helén: 

 

”Att det är viktigt att en mellanchef är duktigt på att leda och fördela arbetet.” 

 

Mellanchefernas huvudroll är att säkerställa att allt fungerar på ett bra sätt och på DHL har 

inte den personen budgetansvar, utan det är det den högre chefen som har. Mellanchefen har 

informationsmöten med sina medarbetare, oftast sker det via morgonmöte där man gör en 

snabb avstämning mellan varandra. Det förekommer även veckomöten, beroende på vilken 

funktion man har i organisationen. Sedan har även all personal i hela huset ett slags stormöte 

där man går igenom vad som är aktuellt för stunden. Mellanchefen informerar även sina 

medarbetare ofta genom mejl och även ett veckobrev kommer via mejl där det finns 

information som berör alla inom företaget. Helén säger att när DHL har rekryterat en 

mellanchef så får den en introduktion i arbetet. Det sker genom en chef som finns på DHL 

och den chefen fungerar som en slags mentor för den nya mellanchefen för att stötta i det nya 

arbetet. Mellanchefen får även gå en chefsutbildning internt inom DHL, där personen får 

utbildning bland annat inom ledarskap, att kunna utföra utvecklingssamtal med medarbetarna 

och möte i retorik. Mellancheferna kompetensutvecklas även under arbetets gång och då 

handlar det oftast om intern kompetensutveckling som DHL köper från olika externa 

leverantörer. Vid nischning så sker det även öppna kurser.  

 

Helén berättar att när någon mellanchef drabbas av sjukdom eller är borta av någon annan 

anledning så finns det ingen bestämd ersättare eller ställföreträdare för tjänsten utan det blir 

någon person som har möjlighet att ta det jobbet vid det tillfället som gör det. På DHL finns 

det en befattningsbeskrivning för tjänsten som mellanchef. Helén anser att nätverk för 

mellanchefer saknas i Ljusdal, med det menar hon att det är väldigt viktigt att kunna utbyta 

erfarenheter mellan chefer i olika företag. På så sätt kan man få olika tips och idéer hur man 

ska agera i olika situationer som uppstår genom andras erfarenheter. Det kan vara ett bra stöd 

för en mellanchef att ha med sig. Helén och några mellanchefer på DHL har även deltagit i 

seminarieserien ”Coachande ledarskap” som har hållits vid utvecklingscentrum i Ljusdal för 

att knyta nätverkskontakter.  
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Vi har även ställt frågor till två av DHL:s mellanchefer för att se hur de uppfattar sitt uppdrag.   

 

Lena arbetar idag som teamleader inom DHL i Ljusdal, i teamet finns 3 personer anställda. 

Lena blev headhuntad till sin tjänst, det vill säga den närmaste chefen frågade om hon var 

intresserad av att bli gruppchef eftersom den grupp där hon arbetade behövde en gruppchef.  

Som Lena säger: 

 

”Den grupp jag jobbade i behövde en gruppledare och jag blev tillfrågad om intresse från min 

närmsta Chef” 

 

Hon har idag arbetat 6 år som gruppchef. När Lena skulle tillträda som chef så fick hon ingen 

introduktion för tjänsten som gruppledare. Men då hon började sin anställning vid DHL så 

fick hon 6 månaders utbildning och introduktion. Idag har Lena en Teamleader- och 

Projektledarutbildning samt en intern chefsutbildning som hon fått genom DHL. När det 

gäller kompetensutveckling så finns det en del interna utbildningar som hon kan ta del av, 

samt om hon inser att hon behöver någon annan utbildning så brukar det gå att ordna.  

Lena anser att om man ska kunna göra ett bra jobb som mellanchef vid DHL så bör man ha: 

 

”Kunskap om företaget och dess produkter, sen är det även de mjuka bitarna som lyhörd, 

uppmärksam, samt flexibel” 

 

Den del i sin egen kompetens som Lena skulle vilja bygga på mer är personalfrågor. Det finns 

ingen ställföreträdare för henne vid frånvaro, som Lena säger: 

 

”Nej inte direkt, men eftersom vi är en liten grupp som kommunicerar hela dagarna så har det 

löst sig bra i alla fall.” 

 

Befattningsbeskrivning för tjänsten finns och hon brukar ha informationsmöten för sina 

medarbetare minst en gång per månad. Mellan dessa så har de även korta möten om det är 

något speciellt som dyker upp och som man behöver gå igenom. 
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Lars arbetar sedan 5 år som Customer Service Backline Supervisor och han rekryterades 

genom tips från en vän som redan arbetade inom DHL. Lars har personalansvar för 40 

heltidsanställda medarbetare. Den formella utbildningen som Lars har är gymnasium och 

folkhögskoleutbildning. Den introduktion som han fick då skulle börja inom företaget var en 

2 månaders internutbildning och sedan 1 månad tillsammans med en handledare. Inom DHL 

så är möjligheterna till kompetensutveckling mycket goda enligt Lars. Enligt honom så har 

man inom DHL stora möjligheter till kompetensutveckling. Så här svarar han på frågan om 

hur möjligheterna till kompetensutvecklingen ser ut:  

”Mycket goda, i detta bolag finns det ofantligt mycket möjligheter så det är bara du själv som 
sätter gränsen.”   

Det som Lars i dagsläget skulle vilja utbilda sig inom är kommunikation, han säger: 

 ”Om allt går enligt planerna och mina förhoppningar kommer jag att börja en kurs inom 
kommunikation nu till våren.”   

 Eftersom man som mellanchef jobbar med människor och har personalansvar så är det av stor 

vikt att man ett aktivt ledarskap och utbildar sig kontinuerligt enligt honom. Inom DHL finns 

det möjligheter att gå olika utbildningar inom chef- och ledarskap. Dessa finns då i olika 

moduler beroende på vilken befattning man har. DHL har även olika nivåer på arbetsrätt- 

arbetsmiljö utbildningar. Medarbetare på DHL har möjlighet att få gå på de utbildningar som 

anses vara nödvändigt för att hantera uppdraget inom den befattning man har säger han. 

”För att man ska kunna bli en bra mellanchef inom DHL så bör man ha en hög social 

kompetens vara lyhörd där man ska kunna kommunicera och aktivt lyssna, ha ödmjukhet och 

tolerans” säger Lars.  

”Man ska som chef kunna anpassa ledarskapet efter individ och situation, ha en långsiktig 

strategi och struktur samt jobba mycket med aktiv coachning”  

Om Lars skulle vara borta från sitt arbete så brukar någon träda in istället en så kallad Acting, 

annars så hoppar en Teamleds in. Det finns en befattnings beskrivning för tjänsten som 

Customer Service Backline Supervisor.  

Lars har utvecklingssamtal en gång per år med sina medarbetare en gång i månaden och         

1 – 2 – 1 möten en gång i månaden. I regel har man ett Team möte med varje grupp efter 

behov men som regel brukar det bli en gång i kvartalet. Enligt Lars så har man stormöten för 
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hela huset en gång i månaden där de går igenom bolagets resultat. Man har inom DHL en väl 

utbyggd webbsida där de som arbetar inom företaget kan läsa sig till det mesta som sägs på 

möten, om det skulle vara så att man varit sjuk eller frånvarande från något möte.  

4.2 Teleperformance Nordic 
Teleperformancegruppen är ett globalt företag och är ett av världens största 

outsourcingföretag inom kundservice, telemarketing och CRM-lösningar. Det svenska bolaget 

Teleperformance Nordic har dotterbolag i Norge, Danmark och Finland.80 

 

Chefen vi fick intervjua på Teleperformance heter Mathias Wiberg. Hans befattning är 

platschef. Vid Teleperformance i Ljusdal finns det idag81 totalt 413 anställda. Mellancheferna 

vid Teleperformance benämns som Teamleader och är 18 stycken till antalet. Mattias berättar 

att varje Teamleader har ansvar för ett medium på 15 medarbetare. Det kan skilja något 

beroende på hur mycket kundkontakter som man har utåt vid mycket kontakter utåt så har 

man ca 10 personer att ansvara för men då man har få kontakter så kan man ha personalansvar 

för 25 personer. Mathias säger: 

 

”Teamleadern har inget budgetansvar men jag delegerar ut olika mål som ska uppnås för att vi 

ska hålla den budget som jag ansvarar för.” 

 

 När man ska rekrytera personer för dessa tjänster så är det oftast internt som man hämtar 

dessa personer ifrån. Mathias berättar att det oftast behövs specialkunskaper och tekniskt 

kunnande för att man ska klara av att arbeta som Teamleader. Den profil man vill ha på 

personen är att den ska vara självgående, analyserande, tekniskt kunnig och kunna 

processlära. Man får söka dessa tjänster internt men det händer att man handplockar personer 

som man ser besitter de ledarskapsegenskaper man önskar. Den erfarenhet man har vid 

externa rekryteringar är att externt rekryterade personer i 9 av 10 fall slutar inom en snar 

framtid då man inte klarar av de uppgifter man får. Det brukar oftast vara det att man inte har 

det rätta tekniska kunnandet som gör att personen slutar.  

 

 

                                                 
80 http://www.tpnordic.se/tpweb/AboutUs/Default.html 2009-12-01 
81 I november 2009 
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Mathias berättar att när den nya chefen ska introduceras så får denne utbildning internt inom 

företaget och man går dubbelt under fyra veckor med den som man ska ta över efter.  

Man samlar även alla de personer som man ska ansvara för så att de får träffa den nya chefen. 

Under 2010 kommer man inom Teleperformance starta ett nytt utbildningsprogram för att 

utbilda så kallade aktive Teamleader, detta för att det alltid ska finnas ca 4 personer 

färdigutbildade för att kunna hoppa in som Teamleader om någon slutar. Till denna utbildning 

får de anställda söka och sedan plockas ca fyra personer ut för att påbörja utbildningen. Inom 

företaget så använder man sig av ett coachningsverktyg som man kallar TOPS, detta innebär 

att Mathias varje dag har ett kort möte med sina Teamleader, man har även under hösten låtit 

några av mellancheferna delta i seminarier serien ”Coachande ledarskap” som har hållits vid 

utvecklingscentrum i Ljusdal. Då en Teamleder blir sjuk eller är borta av annan anledning så 

täcker de andra upp för denne. Det finns inga utsedda ställföreträdare för detta, men då detta 

sker så går Mathias in och tar bort en del arbetsuppgifter på den Teamleader som får hoppa in. 

Mathias säger att: 

 

”Det är jag som avgör vad Teamleadern ska prioritera för arbetsuppgifter då 

arbetsbelastningen ökar.” 

 

Inom Teleperformance har man inga specifika befattningsbeskrivningar utan man har ett så 

kallat ”Statement for work” vilket innebär att man där får information om vad man generellt 

förväntas göra som anställd inom företaget. Sedan kan detta påverkas av kundernas krav men 

man är på grund av med att de generella ”reglerna” finns i botten men Mathias medger att 

ibland måste man medla med kunderna om vad det är som gäller. Man har som Teamleader 

informationsmöten och utvecklingssamtal med sina underordnade varje månad.  

Inom Teleperformance arbetar man mycket med att man ger telefonsupport åt olika företags 

kunder. En av de största kunderna är idag HP där all support för deras datorer ges från 

kontoret i Ljusdal.  

 

Vi har även ställt frågor till två mellanchefer på Teleperformance. Joakim är Teamleader på 

Teleperformance och handplockades internt för den tjänsten. Han har jobbat ungefär två år 

som Teamleader och utbildningen är Samhällsvetenskapliglinje med inriktning på IT på 

gymnasienivå. Dessutom har Joakim varit agent och mentor under fyra år på 

Teleperformance, fått interna utbildningar och en lärlingsperiod. Joakim säger: 
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”Själva introduktionen i arbetet gick till så att jag gick som Teamleader trainee under 6 

månader med en mentor som delade ansvaret.” 

 

Förutsättningarna för kompetensutveckling anser han är högst begränsade och den kompetens 

som Joakim skulle vilja ha mer av är lagar och regler. Joakim har ansvar för 18 stycken 

medarbetare och det finns en ställföreträdare och befattningsbeskrivning för tjänsten. För att 

göra ett bra jobb som Mellanchef/Teamleader i Teleperformance så anser han att man måste 

besitta höga kunskaper i processkunskap och social kompetens. Joakim har 

informationsmöten för sina medarbetare både enskilt och i grupp minst en gång i månaden. 

 

Anna-Maja är Teamleader på Teleperformance och började sin anställning som supportagent i 

företaget. I den här positionen har hon jobbat i ett år och utbildningen är treårig 

gymnasieutbildning och intern utbildning inom företaget. Själva introduktionen till tjänsten 

gick till så att Anna-Maja hade stöd av en mentor i början och dessutom har hon fått gått en 

intern utbildning för tjänsten. Anna-Maja berättar att hon har ansvaret för 12 stycken 

medarbetare. Hon anser att det finns väldigt liten möjlighet att kompetensutveckla sig inom 

företaget, istället får hon i sådana fall söka sig till någon Högskola för egen 

kompetensutveckling. Anna-Maja säger att: 

 

”För att göra ett bra jobb som Teamleader i Teleperformance så anser jag att man bör besitta 

goda kunskaper i teamwork, ledarskapsegenskaper och respekt.” 

 

Om Anna-Maja fick chansen att bygga på sin kompetens ytterligare så skulle det bli i 

personalfrågor, gruppkommunikation, psykologi och kommunikationsteknik. Det finns ingen 

särskild utvald ställföreträdare eller ersättare för tjänsten utan andra täcker upp i mån av 

behov och möjlighet. En befattningsbeskrivning finns för tjänsten som Teamleader. 

Informationen till medarbetare sker med så kallade One2One´s möten, det sker både 

gruppmöte och månadsmöten för att stämma av arbetet. Det förekommer också att 

medarbetarna får informationen via mejl. 
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4.3 NNU – Nordisk Nummer Upplysning 

Det tredje företaget som vi besökte var NNU- Nordisk Nummer Upplysning.82 Där träffade vi 

VD:n Lasse Isaksson för en personlig intervju. Lasse berättar att inom NNU har man två 

mellanchefer den ena är projektledare och den andra är drift- och säljchef. Den ena personen 

är handplockad externt utanför företaget medan den andra är rekryterad internt. Totalt så har 

man inom NNU idag 28 anställda. De två mellancheferna har ca 13 personer var som de har 

personalansvar för. När de anställer en mellanchef på NNP så säger Lasse att de tas in en och 

en för att introduceras av VD:n där han informerar om vilka kunder som finns, företagets 

kultur och historia. De får sitta med och lyssna innan de känner sig redo att ta sig an 

uppgifterna. Inte någon av mellancheferna har budget ansvar, men de ansvarar för 

informationsmöten och medarbetar samtalen. Medarbetarsamtal har mellancheferna med sina 

medarbetare ungefär två gånger per år. Lasse anger som skäl att man inom företaget har så få 

anställda så man snabbt ser och hör om det är något som inte stämmer. Inom NNU så har man 

inte så stora möjligheter att ge sina chefer utbildningar, skälet till detta berättar Lasse är man 

inom NNU inte har pengar till detta, utbildningar är kostsamt för företaget. Han önskade dock 

att NNP hade större möjlighet till kompetensutveckling för sina mellanchefer, om det inte 

vore så kostsamt för företaget. När vi frågade vilken kompetens en mellanchef bör ha så 

svarade Lasse: 

 

”En mellanchef bör fungera med gruppen, kunna hantera så hela gruppen fungerar och kunna 

kommunicera på ett bra sätt med kunderna.” 

 

 Lasse anser inte sig sakna någon speciell kompetens hos sina mellanchefer utan han är 

väldigt nöjd med dem. Han anser att det handlar om en ständig utveckling och att det är 

kunderna som styr mycket. Det är viktigt att kunderna är nöjda anser Lasse. Något som Lasse 

däremot efterlyser är nätverk för mellanchefer/chefer han tror att man inom företagen skulle 

tjäna mycket på att man anordnade olika nätverksträffar där man kan träffas och byta 

erfarenheter med varandra för detta är något som han anser saknas. Lasse menar att det inte 

finns någon ställföreträdare för någon av cheferna utan blir det frånvaro så hjälps alla åt att 

täcka upp för den personen. Man har morgonmöten varje dag innan man börjar arbeta. Då 

träffas alla och går igenom vad som ska ske under dagen och även vad som hände under 

gårdagen, vissa äter tom sin frukost vid dessa möten.  

                                                 
82 I november 2009 
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Lasse berättar att det finns befattningsbeskrivningar för tjänsten men förutsättningarna ändras 

hela tiden. Oftast använder NNU sig av den beskrivning som går ut då man söker personal till 

den speciella anställningen. Där syns det ofta tydligt vad det är man vill att personen ska 

utföra för arbetsuppgifter säger Lasse.  Lasse berättar att NNU är ett callcenter företag där 

man både har ingående och utgående samtal det vill säga man både säljer och utför tjänster åt 

olika kunder. Man säljer till exempel Blockets begagnatbilgaranti som man kan köpa om man 

säljer sin bil privat genom blocket.se. Sedan har man även Svenska Dagbladet som kund, man 

säljer då deras prenumerationer. Svea Ekonomi har man som kund och till dem säljer man 

olika kursutbud och bokar till exempel frukostseminarier. 

Vi det här företaget har vi också ställt frågor till mellancheferna via mejl och så här har Anna 

och Annica svarat på dessa frågor. Befattningen som Anna har benämns som Drift- och Sälj 

chef. Anna beskriver hur hon rekryterades till arbetet på detta sätt: 

”Lasse ringde upp mig efter att han blivit tipsad av en gemensam bekant att jag titta runt efter 

nytt jobb.” 

Hon har nu haft tjänsten i snart 2 år. På frågan hur många personer hon har ansvar för svarar 

hon: 

”Cirka 25 stycken totalt, sedan har jag en projektledare som hjälper till med det löpande 
arbetet i vissa projekt.” 

Utbildningen som Anna har är först tekniskt gymnasium, eftergymnasial 

Entreprenörsutbildning, 65 högskolepoäng i Nationalekonomi, Psykologi, Sociologi och Att 

arbeta med företag i förändring. Försäljning och Marknadsföring från Påhlmans 

Handelsinstitut, Utbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt, samtalsledarutbildning i 

Lösningsfokuserat arbetssätt samt olika internutbildningar som Anna fick vid tidigare 

anställningar till exempel rehab och grupp coachning och andra kurser som Anna tagit av eget 

intresse. Den kompetens som hon skulle vilja fylla på sin egen kompetens med är hur man kan 

coacha och inspirera sina medarbetare. Grupp processer och förhållningssätt är andra delar 

som Anna skulle vilja fylla på med och även bokföring. 

De egenskaper som hon anser att en bra mellanchef bör ha är att man ska kunna coacha och 

man ska ha förståelse för företagsekonomi och kunna försäljning. Då Anna började sin 

anställning var introduktionen snabb där VD:n påtalade vad det var han ville ha hjälp med och 
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sedan fick hon i princip lägga upp introduktionen som hon själv ville. Anna anser att 

kompetensutvecklingen skulle kunna vara större, men i dagsläget så prioriteras annat än sin 

egen utbildning eftersom hon har driftansvaret för NNU.  Eftersom man inom företaget 

arbetar rätt nära varandra så finns det ingen direkt som är ställföreträdare, utan det är antingen 

VD:n eller projektledaren som hoppar in om Anna skulle vara borta från arbetet. Anna 

beskriver det så här: 

”Lasse, projektledaren och jag jobbar väldigt nära varandra och rycker in för varandra när det 

behövs. Eftersom vi har ett så nära samarbete så upplever jag aldrig bekymmer eller stress 

med att vara borta, vabba eller liknande något som jag upplever är ganska unikt på en 

arbetsplats.” 

 Enligt henne så finns det inte någon befattningsbeskrivning för tjänsten som Drift- och 

Säljchef. Varje dag så har hon morgonmöte med säljgrupperna och dagligen pratar VD:n, 

projektledaren och Anna med varandra. Med jämna mellanrum har man även stormöten där 

alla medarbetare är samlade men det är vanligare att projektledaren och hon går igenom vad 

grupperna behöver få information om och sedan tar man upp det i respektive grupp 

Den andra mellanchefen på NNU som vi skickade enkäten till har arbetat som projektledare i 

NNU sedan mer än ett år tillbaka. Anställningen fick Annica genom att företaget kontaktade 

henne eftersom de behövde en projektledare. Annica har en bakgrund inom Restaurang 

branschen, har där arbetat som restaurang ansvarig och restaurangchef samt varit anställd för 

att starta upp nya restauranger och utbilda personalen inom försäljning och kundbemötande. 

Den formella utbildningen som Annica har är restaurang linje på gymnasiet med inriktning 

mot ledarskap. Därefter har hon läst olika kurser inom försäljningspsykologi, 

företagsekonomi och ledarskap. 

När Annica började i företaget så bestod introduktionen av tekniken och företagets historia 

och policy. Sedan fick hon fria händer att lägga upp sitt arbete efter sina egna önskemål. På 

frågan hur möjligheterna till kompetensutveckling ser ut svarar Annica: 

”Mycket bra i mån av tid och ekonomi så klart. Men i regel om jag/vi hittar utbildningar eller 

andra utvecklings möjligheter så försöker vi alltid genomföra detta. Fast man vill ju alltid ha 

mer” 
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Något som Annica skulle tycka vore intressant att utbilda sig mer inom är beteendevetenskap.       

De egenskaper som man bör ha för att kunna göra ett bra arbete som mellanchef inom NNU 

enligt Annica är att man vara en duktig ledare och ha erfarenhet av försäljning. Den teknik 

och utrustning som man använder i de olika projekten kan man alltid lära sig efterhand. Hon 

skriver att det är ett service yrke där man ska ha god hand med människor och man ska även 

besitta en drivkraft för att kunna verkställa de beslut som fattas. När hon svarar på frågan om 

hur många medarbetare hon har ansvar för svarar Annica: 

”Varierar mellan 25-30. Vi i ledningen har delat ansvar för all personal”  

I de projekt som Annica arbetar med så finns det alltid en gruppledare. Dessa tar hand om den 

dagliga driften och löser enklare problem då hon är borta. Annars så finns det alltid någon i 

ledningen på plats som täcker upp om hon skulle vara borta. För tjänsten som projektledare 

finns det en befattningsbeskrivning. Varje dag samlar Annica den personal som berörs i de 

olika projekten för genomgång av det som ska ske under den dagen. Större möten anordnas en 

gång i månaden. Enskilda möten med personal har man vid behov och förfrågan och 

utvecklingssamtal har man en gång per år. 

4.4 Byggfakta 

Byggfakta etablerar kontakter mellan säljare och köpare av olika produkter och tjänster på den 

svenska byggmarknaden. Sedan hösten 2009 ingår Byggfakta i Docu Group som är ledande i 

Europa inom produkt, projekt och fastighetsinformation. Byggfakta har två grenar som består 

av en informationsdel och en medieavdelning. Informationsdelen tillhandahåller 

bygginformation och medieavdelningen ger ut olika facktidningar som VillaFakta och 

Byggfakta projektnytt. I Ljusdal finns undersökar- och produktionsenhet samt 

försäljningsenhet.83 

 

Vi har intervjuat Micke Wallin på Byggfakta i Ljusdal, han är affärsutvecklingschef i 

dagsläget.84 Micke berättar att det blev nya ägare för Byggfakta den första oktober i år och 

innan dess hade Micke en rad olika tjänster inom företaget. Den som har huvudansvaret för 

Byggfakta i Ljusdal heter Peter Sjöberg. På Byggfakta finns det 67 stycken anställda, varav 

cirka 35 stycken sitter på undersökaravdelningen. Det finns 4 stycken mellanchefer och dessa 

är IT-chef, undersökarchef, ekonomichef och försäljningschef. Dessa mellanchefer har 
                                                 
83 http://www.byggfakta.se/OmByggfakta.aspx 2009-12-01 
84 I november 2009 
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budgetansvar, under dem finns så kallade Teamledare och de har däremot inget budgetansvar. 

Varje mellanchef har ansvar för ungefär 10-15 medarbetare. Micke säger att: 

 

”Det är en tradition på Byggfakta att rekrytera internt och att man oftast gör karriär inom 

företaget. Oftast börjar personen som säljare på företaget och går sedan vidare till en högre 

position.” 

 

Ekonomichefen är däremot externt rekryterad för där måste du ha rätt akademisk utbildning 

för att klara jobbet. För försäljningschefen handlar det till stor del om att du har rätt erfarenhet 

och på IT-sidan kan du både ha erfarenhet och akademisk utbildning. Det är låg 

personalomsättning på företaget och marginell personalomsättning på säljsidan. 

 

Själva introduktionen i arbetet för mellanchefen handlar mycket om att lära sig att förstå vad 

vi gör på Byggfakta och vilket utbud vi har, menar Micke. Säljchefen introduceras i olika 

säljmodeller som företaget använder sig och mellancheferna får även jobba med själva 

byggprocessen. Det finns ingen ställföreträdare/ersättare för tjänsten utan man täcker upp för 

varandra, man jobbar mycket på månadsbasis. Det är Teamledaren som har ansvaret för 

medarbetaresamtalen. Alla allmän information som skall nås till alla anställda skickas oftast 

via mejl eller att alla samlas och får informationen muntligt. Försäljningschefen har möten 

minst en gång per vecka med nya säljare. På undersökaresidan har Teamledaren 

medarbetaresamtal en gång per år. Det förekommer också enskilda samtal när det behövs. 

Mellancheferna har möjlighet att gå kurser vid behov och de rekommenderas att vara med på 

de olika föreläsningar som anordnas. Byggfakta planerar att ha olika seminarier och 

föreläsningar, däremot finns det inga planer på ledarskaputbildning just nu.  

 

Micke anser att tillgången till mellanchefer är få och att det skulle behövas fler utifrån, det blir 

helt enkelt för internt. Tyvärr så är inte Byggfakta så mottagligt att ta in personal utifrån i 

dagsläget, något som Micke gärna ser en ändring på. Det Micke saknar är ett större urval av 

mellanchefer, han tycker alltså att antalet ansökningar är för få. Dessutom så ser Micke att 

erfarenheten oftast saknas hos mellanchefer. Den kompetens som en mellanchef bör ha enligt 

Micke är att han måste vara hård och uthållig, för säljarna kan prata för sig och ifrågasätter 

ofta det mellanchefen säger. I det läget måste mellanchefen vara stark och kunna stå emot det 

trycket från sina medarbetare. Det finns befattningsbeskrivning på mellanchefstjänsterna 

bland de som är nya, men inte de som har varit på Byggfakta en längre tid. 
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Vi har även via mejl ställt frågor till två mellanchefer på Byggfakta. Olle jobbar som IT-

ansvarig på företaget Byggfakta och på den positionen har han varit i ungefär ett år, men har 

jobbat i diverse olika positioner i företaget i ungefär sju år. Olle berättar att han har ansvar för 

6 stycken medarbetare i sin position som IT-ansvarig. Olle säger: 

 

”Jag har gått Hotell- och restaurang utbildning på gymnasiet, men har även gått flera interna 

kurser inom IT, som databas, webb. ” 

 

Eftersom Olle har varit i företaget länge så fick han ingen speciell utbildning när han tillträdde 

sin tjänst som IT-ansvarig. Förutsättningarna för kompetensutveckling anses som goda, han 

kan själv välja vilka utbildningar som han vill gå. För att kunna göra ett bra jobb som 

mellanchef i Byggfakta så anser Olle att man bör besitta goda kompetenser i företagets 

business och vad företaget/ ledningen vill uppnå för mål. Man bör även ha god förståelse för 

medarbetarnas situation och vara en i gänget. Om Olle skulle få möjlighet att ytterligare 

bygga på sin kompetens så skulle han tycka det vore intressant att lära sig tackla olika 

situationer, till exempel vid olika förhandlingar. Även retorik, konflikthantering och 

övertyckning är något som han skulle vilja utbilda sig inom. Det finns ingen ställföreträdare 

för tjänsten utan man täcker upp för varandra när det finns behov. En befattningsbeskrivning 

finns för tjänsten som IT-ansvarig. Informationen till medarbetarna sker genom en till två 

officiella informationsmöten i månaden, sedan delas även mycket information på till exempel 

fikarasterna. 

 

Peter jobbar som produktansvarig på Byggfakta och har jobbat i den positionen sedan 6 år 

tillbaka. Han rekryterades till tjänsten internt och fick ingen speciell introduktion i arbetet 

eftersom det inte ansågs behövas. Utbildning och erfarenhet som Peter har är att han har 

arbetat som sälj- och kundrelationer sedan 1991. Peter berättat att: 

 

”Jag som produktansvarig är ansvarig för 11 stycken medarbetare.” 

 

 För att göra ett bra jobb som mellanchef på Byggfakta så anser han att det är viktigt att man 

ser och hör allas behov, det vill säga både kunder och medarbetare. Samt att man ska kunna 

fatta snabba beslut. Om Peter fick möjligheten att utveckla sin kompetens ytterligare så skulle 

han vilja lära sig mer om ledarskap och beteenden. Det finns en befattningsbeskrivning för 
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tjänsten som produktansvarig och det finns även en ställföreträdare som kan rycka in om Peter 

är borta. Han har olika informationsmöten med sina medarbetare, de sker både enskilt och i 

grupp. På dessa möten är det genomgång av de olika målen och hur de skall uppnå dessa. 

4.5 Arbetsgruppsmöten och seminarieserie 

Vid arbetsgruppsmötena som Hälsingeutbildningar haft under hösten har vi deltagit vid två 

tillfällen. Vid dessa möten har man diskuterat hur man ska kunna bidra till att 

kompetensutveckla chefer på mellannivå inom tjänsteföretagen i Ljusdalskommun. Den här 

arbetsgruppen har funnits under en tid och det har varit möten även under våren 2009. De 

problem som man inom gruppen sett finns inom tjänsteföretagen i Ljusdal är att man inte 

alltid har chefer på mellannivå och att de chefer som finns på den nivån ofta har hög 

arbetsbelastning och inte stannar kvar någon längre tid på sina befattningar. Inom 

arbetsgruppen tror man att detta beror på att dessa personer rekryteras internt och inte har den 

kompetens som man behöver för att leda en personalgrupp. Något som kom fram vi dessa 

möten är att man sett att det finns brister i kompetensen bland cheferna i ledarskap och 

coachning av personalen. Det finns idag enligt de i arbetsgruppen möjligheterna till 

kompetensutveckling för chefer men att dessa personer inte erbjuds att gå kurserna av sina 

arbetsgivare. Vad detta beror på vet man inte idag, men de tankar som kommer fram vid 

arbetsgruppsmötena är att det kan bero på ekonomin. Det kostar en del att skicka personal på 

utbildningar.  

 

Det som ofta kommer fram är också det faktum att cheferna rekryteras internt detta är kanske 

inte alltid av godo. Man kan inom företagen behöva rekrytera chefer externt för att bredda 

kompetensen och det diskuteras inom arbetsgruppen om varför detta inte sker oftare. Det skäl 

som då kommer upp inom gruppen är att det går snabbt att rekrytera internt och att man då 

kan hålla kostnaderna nere eftersom det ofta kan bli att en externt rekryterad chef med högre 

kompetens kan komma att kräva en högre lön. Det som ofta kom upp vid arbetsgruppsmötena 

är coachningsbegreppet- det coachande ledarskapet.  

 

Hälsingeutbildningar har tillsammans med Högskolan i Gävle under hösten erbjudit 

tjänsteföretagen i Ljusdal en seminarieserie på tre kvällar i coachande ledarskap med olika 

föreläsare som kommer från Högskolan i Gävle. Vid dessa föreläsningar har deltagandet varit 

stort och man har därför beslutat vid Högskolan i Gävle att man ska erbjuda en 

uppdragsutbildning i coachande ledarskap till företagen våren 2010. Vi deltog vid det första 
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seminariet/föreläsningen om coachande ledarskap som Thomas Källqvist höll i från 

Högskolan i Gävle. Detta för att skaffa oss en bild av hur dessa föreläsningar går till och för 

att få en känsla för hur de chefer som deltog vid den agerade. Föreläsningen hette ”Den nya 

mellanchefen – från styrande till coachande” och där gick Thomas igenom bland annat att ett 

bra ledarskap utmärks av att vara lyhörd, att kunna kommunicera, lyssna, motivera och att inte 

ge färdiga lösningar. Thomas sa att: 

 

”Det är viktigt att människor får känna sig delaktiga i organisationen” 

 

Thomas berättade mycket om hur situationen förändras från förr till nu för tjänsteföretagen. 

Idag handlar det mycket för tjänsteföretagen om det immateriella, lärande och kompetensen 

har stora värden. Det är mer slimmade organisationer, konkurrensutsatt och kunderna har helt 

andra krav idag mot förr. Kunskapsmedarbetarna är väldigt viktiga för de konkurrerar med en 

god kunskapsnivå. Lönsamheten för företagen idag är framgång i kundarbetet och det ligger 

stort fokus på kunskap menade Thomas. Han talade mycket om vikten för en chef eller ledare 

att använda sig av coachning för att motivera sina medarbetare och även genom detta få dem 

att känna sig mer delaktiga i organisationen. 
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5 Analys och diskussion 
I detta avsnitt ska vi koppla samman teorin som vi använt oss av med vår 

empiriundersökning. Tanken med detta är att vi se vilka kopplingar som finns mellan teorin 

och empirin. Vi ska med hjälp av dessa avsnitt kunna svara på frågorna vi ställde i 

frågeställningen. Frågorna vi ställt är:, - Hur kan man definiera en chef på mellannivå?, - 

Vad spelar mellanchefens kompetens för roll i företagets utveckling/tillväxt?, - På vilket sätt 

kan chefer på mellannivå få utveckla sin kompetens? 

 

5.1  Definitionen av en chef på mellannivå 
När vi frågade cheferna hur de definierade en mellanchef så anser vi att det stämmer väldigt 

bra överens med litteraturens definition av mellanchefen. Rolf Granér anger i sin bok 

”Personalgruppens psykologi” att en mellanchef är en person som har överordnade chefer 

över sig och medarbetare under sig. Dessutom så måste mellanchefen kunna motivera sina 

medarbetare för de överordnades direktiv och se till att även medarbetarnas behov blir 

tillgodosedda.85 Det anser vi inte alltid är ett helt lätt arbete, utan det kan bli så att 

mellancheferna lätt hamnar i kläm mellan de högre uppsatta chefernas åsikter och 

medarbetarnas åsikter. De kan ju bli så att mellancheferna hamnar i en medlingsposition där 

mellan dessa parter. Vi tycker oss se att det är en svår roll som mellanchefen har eftersom 

man ska var både sin personal och chefen till lags. Men vi har sett vid vår undersökning att 

mellanchefen har minst en chef över sig och sedan medarbetare under sig. 

 

Cheferna som vi intervjuat anger att en mellanchef är en person med personalansvar sedan är 

det väldigt individuellt hur många medarbetare som mellanchefen ansvarar för. Det beror helt 

på vilken position som mellanchefen har. När mellanchefen är nischade inom speciella 

områden så är de oftast ansvariga för färre personer eftersom det kräver mer av mellanchefen 

och detta i sin tur innebär att de inte har möjlighet att ansvara för fler personer. Vi kan även se 

att det är olika på företagen om mellanchefen har budgetansvar eller inte. Oftast är det den 

chefen som sitter ovanför mellanchefen som har budgetansvar . Sedan delegerar denne vidare 

till mellanchefen vilka mål denne ska uppnå för att man ska kunna hålla budgeten.  Det vi 

slogs av var att man ofta tyckte att ett lagom antal personer som man skulle ansvara för som 

mellanchef var 12-15 personer. Det här antalet kom fram vid flera av våra intervjuer och de vi 

intervjuade framhöll vikten av att man som mellanchef inte hade ansvar för många 

                                                 
85 Granér Rolf, Personalgruppens psykologi, Studentlitteratur, Lund 1997,s. 104-106 
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medarbetare. Vi tolkar detta som att det är viktigt att man hinner med sina medarbetare och 

det gör man inte när man har ansvar för många medarbetare. En nackdel som kan uppstå om 

man som mellanchef har för många medarbetare är att denne inte blir tillräckligt insatt i deras 

arbete. Dessutom ska mellanchefen hinna med att vara ute bland sina medarbetare. Vi hittar 

även stöd för detta i teorin. Stefan Tengblad anser att man som mellanchef inte bör ha ansvar 

för en för stor grupp av medarbetare. Detta för att mellanchefen skall hinna med att ge 

medarbetarna bekräftelse att det gör ett bra arbete och är synlig i verksamheten.86 Detta verkar 

således några av tjänsteföretagen i Ljusdal redan fått erfara och att de redan insett vikten av 

att personalgrupperna under mellanchefen inte ska vara för stora. Mellancheferna på de 

företag vi besökte satt i samma utrymmen som sin personal och på det sättet var de alltså 

synliga bland de anställda.  

 

De högre cheferna som vi intervjuat på alla fyra företagen har fått gett sin definition av vad en 

bra mellanchef har för egenskaper och det ser vi skiljer sig en del mellan företagen. På 

Teleperformance har man tagit upp vikten av att mellanchefen är teknisk kunnig, kunna 

processlära, självgående och analyserande. Medan man på DHL anser att en bra mellanchef 

ska vara bra på att leda och fördela arbetet. På NNU anser man att viktiga egenskaper hos 

mellanchefen är att kunna fungera i grupp och själva hanteringen så att hela gruppen fungerar. 

På Byggfakta anger man att mellanchefen måste vara hård och uthållig. Birgitta Ahltorp 

tycker att ett problem som ofta uppstår idag är att mellanchefen måste vara både lyhörd och 

hårdhudad.87 Genom detta kan vi se att det inte finns någon speciell norm över hur 

mellanchefen skall vara utan det handlar helt och hållet om vad respektive företag behöver ha 

för mellanchef. Undersökningen visar således att beroende på vilket uppdrag företaget har 

påverkar det vilken kompetens som behövs bland mellancheferna.  

 

Jörgen Bakka anser att hur maktfördelningen ser ut på ett företag beror mycket på hur stor 

organisationen är. I en större organisation finns det oftast ett hierarkiskt system, medan det i 

en mindre organisation handlar om att ägaren själv mer eller mindre arbetar på golvet.88 När 

det gäller DHL så tolkar vi det som att det kan vara ett mer hierarkiskt system och att 

mellancheferna där har en mer specialiserad kompetens. På NNU så har mellancheferna en 

bredare kompetens eftersom det är en mycket mindre organisation. Detta har vi förstått genom 

                                                 
86 Tengblad Stefan, Den myndige medarbetaren, Liber, 2003, s 127-130 
87 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber 2005, s. 96 
88 Bakka Jörgen F m.fl., Organisationsteori, Liber 2006, Malmö, s. 43-58 
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de svar vi fått. Enligt Jörgen Hansson gynnas en djup och smal kompetens i en hierarkisk 

organisation, medans i platta organisationer gynnas en bred kompetens.89 Det som även skiljer 

mellan företagen är att man inom NNU har ett så kallat delat ledarskap. Enligt VD:n så hade 

varje mellanchef ca 13 personer som de ansvarade för medan mellancheferna själva anger i 

vår undersökning att de har ett delat ledarskap där man har ansvar för alla. Detta sorts 

ledarskap är ju möjligt på en liten arbetsplats där man har nära kontakt med varandra och där 

alla kan känna alla. Vi förstår efter svaren som kom från NNU:s mellanchefer varför VD:n 

svarade cirka 13 personer, detta beror således på att man inte har delat upp personalansvaret 

mellan sig utan man hjälps åt. De olika personalgrupper som vi uppfattat finns inom NNU är 

olika projektgrupper.  

 

Inget av företagen i vår undersökning har ställföreträdare för sina mellanchefer. Man hjälps åt  

och täcker upp för varandra, när någon är borta från arbetsplatsen. Detta i sin tur innebär ju att 

det blir mer arbetsuppgifter för den mellanchef som är kvar men detta anger ingen är något 

större problem. Det är endast på Teleperformance som vi får tydligt besked om att chefen i 

positionen ovanför mellanchefen i dessa lägen går in och avgör vilka arbetsuppgifter som ska 

prioriteras. Detta tycker vi är bra eftersom man då som mellanchef inte själv behöver 

bestämma vilka arbetsuppgifter som ska göras i första hand då man får en ökad 

arbetsbelastning. 

 

Det vi har kunnat utläsa i empirin om vem som benämns som mellanchef så är det personen 

som är chef i mittenpositionen inom organisationen. De har mellan 10-15 medarbetare 

underställda sig och det är av stor vikt att de är lyhörda och är duktiga i kommunikation. Men 

det som är tydligt att man inom de olika företagen söker personer med till viss del likartad 

kompetens men att man inom företagen har vissa specifika kompetenser som man vill att 

mellanchefen ska ha. Det finns således ingen klar skiljelinje där man kan säga att ”så här kan 

vi definiera kompetensen på mellanchefen”. Det ser så olika ut beroende på vilket uppdrag 

företaget har.  

 

                                                 
89 Hansson Jörgen, Skapande personalarbete, Rabén Prisma1997, Falun, s. 100-101 
 



 46

5.2 Mellanchefens kompetens och betydelse för företagets 

utveckling/tillväxt  
En sak som förvånar oss när det gäller kompetensen hos mellanchefer är att ingen av de högre 

cheferna som vi intervjuat har påpekat någon speciell brist i kompetensen hos mellancheferna. 

Vi trodde att vi skulle få helt andra svar eftersom det finns indikationer på att det skulle finnas 

en kompetensbrist hos mellancheferna bland tjänsteföretagen i Ljusdal och att de skulle 

påpeka dessa brister vid våra intervjuer.  Det verkar istället som de högre cheferna är nöjda 

med sina chefers kompetens på mellannivå.  

 

Det visade sig sedan när vi ställde frågan till mellancheferna att svaren som kom gav en helt 

annan bild av det hela. Vi tolkar det som att det är mellancheferna själva som känner att de 

har en brist i sitt ledarskap och den bristen handlar om att de anser sig sakna kompetens inom 

kommunikation både i grupp och även andra typer av kommunikation. Sedan har även 

mellancheferna påpekat att de saknar kompetens inom retorik, personalfrågor och att kunna 

coacha sina medarbetare och psykologi. Birgitta Ahltorp tar i litteraturen upp just detta att 

mellanchefen är i stort behov av kunskaper inom kommunikation för det är en stor viktig del 

av mellanchefens arbete. Att ha medarbetaresamtal uppfyller en stor funktion för 

mellanchefen och saknas det då kompetens i kommunikation så blir det ett problem när 

mellanchefen ska utföra dessa samtal.90 Även Jörgen Hansson menar att det är mycket som 

står på spel när kommunikationen brister hos mellancheferna eftersom det handlar om 

företagets tillväxt och mål. Det blir svårt för företaget att anpassa sig till förändringarna som 

sker på marknaden.91 Det vi kan se är att inte någon av mellancheferna som vi ställt frågorna 

till har varit särskilt länge på sin position, men de har ofta ändå varit länge inom själva 

organisationen på andra positioner. Därför vet vi inte vad deras brist på kompetens i 

kommunikation och personalfrågor leder till för företaget i framtiden. Det fanns dock en 

mellanchef som påpekade att kommunikation var ett ämne som denne ville ha mer kunskaper 

inom och en förhoppning fanns att kunna få gå en sådan utbildning. 

 

Information och kommunikation är två delar som är viktigt för att medarbetarna ska känna 

delaktighet i företaget. Det är tydligt att då man tittar i teorin så är information ett av de 

viktigaste uppdragen som en mellanchef ska klara av att förmedla. Härje Franzén anser att 

mellanchefen är den som ska kunna kommunicera och sprida information inom verksamheten. 
                                                 
90 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber, 2005, s. 201-204 
91 Hansson Jörgen, Skapande personal arbete,  Raben Prisma1997, Falun, s. 130-135 
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Han menar att en av chefens viktigaste uppgifter är vara tydlig i sin information för att minska 

osäkerheten hos människorna inom verksamheten.92 Han anser även att mötena ska ske med 

regelbundet för att det är viktigt för tydligheten, så att informationen som skall förmedlas nås 

ut till alla.93 Det som intervjuerna och de mejlade frågorna visat är att de allra flesta företagen 

har regelbundna möten med sin personal dessa är av yttersta vikt för att information ska kunna 

nå alla medarbetare.  

 

Vid de olika företagen ser dock intervallerna för mötena olika ut. Vid två av företagen så har 

man morgonmöten varje dag med sina medarbetare för att på så sätt gå igenom vad som ska 

hända under dagen. Vid det mindre företaget så har man enligt VD:n inte medarbetarsamtal 

kontinuerligt men detta anser dock mellancheferna att man har. Denna skillnad tror vi beror 

på att de båda mellancheferna är rätt nya på sina positioner och de har troligen haft 

medarbetarsamtal under året som varit. Enskilda samtal med de anställda har man oftast vid 

behov vid företagen men ett företag skiljer sig och det är Teleperformance. Där har man 

utvecklingssamtal med medarbetarna en gång per månad. En av mellancheferna på Byggfakta 

använder sig av samtalen för att diskutera hur de olika målen ser ut och med hjälp av 

medarbetarna tar de fram en plan på hur de ska nå upp till dessa mål. Birgitta Ahltorp menar 

att mellanchefen skall använda sig av PU-samtal för att kunna stämma av själva situationen 

med medarbetaren, det kan till exempel gälla hur stämningen är på arbetsplatsen, upplägget på 

själva arbetet och höra varandras idéer och visioner.94 Därför är vår uppfattning att dessa 

samtal är oerhört viktiga och att de sker regelbundet för att medarbetaren ska känna 

delaktighet och att man med hjälp av samtalen ska kunna påverka sin situation på 

arbetsplatsen. Dessutom anser vi att det är viktigt även för mellanchefen eftersom han då har 

möjlighet att sätta sig in i medarbetaren situation och utifrån detta kan ta tag i eventuella 

problem som uppstått. 

 

Det förekommer även att medarbetarna informeras via mejl hos alla intervjuade företag. Vid 

dessa tillfällen är informationen oftast sådan att den berör alla medarbetare och mejl är då ett 

snabbt sätt att nå ut till alla anställda samtidigt. Vi anser dock att de personliga mötena är 

oerhört viktiga för att medarbetarna skall få sin information. Det är viktigt att mellanchefen är 

tydlig i informationen och att den helst ska komma direkt från denne.  

                                                 
92 Franzén Härje, Ledarskap genom ledningskvalitet, Studentlitteratur, Lund 1996, s. 127-158 
93 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 105-106 ff 
94 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber, 2005, s. 201-204 
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När informationen sker muntligt direkt med medarbetaren har de chansen att utföra en dialog, 

kommer det via mejl finns inte den chansen på samma vis. Den direkta informationen som 

mellanchefen ger anser vi är viktig också för att inte det skall uppstå massa rykten och 

osanningar på företagen som kan ge negativ stämning. Härje Franzén tar upp just vikten av att 

få information direkt från sin chef och att i det personliga mötet kan det då uppstå en dialog 

kring informationen. Vid ett så kallat informationsvaccum kan det uppstå rykten på 

arbetsplatsen och dessa kan vara svåra att bryta.95 Vi ser inget problem med att man ger 

samma information både via mejl och muntligt. Detta kan istället bidra till att förstärka 

budskapet och att det kanske lättare uppfattas av medarbetarna då de både får informationen 

muntligt och skriftligt. Men det som är viktigt att komma ihåg är att man inte enbart ska 

använda mejl eller annan skrift då man informerar sina anställda, detta eftersom det 

personliga mötet är mycket viktigt då man ger information. 

 

När vi bett mellancheferna svara på våra mejlfrågor om vilken utbildning de har så förvånar 

det oss att bara några få har en akademisk utbildning, de flesta har istället fått sin utbildning 

inom företaget genom upplärning och att de har varit i företaget en längre tid och därmed fått 

sin kompetens. Jörgen Sandberg menar att kompetens handlar om förståelsen i arbetet och har 

man inte den förståelsen så är det omöjligt att effektivt genomföra en kompetensutveckling 

hos människor.96 Vid det minsta företaget har mellancheferna enligt den information vi fått en 

del utbildningar på akademisk nivå men detta hör inte alltså till vanligheterna. Det som även 

slagit oss under vårt arbete med intervjuerna är att det är sällan man har någon 

ledarskaputbildning alls. Detta tolkar vi kan bidra till det faktum att flera av mellancheferna 

anser att de skulle behöva få mer kompetensutveckling i ledarskap och kommunikation. Det 

här problemet skulle cheferna ovanför mellancheferna behöva fånga upp så mellancheferna 

får möjlighet att kompetensutveckla sig just inom dessa området där bristen verkar vara stor.  

 

5.3  Mellanchefernas möjlighet att få utveckla sin kompetens 
Vi kan se att möjligheten till att få utveckla sin kompetens som mellanchef är väldigt olika 

mellan företagen. Detta påverkas även av hur stora företagen är som vi ser det. Den 

kompetensutveckling som erbjuds sker oftast internt inom själva företaget. Dessa utbildningar 

skiljer sig åt mellan företagen. Inom till exempel DHL köper man ofta in externa kursledare, 

men kursen hålls sedan i DHL: s regi utan externa deltagare medan man vid Teleperformance 
                                                 
95 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 50 
96 Sandberg Jörgen m fl., Ledning och förståelse, Studentlitteratur 1998, s. 52-74 
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ofta använder den kompetens som redan finns inom företaget för att leda kurserna. Att det 

skiljer sig mellan företagen tycker vi inte är så konstigt eftersom det är rätt kostsamt att gå 

externa kurser och det har visat sig i vår undersökning att ekonomin ofta är något man påtalar 

då det kom till frågan över kompetensutveckling. Man prioriterar hellre annat inom företagen 

då man ställer frågan till mellancheferna. Det vi också tror bidrar till att många kurser sker 

internt tror vi kan bero på att företagen sysslar med så olika saker att det är svårt att få till bra 

externa kurser som passar just det företaget. Björn Axelsson tar upp att det är helt beroende av 

situation vilken slags kompetensutveckling som företagen har. Dessa kan ske genom redan 

befintliga resurser eller genom utbildning.97 För att ha möjlighet till externa utbildningar får 

mellancheferna själva söka sig till dessa utbildningar. Det anser vi är enorm nackdel för 

företagen att mellancheferna inte kompetensutvecklas mer externt just i de områden där de 

anser att de har brister som till exempel i kommunikation och ledarskap. Hans Lindgren tar 

upp vikten av att en mellanchef besitter goda kunskaper i hur man kommunicerar och även att 

de kan arbeta strategisk med olika slags frågor. Han menar att en mellanchef måste vara 

mogen i sin person för att kunna hantera kommunikationen.98  

 

Björn Axelsson påstår att om mellanchefens kompetens brister så innebär det att hela 

företaget brister i konkurrensen med andra företag, en mellanchefs kompetens är en del av 

hela företagets kompetens.99 För att en mellanchef ska kunna leda företaget mot framgång så 

är lärandet och kompetensutveckling en viktig del och det anser vi att företagen förlorar när 

de inte använder sig mer av extern kompetensutveckling för mellancheferna. Vi anser även att 

det kan leda till att mellancheferna känner sig otillräckliga för tjänsten och det leder till att de 

i slutändan säger upp sig. Det drabbar företaget hårt för då måste en ny chef läras upp och det 

blir en hög personalomsättning bland just mellanchefer. Man måste se till att cheferna får de 

redskap de behöver för att kunna klara av sina uppgifter på ett bra sätt. Det är kostsamt att lära 

upp nya personer och det tar alltid en tid innan de är helt självgående i sin roll som 

mellanchef. Vi kan se fördelar med att man går externa kurser inom till exempel ledarskap 

och kommunikation. Om man går utbildningar externt så kan man få nya tillfällen att kunna 

bygga upp nätverk mellan olika företag som man sedan kan utnyttja för att byta erfarenheter.  

 

                                                 
97 Axelsson Björn, Kompetens för konkurrenskraft, SNS Förlag 1996, s. 20-21 
98 Lindgren Hans, Mellanchef Ett komplext uppdrag, Mareld, 2007, s. 96 
99 Axelsson Björn, Kompetens för konkurrenskraft, SNS Förlag 1996, s. 20-21 



 50

Nätverkande är faktiskt något som kommit fram som önskemål på flera av företagen som vi 

besökte. De chefer vi intervjuade påtalade vid flera tillfällen att just nätverk mellan chefer var 

något som man saknade. Genom att kunna vara med i dessa nätverk såg man möjligheterna att 

få byta erfarenheter och kunna ta del av andras olika kompetenser inom andra företag. Birgitta 

Ahltorp tar i litteraturen upp att nätverk är viktigt för chefer. Det handlar om att dörrar öppnas 

för cheferna och att kunna få betydelsefull information som man hade missat utan detta 

nätverk.100 

 

Det vi även har sett är att det skiljer sig mellan det mindre företaget och det som är större då 

det gäller kompetensutveckling. De större kan till exempel köpa in externa föreläsare som 

sedan skräddarsyr utbildningen till de anställda. Det mindre företagen anger att det är 

ekonomin som begränsar hur utbudet för utbildningar ser för mellancheferna. Det vi ser är att 

de anställda vid det mindre företaget som NNU gärna skaffar sig utbildning på egen hand då 

de inte anser att företagets ekonomi tillåter att man går utbildningar. I de större företagen så 

visar det sig att de i sin roll som mellanchef vet att de har möjligheter till 

kompetensutveckling och där även tar för sig och ser till att de får den utbildning som de 

anser att de behöver. 

 

I några av intervjuerna har det framkommit vikten av att coacha sina medarbetare, på bland 

annat DHL tog en av mellancheferna upp vikten av att jobba mycket med aktiv coachning för 

att kunna vara en bra mellanchef på det företaget. Vi anser att det saknas användning av mer 

coachning på företagen eftersom det skulle kunna öka medarbetarnas motivation. Vid 

befallningar vad de ska göra så kan de tappa den viktiga motivationen och döljer sitt missnöje 

för mellanchefen för det är ändå ingen idé att ta upp det med denne. Det intrycket som vi fått 

vid våra intervjuer är att man inom företagen använder sig mer av det traditionella auktoritära 

ledarskapet. John Whitmore beskriver det traditionella auktoritära ledarskapet som att chefen 

ger mycket order och befallningar, som i sin tur skapar omotiverade och upprörda anställda.101 

Därför tycker vi att de borde använda sig av coachning istället som kan hjälpa till att utveckla 

medarbetarna på ett positivt sätt. John Whitmore tar upp många positiva effekter av 

coachande ledarskap som han anser handlar om att bygga upp medvetenhet och ansvar hos 

sina medarbetare. Det menar han leder till att uppgifterna blir utförda på kort sikt och på lång 

sikt handlar det om högre livskvalitet. Ett sätta att coacha är att ställa öppna frågor för att få 

                                                 
100 Ahltorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap, Liber, 2005, s. 82 
101 Whitmore John, Coaching för bättre  resultat, s. 27-30 
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medarbetaren att berätta hur han eller hon har tänkt.102 Många av de intervjuade 

mellancheferna ville gärna kompetensutveckla sig inom ledarskapsområdet och det anser vi är 

en del av coachningen. När vi tittat på dessa bitar så är vi övertygade om att företagen skulle 

tjäna på att ha mellanchefer med en mer coachande ledarstil, man skulle kunna använda sig av 

det så kallade coachande ledarskapet. De ska då coacha sina medarbetare för att på det viset 

skapa motivation och högre livskvalitet inom företaget. Men för att de ska klara av detta så 

bör de få ökade kunskaper i hur man gör då man coachar sin personal. Det vill säga man bör 

kompetensutveckla cheferna inom detta område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Whitmore John, Coaching för bättre  resultat, s. 39-52 
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6 Slutsats 
I detta avsnitt redovisar vi en slutdiskussion som vi har tolkat genom vår analys. Dessutom 

redovisar vi våra egna reflektioner, samt lämnar förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsatser  
När man pratar om kompetensutveckling för chefer så tror man ofta att detta är något 

självklart. Genom denna uppsats har vi visat att kompetensutveckling på mellanchefsnivå är 

något som är viktigt och att det är något som företagen borde satsa resurser på. Det som 

undersökningen har visat är att det ser olika ut mellan företagen. De större företagen erbjuder 

utbildningar både internt och externt. Detta tror vi beror på att de har mer resurser att lägga på 

att anordna utbildningar internt och även att köpa dessa externt. De mindre företagen har inte 

så stora utbildningssatsningar utan de ser ekonomiska hinder som en del i svårigheterna att 

kunna erbjuda sina chefer vidareutbildning. Någonting som vi också slogs av då vi gjorde 

undersökningen är att chefen i nivån över mellanchefen är mycket nöjd med den kompetens 

mellanchefen har och de lyfter inte fram något som de borde kompetensutvecklas vidare i. 

Däremot så ville de se ett nätverkande mellan företagens chefer så att de på det sättet kunde 

utbyta erfarenheter. En bra mellanchef kan med hjälp av ett tydligt ledarskap leda sin personal 

framåt på ett bra vis så att de blir motiverade och engagerade medarbetare. Detta i sin tur tror 

vi kan ge företagen konkurrensfördelar.  

 

Mellanchefen är den person som finns i centrum av företaget och denne har kontakter både 

utanför och inom företaget både uppåt och nedåt i verksamheten. Det är viktigt att man som 

mellanchef hittar sin egen profil eftersom uppdraget är viktig och de förutsättningar som man 

bör besitta som mellanchef är att man kan kommunicera, förhandla och kompromissa. 

Mellanchefen ska även ha en egen drivkraft ha integritet och kunna arbeta självständigt.103 

Man ska som chef kunna ge sina medarbetare ansvar vilket är avgörande för goda prestationer 

eftersom det ökar engagemanget och kvaliteten på det som medarbetarna gör. Dessa många 

olika egenskaper har vi fått bekräftat att en mellanchef bör ha då vi fått svar på våra frågor. 

När det gäller kompetensutvecklingen såg vi sedan då vi fick svaren från mellancheferna att 

de tycker att de borde få mer utbildning än vad de får idag. De delar som de ville ha mer 

utbildning i var bland annat kommunikation och ledarskap. Detta bekräftar det som vi sett i 

teorin att kommunikation och ett tydligt ledarskap är viktigt.  

                                                 
103 Franzén Härje, ABC för mellanchefer, Liber ekonomi, 2004, s. 12 
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Vår slutsats är att mellanchefens kompetens har stor betydelse för företagets tillväxt i 

framtiden. Konkurrensen hårdnar och då gäller det att kunna stå emot med rätt kompetens. 

Dessutom är vår slutsats att det finns brister i kommunikationen hos mellancheferna, de 

saknar helt enkelt den rätta kompetensen i kommunikation och ledarskap, som i sin tur leder 

till att de själva inte anser att de klarar av jobbet och därmed finns det en stor risk att de slutar 

efter en kort tids anställning. 

 
6.2 Våra egna reflektioner 
Vägen fram till den här uppsatsen har varit intressant och vi har lärt oss hur viktig 

mellanchefen är i ett företag. Vi ser att mellanchefen är en slags nyckelperson i företaget när 

han sitter i positionen mellan medarbetarna och de högre cheferna. Det vi också har fått större 

förståelse kring är den interna rekryteringen som oftast sker inom företagen. Det verkar på 

vissa företag nästan vara ett måste med intern rekrytering för att man ska få personer med rätt 

tekniskt kunnande på chefspositionen. Detta leder ofta till att man får personer med rätt 

tekniskt kunnande som chef, men att de inte har den ledarskapsutbildning som de så väl skulle 

behöva för att känna att de gör på rätt sätt då de ska leda sin personal vidare mot nya mål. 

Väljer man att rekrytera sina chefer internt så bör man erbjuda dem relevanta utbildningar så 

de får de verktyg de behöver för att kunna utföra uppdraget som chef på bästa sätt.  

 

En sak som vi ställer oss frågande till är varför cheferna inte anser att det brister i 

kommunikation och ledarskap, som mellancheferna gör. En sådan brist borde märkas tydligt 

på företaget och vi anser att chefen borde tycka att det är ett problem. Många mellanchefer 

hade enligt cheferna korta anställningstider på företagen, det var vanligt att de slutade efter en 

tid. En av de bakom liggande orsakerna till detta tror vi är att de känner sig otillräckliga som 

mellanchef och därmed slutar på egen begäran, något som cheferna aldrig får kännedom om. 

 

Under vårt arbete så har vi fått erfara att det finns en tydlig vilja bland de olika företagen att 

hjälpa till då man frågar efter intervjuer och vi har blivit mycket positivt bemötta på alla 

företagen. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Något som vi skulle vilja se att man studerade vidare kring är hur ekonomin skulle påverkas 

av om man satsade på att kompetensutveckla cheferna ytterligare så att dessa personer får de 

verktyg som de så väl behöver i sitt arbete. Ett annat förslag på vidare forskning är kring hur 
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kompetensen skulle påverkas vid nätverkande mellan företagen. Skulle det påverka 

kompetensutvecklingen i positiv riktning om man startar upp olika nätverk? 
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Bilaga 1 
 

Intervju med chef ovanför mellanchefen 
 

 
1. Vilken position har du inom företaget? 

 
2. Hur många anställda finns inom företaget? 

 
3. Hur definierar du en mellanchef? 

 
4. Hur många mellanchefer har ni? 

 
5. Var rekryterar ni mellanchefen ifrån? 
 
6. Vilken kompetens söker ni? 

 
7. Hur introduceras personen in i arbetet? 

 
8. Hur ser förutsättningar till kompetensutveckling ut? 

 
9. Hur många medarbetare har personen personalansvar för? 

 
10. Har den någon ersättare/ställföreträdare? 

 
11. Finns det någon befattningsbeskrivning för tjänsten? 

 
12. Tycker du att det fattas någon sorts kompetens bland mellancheferna 

 
13. Har ni några informationsmöten för medarbetarna? 

 
Följfrågorna vid ja-svar: 
 

• Hur ofta? 
 

• Hur ser mötena ut? Enskilt eller i grupp? 
 
Följfråga vid nej-svar: 
 

• Hur får då medarbetarna informationen om vad som händer i företaget? 
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Bilaga 2 
 

Frågor angående mellanchefens kompetens ställda till mellanchef 

• Hur benämns din befattning?  

• Hur rekryterades du?  

• Hur länge har du jobbat i den här positionen?  

• Vilken utbildning eller erfarenhet har du?  

• Fick du någon introduktion när du började din tjänst? Hur gick den till?  

• Hur ser förutsättningar till kompetensutveckling ut för dig?  

• För att göra ett bra jobb som mellanchef i ert företag, vad anser du att man bör besitta 
för kompetens?  

• Om du fick möjlighet att bygga på din kompetens ytterligare, vad skulle det vara för 
utbildning eller liknande? Exempelvis personalfrågor, kommunikation osv.  

• Hur många medarbetare har du personalansvar för?  

• Finns det någon ersättare/ställföreträdare för dig?  

• Finns det någon befattningsbeskrivning för din tjänst?  

• Har du några informationsmöten för medarbetarna? Hur ser mötena ut? Enskilt eller i 
grupp och hur ofta har ni dessa?  

• Om ni inte har några informationsmöten, hur får då medarbetarna information om vad 
som händer i företaget?  

 
 


