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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekter en lågkonjunktur har på 

mellanchefspositionen i ett företag inom detaljhandeln. De avgränsningar vi har valt är att se 

om mellanchefen får förändrade krav på sig, samt om han/hon ändrar sitt personalarbete 

specifikt gällande gruppdynamik och motivation under lågkonjunkturen. Eftersom 

lågkonjunkturer påverkar företag negativt bland annat i form av minskad lönsamhet samt 

ökad personalomsättning, är det viktigt att mellanchefen fungerar som en förändringsagent i 

företaget. Mellanchefens uppgift är att förbereda och applicera de förändringar företaget vill 

genomföra. För att på bästa sätt kunna besvara syftet har vi valt att använda oss av en 

sammansättning av kvalitativa metoder. Först utfördes en pilotintervju med ett antal 

mellanchefer där frågorna fokuserades på vilka arbetssätt de ansåg vara viktiga för hantering 

av personal. Samtliga kom fram till att gruppdynamik och motivering är av stor vikt. För att 

kunna gå in på djupet kring dessa arbetssätt genomfördes djupintervjuer där syftet var att se 

om det skett någon förändring i mellanchefens arbete. Intervjuerna gjordes med utgångspunkt 

i mellanchefer verksamma i både dagligvaruhandeln samt sällanköpshandeln. Genom dessa 

intervjuer kom vi fram till att mellanchefen måste anta en aktiv roll för att se till så 

personalen trivs på arbetet. Det är viktigt då undersökningen visar på att personalens 

kompetens, i form av företagsspecifika färdigheter, är viktiga att behålla inom företaget vid 

en lågkonjunktur för att skapa bättre möjligheter att vinna konkurrensfördelar under och efter 

lågkonjunkturen. Att motivera sin personal är ett arbete som ska utvecklas och användas på 

lång sikt. Undersökningen visar på att motivation inte bör kopplas till ekonomisk ersättning 

eftersom det anses vara ett kortsiktigt arbete. Om den ekonomiska ersättningen minskar 

tenderar motivationen att göra detsamma. Därför bör mellanchefen arbeta med långsiktiga 

faktorer som att få personalen att gilla sitt arbete och känna att de har en bidragande roll till 

resultatet. Det är även viktigt att som mellanchef kunna anpassa sitt eget agerande efter 

vilken situationen man befinner sig i, det vill säga att man situationsanpassar sitt ledarskap. 

För att vara en bra mellanchef när det kommer till frågan om gruppdynamik, krävs det att 

man har god kunskap samt förmåga att förändra sin ledarstil till vad gruppen kräver. Det 

framkom även att en blandad gruppsammansättning med olika erfarenheter är mer effektiv än 

en grupp med likartad erfarenhet. Dock kräver detta att mellanchefen arbetar aktivt för att 

skapa en förståelse hos gruppindividerna att en blandad grupp är positivt så onödiga 

konflikter undviks.    
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1. Inledning 

Uppsatsens inledning ska ge en kort bakgrundsbeskrivning över konjunkturens påverkan hos 

företag för att kunna utveckla problemdiskussionen på ett utförligt sätt. Därefter kommer 

uppsatsens syfte och frågeställningar att presenteras.    

1.1 Bakgrund  

Konjunktur är det fenomen som beskriver den skiftande ekonomiska situationen som 

marknaden tenderar att gå igenom under olika tidsperioder. Den generella bilden om 

konjunktur kan beskrivas utifrån två extremförhållande; högkonjunktur & lågkonjunktur. 

Högkonjunktur är den period som bidrar till bäst förutsättning för att skapa ett starkare 

företag framförallt genom ökade vinstmöjligheter. Lågkonjunktur däremot ger företag sämst 

förutsättning att skapa vinst, konsumtionen tenderar att bli mer hämmad vilket ger negativa 

konsekvenser på efterfrågan av företagens produkter (Steidtman, 2007).  

Holmgren & Kling (2008) har kommit fram till att lågkonjunktur bidrar till en negativ 

inverkan hos de branscher som studerades; dagligvarubranschen & sällanköpsbranschen. 

Deras studie fokuserade på att se ifall företags resultat påverkades under en lågkonjunktur 

genom att se till deras lönsamhet, tillväxt, personalomsättning och flera andra faktorer. 

Slutsatsen de drog var att företagens förutsättningar för att skapa lönsamhet och möjlighet för 

tillväxt tenderar att minska under lågkonjunkturen.  

Lågkonjunkturen har alltså en hämmande påverkan på konsumtion och den potential som 

företag har för att skapa en starkare ekonomisk ställning på marknaden. Några vanliga 

effekter är bland annat ökad arbetslöshet, minskade marginaler och tillväxtmöjligheter. Det är 

bara en liten del av alla de tänkbara effekter som kan uppstå. Mellanchefer får en ökad roll 

under dessa tider eftersom de agerar som en förändringsagent inom företaget. En agent som 

ska förbereda och applicera de förändringar som ledningen har som målsättning att uppnå 

(Thomas & Dunkerley, 1999). Det görs framförallt genom att operationalisera ledningsplanen 

till företagets avdelningar för att uppnå en organisatorisk process som går hand i hand med 

ledningens strategiska plan (Balogun, 2003). För att operationalisera ledningsplanen blir 

personalhantering allt viktigare, framförallt för att skapa en högre kompetensnivå som 

ständigt utvecklas (Spiros Mylonopoulos, 2010). Stensaker & Falkenberg (2007) hävdar att 

mellanchefer har en aktiv roll i företagets förändringsarbete. De har enorma möjligheter att 
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- Operationalisera företagets  
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- Uppnå budget 
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er 

Företag Personalarbete 

Figur 1 Lågkonjunkturens påverkan på mellanchefers personalarbete 

påverka utfallet av förändringsarbetet och i vilken potential det har att bli lyckosamt. Det 

grundar sig i den unika positionen som mellanchefen har i företaget, främst genom att både 

förstå ledningens strategi och de anställdas förutsättningar (Thomas & Dunkerley, 1999). 

Detaljhandeln karaktäriseras som en förmedlingsaktör mellan tillverkare och konsument. Det 

är en aktör som förmedlar en service på marknaden genom att bygga ett produktsortiment 

med syfte att minimera slutkundens totala kostnader. Lågkonjunkturens påverkan leder till 

ökad press på företag, det blir minskade marginaler vilket tvingar till kostnadsbesparingar. 

Effekten av kostnadsbesparing är att företag får minskade möjligheter att erbjuda kunder en 

hög servicegrad, något som eventuellt kan ge förödande konsekvenser på företaget.   

(Betamcourt, R.R & Gautschi, D, 1993) 

1.2 Problemdiskussion 

Hantering av personal är en av de stora frågorna som arbetas med under en lågkonjunktur. 

Företag börjar överväga uppsägning av anställda eftersom efterfrågan på deras produkter har 

minskat. Människor är olika och därför går det inte att hantera alla på exakt samma sätt. 

Problematiken kring detta blir om mellanchefen har förmåga att, med sitt personal- och 

budgetansvar, påverka företaget i den riktning som är mest fördelaktig rent ekonomiskt.                                           

Figur 1 är en bild vi har tagit fram för att visa på problematiken kring hur lågkonjunkturen 

påverkar företaget i form av minskade möjligheter att skapa lönsamhet och tillväxt. Dessa 

nya förutsättningar ska undersökas för att se ifall företaget anpassar sig efter dessa nya krav.  
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1.3 Syfte 

Uppsatsen skall undersöka vilka effekter en lågkonjunktur har på en mellanchefs arbete med 

hanteringen av sin personal inom detaljhandeln.  

1.4 Frågeställning 

 Får mellanchefen andra krav under en lågkonjunktur? 

 Ändrar mellanchefen sitt personalarbete under en lågkonjunktur? 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledande del där problemet presenteras följt av en kort beskrivning 

av bakgrunden samt undersökningens syfte och frågeställningar. Nästa del är metodavsnittet 

där val av metoder samt motivering till varför just de valda passar bäst. Därefter framförs de 

funna teorierna och modellerna som passar för uppsatsens syfte. Efter detta kommer den 

insamlade empirin att presenteras för att sedan sättas i relation till teorierna och resultera i 

svaren på vårt syfte och våra frågeställningar. Sist kommer ett avslutande avsnitt där en 

diskussion och en reflektion över uppsatsens olika avsnitt beskrivs. Anledningen till detta val 

av disposition är för att läsaren fortlöpande under uppsatsen ska kunna bygga sig en djupare 

förståelse för lågkonjunkturens påverkan och vilken roll mellanchefen har inom företaget. 

Samt för att läsaren efter detta ska kunna koppla informationen till vad den empiriska 

undersökningen gav för resultat. 

  



 

 

9 

 

2. Metod 

Under metodavsnittet kommer det att beskrivas hur empirin samlats in och en motivering till 

varför dessa tillvägagångssätt passar bäst.  

2.1 Val av Metod 

För att kunna besvara syftet samt våra frågeställningar på bästa sätt valde vi att genomföra ett 

antal kvalitativa undersökningar. Vi har valt att studera om och hur ett socialt beteende 

förändras under olika samhällsfaser, mer precist har vi valt att studera hur en mellanchef 

verksam inom detaljhandeln påverkas av en lågkonjunktur. För att kunna få ut sådan 

information krävs det att man har möjlighet att gå in på djupet och studera mellanchefens 

grundläggande tankar kring deras arbetssätt. Här fungerar en kvalitativ studie bättre då den 

möjliggör en djupare information inom ett smalare område. Genom kvalitativa studier får 

man en djupare förståelse av sociala fenomen än om man hade använt sig av kvantitativa 

metoder (Ryen, 2004). 

2.2 Studiens utformning 

Enligt May (2001) krävs det en viss grad av förberedelse innan man startar en undersökning. 

Med detta i åtanke gjordes först en bredare litteratursökning för att studera vad tidigare 

forskning inom området kommit fram till, främst för att bygga en uppfattning om vad som 

tidigare tryckts på. För att ytterligare kunna säkerställa uppsatsens relevans genomfördes 

sedan en pilotstudie, i form av intervjuer, för att ta reda på specifikt vad mellanchefer anser 

vara deras viktigaste arbetssätt inom personalhantering. Utifrån den tidigare litteratursökning 

som genomförts utformade vi en intervjuguide till pilotstudien, detta för att senare kunna dra 

slutsatser och kunna jämföra det insamlade materialet (se bilaga 1). Resultatet av 

pilotstudierna kommer vidare användas för att specificera litteratursökningen till de områden 

som identifierades i mellanchefens arbetsätt inom området för personal. Anledningen till att 

studien utformades enligt ovanstående beskrivning grundar sig i att genom litteratursökning 

få en bredare uppfattning om fältet. För att senare under pilotintervjuerna ha kunskap om 

ämnet för att kunna få en snävare bild av forskningsområdet. Denna metod passade 

uppsatsens syfte väl för att vidareutveckla forskningen och bygga grunder för kommande 

djupintervjuer.  
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Att arbeta med djupintervjuer ger forskaren bättre förutsättningar att skapa en djupare 

förståelse om det som ska undersökas, framförallt genom att forskaren har längre tid att gå in 

på djupet i de frågor och teman som är av intresse för undersökning. Andra fördelar är 

möjligheten att ställa vidare frågor och uppföljningsfrågor som växer fram under intervjun 

(Kaijser, 1999). För att skapa ett djupare material valde vi att följa ovanstående riktlinjer men 

även att utveckla undersökningen till semistrukturerade intervjuer genom användningen av en 

intervjuguide (se bilaga 2). För att kunna säkerställa den röda tråden i alla intervjuer valde vi 

att använda oss av en och samma intervjuguide. I intervjuguiden lyftes frågorna fram som var 

av intresse för undersökningen och dess syfte, samtidigt som intervjuaren har möjlighet att 

trycka på intressanta områden som informanten valde att presentera. Intervjuguiden 

konstruerades med ett antal öppna frågor inom det valda området. Genom att använda öppna 

frågor låter man informanten tala fritt och låser den inte till något svarsalternativ (Kvale, 

1997). Guiden börjar inledningsvis med ett antal introducerande frågor för att starta 

konversationen och göra informanten tryggare i sin roll under intervjun. Därefter ställs mer 

fokuserande frågor för att belysa uppsatsens syfte. Intervjuaren kommer i detta steg arbeta 

aktivt med att lyssna och ställa följdfrågor när informanten kommer in på intressanta 

områden som kan belysas under uppsatsen. För att underlätta för oss som intervjuar väljer vi 

att spela in samtalet för att inte distraheras samtidigt som ord, pauser, skratt med mera 

registreras och enkelt kan återkopplas.  

Dessa metoder kompletterar varandra på ett bra sätt för vår undersökning. Pilotintervjun ger 

en övergripande bild angående vilka arbetssätt en mellanchef ansåg var viktiga för deras 

personalarbete. Djupintervjun går sedan in på djupet och ser ifall det skett någon förändring i 

mellanchefens arbetssätt under de nya förutsättningarna lågkonjunkturen ger. 

2.3 Urval 

För pilotintervjun användes ett bekvämlighetsurval med kriteriet att informanten skulle vara 

mellanchef (Bryman, 2002). Vi åkte till Väla köpcentrum i Helsingborg och frågade olika 

butikschefer om de hade tid för en kortare intervju. Väla köpcentrum valdes eftersom det är 

ett känt handelscentrum där de stora detaljhandelskedjorna är verksamma. De som hade tid 

var butikscheferna hos; K-Rauta, Expert, Toys ar Us, OnOff samt Sova. 

Till djupintervjuerna valdes informanterna ut genom ett strategiskt urval där kravet var att de 

skulle ha positionen som mellanchef och vara verksamma inom detaljhandeln (May, 2001). 
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De valda mellancheferna jobbar på K-Rauta, Sova, IKEA, SIBA, Bergendahlsgruppen samt 

ICA. Informanterna har olika positioner, bland annat lageravdelningschef, butikschef, 

köksavdelningschef, regionschef och kundtjänstchef. Denna spriding av befattningar valdes 

då vi ville att mellancheferna ska vara nära det operativa arbetet. Genom detta ville vi uppnå 

en bättre representativitet med en bredare syn kring begreppet ”mellanchef inom 

detaljhandeln” där det undersöks om deras arbetssätt är beroende av vilken avdelning de är 

verksamma inom. För att sedan få ett bra urval av detaljhandeln skulle informanter både vara 

verksamma inom dagligvarubranschen och sällanköpsbranschen. 

Stor vikt kommer ligga vid de likheter och skillnader som kommer framträda vid de olika 

intervjuerna. För att få ett givande material var kravet att informanterna haft en chefsposition 

sedan 2008. Detta eftersom informanterna ska ha varit verksamma under den rådande 

lågkonjunkturen för att kunna bidra med relevant information för vår studie. 

2.4 Reliabilitet och Validitet  

Begreppet reliabilitet betyder med andra ord tillförlitlighet, det vill säga att det beskriver hur 

tillförlitligt ett material är. För att få materialet tillförlitligt ska det bland annat inte ställas 

ledande frågor under intervjuerna. Det är frågor som gärna leder informanten till ett visst svar 

och det kan bero på utformningen av frågorna. (Kvale, 1997)  

För att skapa reliabilitet valde vi att följa en intervjuguide med ett antal öppna frågor. Detta 

gjordes för att få en tydlig röd tråd genom samtliga intervjuer samtidigt som det skulle ge en 

djupare kunskap från informanterna. Vi ville ha deras inbitna arbetssätt och favoriserade 

metoder och därför passade det bra med ett antal öppna frågor som gav möjlighet till 

tolkning. Detta gör det svårare för oss som intervjuare då vi måste ge informanten möjlighet 

att tänka medan vi samtidigt vill hålla den röda tråden genom alla intervjuerna. Det gjordes 

genom att vara väl inläst på ämnet samt genom att förklara syftet med intervjun för 

informanten som då  redan från början kom in i rätt tankebana. 

Validitet betyder med andra ord giltighet och innebär att man har undersökt vad man menade 

från början (Kvale, 1997). För att skapa en god validitet har vi genom arbetet valt ut och 

granskat våra källor noga (Kvale, 1997).  Litteratur har sökts via Elin, Uppsats.nu, Google 

scholar och Google books. Litteratursökning har även gjorts på Lundauniversitets olika 

bibliotek.   Dessa valdes då de är kända sökmotorer som begränsar urvalet till mer erkända 

publikationer.  
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2.5 Tillvägagångssätt 

Vi började med att göra en övergripande litteratursökning där vi fann forskning om 

mellanchefens arbete. Utifrån detta utformade vi sedan vår pilotintervjuguide. 

Vi genomförde sedan en pilotintervju med fem olika butikschefer. Vi åkte ut till 

informanternas respektive butik och frågade om de hade cirka 15-20 minuter över för att 

svara på frågor om vad bland annat de anser är viktiga arbetssätt för att skapa effektivitet hos 

sin personal. Under pilotstudien antecknandes vad informanterna svarade så vi kunde se vilka 

arbetssätt de ansåg var viktiga samt om där fanns några likheter mellan informanternas svar.  

Efter pilotintervjun sammanställde vi svaren och kunde urskilja två arbetssätt som alla 

mellancheferna ansåg vara viktiga; motivation samt gruppdynamik. Utifrån denna 

information genomförde vi en mer djupgående litteratursökning där vi specificerade 

sökningen på de två funna arbetssätten. Med den nya informationen kunde vi utforma en 

intervjuguide till de kommande djupintervjuerna som var inriktad på att få fram 

mellanchefernas arbetssätt inom dessa områden samt se ifall det skett någon förändring 

utifrån de nya förutsättningarna. Dessa förberedelser har gett oss en god kunskap om vad det 

innebär att vara mellanchef samt vad deras viktigaste arbetsområden är. 

Utifrån denna kunskap genomförde vi sedan våra djupintervjuer. Vi tog kontakt med 

informanterna per telefon och bokade tid för en intervju. Kontakt togs även genom personlig 

kontakt ute i butik vid pilotstudien då de fick frågan om de var intresserade av att ställa upp 

på en djupare intervju. Vi informerade mellancheferna om att intervjun skulle vara runt en 

timme och komma att handla om deras arbetssätt för att effektivisera sin personal. 

Majoriteten av intervjuerna gjordes på informantens företag för att få informanten att känna 

sig hemma. Dock genomfördes två intervjuer, med SIBA och Sova, på annan plats då 

informanterna inte var tillgängliga på något annat sätt vid den tidpunkten vi behövde. Vid 

intervjuerna försökte vi som intervjuare hålla oss passiva och få informanten att svara på egen 

hand. Fungerade inte detta var vi förberedda med vår intervjuguide för att kunna få ut den 

information vi sökte.  

Vid intervjutillfällena användes en bandspelare för att spela in samtalen för att sedan kunna 

transkribera intervjuerna så en analys kunde göras. När vi transkriberade valde vi att göra ett 

visst urval av intervjusamtalet, till exempel tog vi bort upprepningar i meningar. Vi gjorde på 
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detta sätt för att skapa ett lättförståligt material samtidigt som man kan förstå hur samtalet har 

gått till med pauser och hur informanten reagerat på frågan. 

Vid analysen valde vi att utgå ifrån de valda teorierna som bas för att sedan applicera det 

insamlade empiriska materialet. Resultaten av det teoretiska och empiriska materialet kom vi 

fram till genom att använda ett analytiskt och tolkande förhållningssätt, vilket bidrog till de 

slutsatser som presenteras. 

2.6 Empirins omfattning 

Efter vår empiriinsamling fann vi att materialet hade återkommande information. 

Informanterna visade på gemensamma arbetssätt där det enbart fanns små variationer. 

Materialet visade även på att informanterna hade liknande påverkan av lågkonjunkturen och 

därför kände vi att vidare empiriinsamling inte hade gett några ytterligare åsikter. 

2.7 Etiska överväganden 

May (2001) tar upp en distinktion som beskriver att etiska beslut inte baseras på forskarens 

ändamålsenlighet utan på principer. Det menas att de etiska besluten inte definieras av det 

material som är fördelaktigt för forskaren utan det handlar om vad som anses vara rättvist för 

alla inblandade parter. När vi tog kontakt med informanter inför våra djupintervjuer 

förklarade vi övergripande för informanterna vad frågorna skulle beröra samt att samtalet 

skulle spelas in. I och med att informanterna ställde upp på intervjun godtogs våra krav. Vi 

kommer använda materialet blandat och inte presentera vem av informanterna som sade vad 

då vi vill hålla deras arbetssätt anonymt, genom kodning.    
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3. Teori 

Det är inte helt enkelt att skapa sig en förståelse för hur mellanchefens personalarbete 

påverkas av en lågkonjunktur. Vi har av denna anledning skapat en modell för att tydliggöra 

hur själva processen ser ut och vilka faktorer som är involverade. Modellen kommer fungera 

som ett teoretiskt ramverk för hur uppsatsen kommer belysa själva problematiken kring 

frågan.  

3.1 Mellanchefens position 

Mellanchefens roll i företaget är att uppfylla ledningens målsättningar genom att dirigera 

uppgifter till de olika avdelningarna och dess anställda för att skapa en organisatorisk process 

som uppfyller dessa målsättningar (Balogun, 2003). Liberman (2008) uttrycker att det är 

extremt viktigt för ledningen att hålla mellanchefen ansvarig för det personalarbete som ska 

utföras inom företaget. Hon visar med sin undersökning att många företag idag inte arbetar 

med detta i den omfattning som de borde. Detta bristande arbete kan bland annat leda till att 

den övergripande moralen minskar inom företaget (Liberman, 2008). Mellanchefen har en del 

åtagande som bör uppfyllas för att företaget ska kunna skapa större möjlighet till lönsamhet. 

Det är framförallt viktigt att i denna roll kunna ge anställda feedback på hur de presterar i 

företaget och vilka utvecklingsmöjligheter som finns för just den individen (Liberman, 2008). 

Utöver att ha god förmåga att ge feedback när anställda gör ett gott arbete är det också viktigt 

att mellanchefen går in i den rollen som krävs för att informera anställda till den grad som de 

behöver för att de ska kunna presterar väl (Liberman, 2008). Mellanchefen har som uppgift 

att förmedla vidare lednings målsättning i organisationen och lyckas detta väl ger det bättre 

förutsättning för anställda att arbeta efter dessa på ett genuint sätt (Liberman, 2008). 

Positionen mellanchefen har i företaget medför en unik fördel kring detta arbete, eftersom 

denne både förstår ledningens strategiska plan samtidigt som denne har djupare kunskap om 

de anställda som ska utföra uppgifterna (Thomas & Dunkerley, 1999). Stensaker & 

Falkenberg (2007) menar att mellanchefen har en aktiv och inte passiv roll i företagets 

förändringsarbete, alltså är det denna person i företaget som har störst möjlighet att påverka 

utfallet kring ett specifikt agerande som förhoppningsvis ska leda verksamheten till ökad 

lönsamhet. Balogun (2003) styrker detta resonemang och pekar även på att mellanchefen har 

förmåga att strategiskt tillföra ett bidrag till företagets förändringsarbete. För att 

förändringsarbetet ska bli lyckosamt krävs det att alla i företaget gemensamt arbetar efter den 

strategiska plan som ledningen vill uppnå. Mellanchefen har här som uppgift att få alla i 
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verksamheten att förstå varför de agerar på just detta specifika sätt (Stensaker & Falkenberg, 

2007).   

Teorierna klassificerar mellanchefen som en mellanhand mellan företaget och personalen. De 

menar att det är mellanchefens arbete att förmedla information och krav som företaget vill 

sprida till personalen på ett sätt som de förstår. För att lyckas som mellanchef menar de att 

man måste arbeta aktivt inom alla områden för att anpassa sig till olika individer och 

situationer. De menar överlag att mellanchefens arbete är att få personalen att förstå 

företagets mål och få dem att arbeta som en grupp för att uppnå dem på bästa sätt. 

3.2 Lågkonjunktur och dess effekter  

Lågkonjunktur har många effekter på företag och deras förmåga att generera vinst, 

framförallt tvingar det ofta företag till nerskärning av sin personal när det blir ett hårdare 

ekonomiskt klimat (Steidtman 2007, http://sverigesradio.se/, 2010). Perry (1986) hävdar att 

det finns många faktorer som spelar in i personalfrågan när det kommer till tal om 

nerskärning. Det är framförallt viktigt att se till alla tänkbara effekter som eventuellt kan 

uppstå av en specifik handling. Perry (1986) väljer att i sin artikel ”Least-Cost Alternatives to 

Layoffs in Diclining Industries” att ta fram ett scenario där effekten av detta tydliggörs:  

”The demand for services provided by a telecommunications firm dropped sharply 

during the 1979 recession /... / In spite of its secure position, history, and reputation, 

top management made a decision to respond quickly to the downturn and lay off 100 

employees. Perhaps the layoffs were intended to be a symbolic gesture, since the 

number of people affected was very small relative to the total number of employees. If 

this was the company's intention, the impact was grossly miscalculated. Because of the 

unwise timing of the layoffs, they caused widespread disaffection. Employee morale 

and confidence in top management plummeted. The event gained in infamy, and in the 

corridors and washrooms of corporate headquarters it became known as the 

"Christmas Eve Massacre,"(Perry, 1986, s. 48). 

Scenariot trycker på vikten av att verkligen tänka igenom ett eventuellt beslut om 

nerskärning. Klarar inte ledning av att arbeta med detta på ett bra sätt leder det ofta till 

negativa konsekvenser hos företaget. De anställda som inte blivit direkt påverkade av 

nerskärningen börjar tappa moral vilket mycket beror på en otryggare anställningsmiljö. 

Klyftan mellan anställda och ledningen tender även den att bli negativt påverkad, anställda 

http://sverigesradio.se/
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väljer att i allt större omfattning distansera sig från lednigen. Detta bidrar till vidare problem 

och om klyftan ökar blir konflikthanteringen mer svårstyrd och företaget hamnar djupare i en 

redan kritisk situation (Perry, 1986).   

Det är inte enbart till effekterna som företag måste fokusera sitt arbete utan även till de 

faktorer som direkt blir påverkade av nerskärning. Framförallt när det handlar om kompetens 

inom verksamheten. När en anställd lämnar företaget innebär det också att den kompetensen 

den anställda har försvinner. Det är något som i slutändan påverkar företagets förmåga att 

klara av sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt (Abelson & Baysinger, 1984). Abelson & 

Baysinger (1984) väljer att nämna detta som dysfunktionell personalomsättning vilket 

betyder att företaget blir av med önskvärda individer. Om det istället försvinner en person 

som inte bidrar till företagets effektivitet blir det en funktionell personalomsättning vilket 

bidrar till positiva effekter för företaget (Abelson & Baysinger, 1984). Vad som avgör hur 

önskvärd en individ är för företaget ligger hand i hand med vilken grad av kompetens den 

innehar. Perry (1986) menar att det finns två former av kompetens som anställda innehar 

inom företaget; firma & icke firma specifika. Firma specifika är unika inom företaget och kan 

inte användas i andra företag, anställda lär sig successivt denna kunskap genom att hela tiden 

vara närvarande och lära sig det unika arbetsätt och kultur som råder inom företaget (Perry, 

1986). Icke firma specifika är inte bunden till något specifikt företag utan det är kunskaper 

som anställda lär sig utanför företaget (Perry, 1986). Exempel på icke firma specifik kan vara 

förmågan att sköta en dator medan firma specifik är kunskap om ett unikt datorsystem som 

finns i företaget. 

Enligt Abelson & Baysinger (1984) finns det två kostnadsposter företag måste se över när det 

kommer till tal om nerskärning av personal; omsättnings- och bevarandekostnader. Varför det 

är viktigt att analysera dessa kostnadsposter är för att ta reda på om nerskärning verkligen är 

det alternativ som är mest ekonomiskt under en längre tidsperiod.  Det som avgör vad som 

blir mest ekonomiskt är om företagets bevarandekostnader att hålla kvar anställda överstiger 

det värdet som dessa personer kan tillföra verksamheten om de stannar kvar. Dock är det inte 

enbart bevarandekostnaderna som spelar roll i vad som kan bli mest fördelaktigt. Företagets 

omsättningskostnader måste också ses över. Kräver företagets arbetsuppgifter inte en hög 

kompetensnivå blir det mindre kostsamt att lära upp nya individer till företagets 

arbetsuppgifter. Andra faktorer arbetsgivaren också behöver tänka på är lagen om 

anställningsskydd (LAS), vilket är den lag som reglerar den svenska arbetsmarknaden. 

Arbetsgivare har enligt 22§ LAS rätt att säga upp anställda vid avsaknad av arbete. Men dock 
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ska turordningsregeln iakttas enligt 22:4§ LAS vilken menar att arbetstagare med längst 

arbetstid ska ha företräde att stanna kvar framför de med kortare. Detta bygger vidare på 

företagets arbete gällande de två kostnadsposterna; omsättnings- och bevarandekostnader. I 

den bemärkelsen att företaget inte kan styra vilka personer som lämnar företaget utan det 

reglerar lagen om anställningsskydd.  

Guterman (2009) nämner i sin artikel professor James L. Heskett från Harvard Business 

School uttalande sig om att det är ett stort misstag att säga upp anställda utan att verkligen 

fundera på vilka effekter det ger hos företagets service. Det är nämligen många faktorer som 

spelar in i hur personalfrågan påverkar företagets potential för lönsamhet. Minskar man 

företagets bemanning ger det ett ökat tryck på de personer som finns kvar vilket kan ge olika 

former av effekter, bland annat minskat engagemang hos övriga anställda vilket kan visa sig 

på företagets grad av service. I slutändan innebär det att kunderna tendera att lämna företaget 

för en bättre konkurrent (Guterman 2009). Perry (1986) menar att företag borde undvika 

uppsägning av anställda om det finns möjlighet till det. Han har tagit fram fyra strategier som 

talar för just detta. Dock kommer enbart två av dessa beskrivas eftersom de övriga två inte 

hjälper att svara på uppsatsens syfte. ”Survival strategies” handlar om att undvika att sparka 

anställda för att rusta upp för en förväntad uppsvängning i konjunkturen vilket kommer ge 

bättre förutsättningar som gör att företaget kommer på fötter fortare.”Maintenance strategies” 

beskriver att konjunkturen ger en tillfällig nedgång i en specifik marknad och inte i hela 

ekonomin. Enligt denna strategi finns det nästan inget argument som talar för att säga upp 

personal. Anledningen till detta är att konsekvenserna av tappad kompetens kommer ge 

företaget sämre möjligheter att återfå sin marknadsposition och sina konkurrensfördelar. Det 

är extremt viktigt att hålla kvar kompetens inom organisationen för att säkerställa dess 

framtida effektivitet samt för att inte tappa marknadsandelar och lönsamhet.   

3.3 Att motivera personal 

Med konjunkturens ständigt föränderliga förutsättningar är det viktigt för en mellanchef att 

kunna anpassa sig utefter dessa. Enligt Asbjörnson & Brenner (2010) kallas det för Toning 

och syftar på att en mellanchef måste kunna anpassa sitt eget agerande utifrån vilken kontext 

denne befinner sig i. Ett exempel är att mellanchefen ska vara mottaglig för en diskussion 

från de anställda och möta det på ett korrekt sätt. Det går lite hand i hand med deras andra 

begrepp som kallas för Tuning. Det syftar på att mellanchefen finjusterar det som denne säger 

så det överensstämmer med vad som verkligen var tänkt att sägas då olika individer uppfattar 
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information på olika sätt. Personal märker snabbt när någon av dessa faktorer inte stämmer 

och det kan bidra till att de känner sig demoraliserade, de blir arga samt att tilliten och 

ledarskapsförmågan ifrågasätts (Asbjörnson & Brenner, 2010). 

Enligt Herzberg finns det två olika grupper med faktorer som bidrar till ökad motivation på 

jobbet (motivationsfaktorer) och faktorer som vid avsaknad genererar missnöje 

(hygienfaktorer). Hygienfaktorer kan förklaras som den miljö eller bakgrund den anställde 

jobbar i och finns det avsaknad på någon av dessa faktorer skapar det missnöje hos 

personalen. Det finns sju olika faktorer; lön, status, anställningstrygghet, arbetsförhållande 

som påverkar privatlivet, de mellanmänskliga relationerna, arbetsledningen samt företagets 

politik och administration (Sachau, 2007; Jacobsen & Thorsvik, 2002). Alltså är det viktigt 

att dessa faktorer finns inom företaget för att få personalen att trivas på arbetet. Dock 

fungerar dessa inte som motivering till ett effektivare arbete. Enligt Herzberg (1968) går det 

inte att öka motivationen hos personalen genom att exempelvis höja den anställdes lön. Det 

anses vara fel tillvägagångssätt då det är en kortsiktig lösning för att få personalen glad och 

motiverad. En mellanchef bör i stället fokusera på motivationsfaktorerna då de sporrar till ett 

långsiktigt engagemang hos personalen främst genom att arbeta med ansvar, befordran, 

utveckling, intressanta arbetsuppgifter, erkännande samt prestationer (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Asbjörnson & Brenner (2010) tar även de upp begrepp som beskriver hur personal bör 

motiveras. Det första begreppet kallas för Extrinsic motivation och tar upp både berömmande 

och hotande sätt att motivera. De berömmande sätten är i form av befordran, bonus, 

gemensamma tillställningar, med mera. De hotande sätten att motivera personalen är att hota 

dem med avsked, förflyttning, degradering, och så vidare. Att arbeta med dessa 

motivationssätt anses vara mindre bra då de är kortsiktigtiga. Det är bättre att arbeta efter de 

långsiktiga motivationssätten som kallas för Intrinsic motivation. De handlar om att få 

personalen att vilja delta i arbetet då de känner det är kul/intressant, meningsfullt och/eller 

ger personlig utveckling. Detta skapas ofta genom att personen känner tillhörighet till 

gruppen, att denne är delaktig samt bidrar till slutresultatet.  

De långsiktiga motiveringsfaktorerna kan stärkas utav David McClellands behovsteori som 

idag är den mest respekterade teori med inriktning på mänskliga behov (Ambrose & Kulik 

1999; Miner, 2005). Detta är en påbyggnad av Maslows kända behovstrappa, som tar upp att 

det finns fem behov en människa vill uppnå; fysiologiska, säkerhets, sociala, uppskattnings 

och självförverkligande. Till dessa har McClelland lagt till tre nya behov som passar in i 

dagens samhälle. Dessa är behov av makt, behov av samhörighet samt behov av prestation 
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(Forslund, 2009). Behov av makt samt prestation är direkt kopplade till Asbjörnson och 

Brenner faktorer om Intrinsic motivation där de tar upp vikten av ansvar och prestation. 

Det finns vissa likheter mellan Herzbergs motivationsfaktorer och Asbjörnson & Brenners 

faktorer. Båda trycker på att arbetsuppgiften måste vara intressant för personalen, att det finns 

chans för personlig utveckling och att arbetet är meningsfullt där de känner att de varit 

delaktiga i resultatet. Dessa faktorer är de gemensamma likheterna som kunde urskiljas och är 

alla långsiktiga motivationsfaktorer. Empowerment är en vanligen använd metod företag 

arbetar med som bygger på dessa långsiktiga motiveringsfaktorer. Det handlar om att 

mellanchefen delar ut ansvar till sin personal där de får ta egna beslut så länge det är inom de 

uppsatta ramarna. Ett exempel kan vara att jobba med ett individuellt ansvarsområde. För att 

det ska lyckas och skapa framgång måste det individuella målet och organisationens mål 

ligga inom samma ramar och bidra till att båda målen uppnås (Duvall, 1999). Svårigheten för 

mellanchefen är att denne måste se till att personalen friviligt engagerar sig, samarbetar och 

jobbar efter de organisatoriska målen. Enligt Malone (1997) kan inte en mellanchef tvinga 

empowerment på sin personal då det handlar om att de själva måste vilja engagera sig. Därför 

är det viktigt att få personalen motiverad genom Herzberg och Asbjörnson & Brenner 

gemensamma motiveringsfaktorer då det handlar om att få personalen att själva ta ansvar.  

3.4 Gruppdynamik – Hur grupper utvecklas 

Begreppet gruppdynamik innebär en grupps sammansättning av individer samt dessa 

individers möjlighet att samarbeta. En grupp som består av individer med olika bakgrund, 

kultur, uppväxt med mera kan både ha positiv och negativ verkan på hur gruppen kommer 

arbeta. Van Dick, van Knippenberg och Hägele (2008) tar i sin artikel upp effekterna av att 

en grupp har olika individer. De menar att dessa individer kommer ha svårare att identifiera 

sig med gruppen vilket kommer leda till fler konflikter och ett mindre effektivt samarbete 

inom gruppen. De säger även att dessa grupper genom sina olikheter kommer få fler 

perspektiv på information då de har olika syn och tolkning av material. Ifall en heterogen 

gruppsammansättning får positiv eller negativ effekt fann de bero på individernas åsikt ifall 

en mångkulturell grupp var bra eller inte. Ifall gruppens medlemmar ansåg att det var bra med 

mångfald fick det positiva effekter medan ifall de ansåg tvärt om fick det negativa effekter.  

För att kunna skapa en fungerande grupp måste man först förstå hur en grupp skapas. 

Tuckman (1965) presenterar i sin artikel “Development sequence in small groups” sina 
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studier om hur grupper formeras och hur de utvecklas till att bli effektiva grupper. Tuckman 

kommer fram till att en grupp går igenom fyra stadier för att bli en effektiv grupp; Testing 

and Dependence, Intragroup conflict, Development of group cohesion and Functional role-

relatedness. En annan forskare som också studerat detta är Schutz (1989) som har arbetat 

fram en modell; FIRO, det står för Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. 

Denna modell visar även den på hur en grupp utvecklas. Schutz fann dock att en grupp enbart 

genomgår tre huvudfaser; Tillhöra, Rollsökning och Samhörighet.  

Dessa modeller visar båda två på att en grupp går igenom olika stadier för att kunna bli en 

effektiv grupp. Den första fasen karaktäriseras av att medlemmarna har en vilja att tillhöra en 

grupp. Frågor som vill jag verkligen vara med? Får jag vara med? Och vad krävs av mig? 

ställs och medlemmarna kollar vilka som är med i gruppen och vem ledaren är. Av ledaren 

kräver man så kallad traditionell makt, han ska visa att det är han som bestämmer. Efter 

denna fas kommer en liten mellanfas som Schutz kallar för gemyt. Här är medlemmarna 

glada och det är få konflikter. Man tycker att allt fungerar men det är bara ett sken för man 

inte har tagit upp de svåra frågorna kring ledarskap.  

Under andra fasen börjar konflikterna om var man står i gruppen. Detta är det svåraste och 

mest krävande steget enligt Schutz (1989). Här tas frågorna som undvikits under den tidigare 

fasen upp. Man diskuterar frågorna om ledarskap, makt, hierarki och ansvar. Som 

gruppmedlem vill man hitta sin plats. Rollen som ledare förändras då gruppen nu inte vill ha 

en ledare som säger vad de ska göra utan de vill ha en lyhörd ledare som istället handleder 

dem i sina beslut. Efter medlemmarnas rollsökning kommer ytterligare en mellanfas, idyll. 

Här har man kommit över rollsökningens konflikter och man börjar känna en vi-känsla med 

de övriga gruppmedlemmarna.  

Den tredje fasen är den som skiljer teorierna åt, här har Tuckman delat upp fasen. Men 

övergripande får medlemmarna tillåtelse att prata mer fritt och de känner en stor tillit till 

gruppen. Man känner en allt större befrielse efterhand som tiden går eftersom fler och fler 

konflikter tas upp och blir lösta. Ledaren blir alltmer osynlig och träder enbart fram när det 

behövs. Man lägger mindre tid på konflikter och kan fokusera sin energi på att lösa uppgifter. 

Gruppen arbetar nu effektivt och utvecklas både som grupp och som separata individer. 

Schutz (1989) tar i sin modell upp att det finns två olika vägar en grupp kan gå igenom 

modellens tre olika steg; Konfliktvägen eller Dialogvägen. Konflikvägen är yttervarvet i 

modellen och innebär att det tar längre tid att få gruppen effektiv om man saknar en aktiv 
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ledare. Dialogvägen är innervarvet och den snabbaste vägen till en effektiv grupp. Chefen är 

den ansvariga för vilken väg gruppen tar. Ifall chefen är passiv kommer det innebära att 

gruppen går konfliktvägen medan ifall chefen är aktiv kommer gruppen enklare in på 

dialogvägen. En grupp går oftast inte igenom alla steg i den ena eller andra vägen utan brukar 

pendla mellan de olika vägarna. Här är chefens roll mycket viktig då han/hon påverkar hur 

snabbt man löser konflikter eller i bästa fall undviker dem.  

Teorierna ovan tar upp hur en grupp utvecklas till att bli effektiv. Detta arbete försvåras under 

en lågkonjunktur då ofta personalomsättningen ökar (Holmgren & Kling, 2008). Varje gång 

en person försvinner eller ansluter till gruppen börjar gruppen om i sin utveckling. Personerna 

söker nya roller och konflikter uppstår vilket kräver att chefen återigen behöver arbeta mer 

aktivt för att gruppen ska drivas framåt. Personalomsättning är i detta sammanhang en 

nackdel i skapandet av en effektiv grupp.  
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- Strategiska målsättningar 

- Tuffare budget 

- Nya krav på mellanchef 

Lågkonjunktur Mellanchef

er 

Företag Personalarbete 

Figur 2 Lågkonjunkturens påverkan på mellanchefers personalarbete 

4. Empiri & Analys 

I avsnittet kommer först en ren presentation av det insamlade empiriska materialet. Därefter 

kommer en analys på det empiriska materialet med hjälp av de presenterade teorierna. Vilket 

till sist kommer generera en presentation av svaren på uppsatsens syfte och frågeställningar. 

4.1 Empiri 

Under presentationen av empirin kommer vi belysa de delar som är av betydelse för den 

senare analysen. Avsnittet kommer fungera som en information till de läsare som vill gå in på 

djupet i vad våra undersökningar kommit fram till.  

4.1.1 Pilotintervju 

Pilotstudien hade som syfte att skapa en bredare förståelse för vad det är en mellanchef 

verkligen gör hos företag. De informanter som intervjuades var alla butikschefer utom en 

med undantaget försäljningschef. Empirin visade på att mellanchefers roll i företaget ofta är 

någon form av totalansvar för det område som personen i fråga ska styra över, det handlar om 

att följa budgetkrav och dirigera ut beslut från ledningen.  

Informanterna tryckte på två arbetsätt som är viktiga för mellanchefernas dagliga arbetet; 

motivering och gruppdynamik. Detta illustrerar vi här ovan genom att återkoppla till vår 

tidigare använda modell (Figur 2). Anledningen till att dessa två arbetsätt var mer utmärkande 

är för att de har stor betydelse för hur effektivt företaget kommer bli.  
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4.1.2 Djupintervju 

Intervjuerna visade på att lågkonjunkturen självklart ger konsekvenser på företag och deras 

verksamhet. Det framgick att olika branscher har olika förutsättningar att lyckas bättre under 

en lågkonjunktur, dagligvaruhandel klara sig bättre än sällanköpshandeln då de är till större 

behov hos konsumenten, ”alla behöver vi mat” (Dagligvaru, 2). Alla informanterna trycker på 

att de blivit tvingande till någon from av kostnadsbesparing, ”det är viktigt att se till att 

företaget inte blöder” (Sällanköp 1). Vad som också framgick under intervjuerna var att alla i 

stort sätt dragit ner på antal timmar för de personerna med lättare kontraktsformer för att inte 

behöva påverkar grundbemanningen. Huvudanledningen till denna tankegång var att 

säkerställa företagets kompetensnivå, framförallt under en lågkonjunktur för att kunna vända 

trenden till något positivt (Sällanköp 3). Självklart har de nya ekonomiska förutsättningarna 

inneburit att den del personer från grundbemanningen också blivit tvingade att lämna, något 

som alla informanterna starkt försökt motverka och ta som en sista utväg. 

Under en lågkonjunktur är företagets främsta uppgift att säkerställa sin lönsamhet och se till 

att de håller sig inom budgetkraven. Men det är även en tid då de ska satsa på att stärka sig 

ytterligare. Internutbildningar och ökade investeringar i varumärket är några av de åtgärderna 

som många företag använder, både för att säkerställa sin position på marknaden men även 

vinna ökad kundnöjdhet (Sällanköp 1; Sällanköp 2).  

Mellanchefens personalarbete präglas av ständig kontakt med de anställda inom företaget och 

det är därför extremt viktigt att denne person klara av att sköta en god dialog med dessa för 

att lyckas. Framförallt genom ett aktivt deltagande och relationsbyggande för att automatiskt 

få ett ökat engagemang från personalen. Den empiriska undersökning fann att detta var en av 

de vanligaste arbetsuppgifterna som mellanchefer ska utöva i den dagliga driften. Det handlar 

mycket om att vara tillgänglig och stödja personalen, lyckas detta kan mellanchefen gå in i en 

mer bakomliggande roll och låta de anställda själva växa i sin roll. Man ska få sina anställda 

att själv hitta sin inspiration något som automatiskt leder till ökat engagemang (Dagligvaru, 

2; Sällanköp 1).  

Att skapa engagemang är en fråga företagare ställt sig under lång tid, vad är det som gör att 

en människa vill komma till arbetet varje dag och göra sin uppgift? Empirin gav en bild om 

vad som skapar engagemang hos människor, motivering och engagemang är något som 

tenderar att vara individberoende och därför behöver en mellanchef lägga ner en del arbete på 

detta. Det gäller att skapa rätt förutsättningar för att individens behov ska uppfyllas genom 
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organisationen, ”Jag kommer aldrig inspirera er, det är inte min roll, men däremot kommer 

jag att hjälpa er att hitta er inspiration” (Sällanköp 1). Kan man få människor att hitta sin 

egen inspiration växer de också i sin roll och engagemanget ökar. En arbetsplats som kan 

erbjuda både trygghet och variation för sin personal ger en ökad motivering till att stanna 

längre inom företaget (Sällanköp 1). Hur man gör detta är inte en helt enkel uppgift. Som 

ledare är det viktigt att vara ett föredöme, att istället för att ge order få människor att följa på 

ett sätt som är uppmuntrat. En effekt av att få människor att själv komma med lösningar och 

andra åtgärder är att deras engagemang för detta ökar avsevärt (Sällanköp 2). Mellanchefens 

roll i företaget är att motivera sin personal och få den att öka sin effektivitet, för att lyckas 

med detta pekar empirin på att långsiktiga motiveringsfaktorer är den bästa vägen. Detta med 

anledning av att kortsiktiga belöningslösningar i form av exempelvis provision, ett system 

som ska skapa engagemang genom att anställda får ekonomisk kompensation för hur effektiv 

de varit. Det är ett sätt att köpa sig en lösning istället för att arbeta fram en inom 

organisationen (Sällanköp 3). För att detta system skulle kunna implementeras och bli 

effektivt ska det gälla för hela företaget då det inte skapar konkurrens mellan individer och 

avdelningar (Sällanköp 3). Den viktigaste egenskapen en ledare ska anamma kring detta 

arbete är förmågan till att skapa förutsättningar som gör att individernas egen inspiration kan 

utvecklas i den riktning som är gynnsammas för verksamheten.  

Effekterna av att skapa en god gruppdynamik var något som nästan alla valde att nämna 

under intervjun vilket visar på vikten av att försöka arbete med att skapa sådana grupper. 

Genom en god gruppdynamik kan det ge bättre förutsättningar för att människorna inom den 

ska lyckas bättre.  Detta eftersom de gemensamt vill uppnå målen tillsammans, 

informationsflödet går lättare mellan individerna eftersom det inte finns några direkta 

konflikter mellan dem och det ger framförallt ett forum för bättre samarbete som kommer 

göra organisationen effektivare. Vad som också framgick från intervjuerna var att det fanns 

olika tankar om hur man kan göra för att skapa denna goda grupp. Några nämnde exempelvis 

att det är viktigt att skapa en trygghet för sina anställda, tydlighet i sitt beslutsfattande så att 

alla förstår de målen som företaget vill nå. Men också att skapa en arbetsplats som 

uppmuntrar till detta. Ett exempel som kom upp var att ha gemensamt belöningssystem för 

hela avdelningen som ett sätt att få hela gruppen att försöka hjälpa varandra.  

Intervjuerna kom fram till en mänga olika faktorer som kan påverkas av hög kontra låg 

personalomsättning. Det framgick bland annat att har man en stor och stabil verksamhet med 

många anställda har man bättre förutsättningar att byta individerna utan att den dagliga 
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driften och effektiviteten påverkas i allt för stor grad (Dagligvaru 2). Den generella bilden 

som målades upp var att en låg omsättning kunde ge effekten att organisationen blev 

hämmande och tappade sin effektivitet. Som svar på detta tror en av de intervjuade att om 

ledaren klarar av att anamma idéer inom organisationen kan det ge en effekt som motverkar 

de negativa konsekvenserna med låg personalomsättning (Sällanköp 1). Dock verkade det 

enligt en del vara så att en låg personalomsättning var en effekt av att arbetsuppgiften kräver 

en djupare kunskap och erfarenhet som automatiskt gör att företaget arbetar med att försöka 

bevara dessa inom verksamheten (Sällanköp 2). 

4.2 Analys 

Här efter kommer vi analysera den presenterade empirin utifrån de valda teorierna för att 

komma fram med svaren på vårt syfte och frågeställningar. För att läsaren skall kunna 

identifiera sig i analysen kommer vi disponera den med liknande rubriker som under 

teoriavsnittet. 

4.2.1 Lågkonjunktur och dess effekter  

Effekterna en lågkonjunktur har på företag kan vara många men framförallt får de sämre 

förutsättning att skapa lönsamhet (Holmgren & Kling, 2008; Steidtman, 2007). Företag 

tvingas till olika kostnadsbesparande lösningar som ofta tar sig uttryck i deras personalarbete 

(http://sverigesradio.se/). Den empiriska undersökningen visade att olika företag märker av 

konjunkturen starkare än andra, framförallt beror det på vilken bransch de är verksamma 

inom. Den generella bilden är att dagligvarubranschen klarar sig bättre under ekonomiskt 

svårare tider. Mycket beror på att denna verksamhet fyller ett större behov hos 

konsumenterna. En av informanterna valde att uttrycka det enligt följande ”alla behöver vi 

mat” (Dagligvaru 2).  

Informanterna förtydligade att även om de haft en mindre påverkan från lågkonjunkturen har 

de inte helt kommit undan olika former av kostnadsbesparingar. För att företaget ska få bättre 

förutsättningar under ett förändringsarbete krävs ett ökat inflytande från mellancheferna. De 

ska spela en aktiv roll som informerar anställda om de nya kraven ledningen ställer på 

företaget, samtidigt som de ska få alla att gemensamt arbeta efter denna målsättning och 

förstå varför de arbetar på just detta specifika sätt (Balogun, 2003; Liberman, 2008; Stensaker 

& Falkenberg, 2007). Samtliga informanter hade till viss del dragit ner personal, främst de 

med lättare kontraktsformer samt timanställning för att inte behöva gå på grundbemanningen. 
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Varför de valde detta grundar sig främst i att rätt kompetens stannar kvar i företaget, vilket 

medför att man har kvar förmågan att vända den negativa utvecklingen (Sällanköp 3).  

Självklart har lågkonjunkturen också inneburit att företag blivit tvingade till att avskeda 

anställa med starkare kontraktsformer som tillsvidareanställning för att säkerställa 

verksamhetens överlevnad. Det har dock varit en stark prioritering bland de intervjuade att ta 

detta som en sista utväg. Företagen försöker i det längsta att hålla kvar rätt kompetens inom 

företaget och samtidigt upprätthålla servicenivån gentemot kunderna. Detta gjorde att några 

av de tillfrågade först hade dragit ner på bemanningen ”back-office” för att säkerställa att 

servicenivån kvarstår i kundens ögon.   

Guterman (2009) hävdar att det är ett stort misstag att säga upp anställda utan att verkligen ha 

funderat på vilka effekter det ger på företagets servicegrad. Mellanchefens personalarbete blir 

allt viktigare när trycket på företaget ökar. Klarar mellanchefen inte att följa upp detta skapas 

missnöje hos de anställda vilket kan ge förödande konsekvenser på företaget (Perry, 1986). 

Det ger dock inte bara effekt på företagets servicegrad utan lämnar personer företaget tappar 

de även den kompetens som dessa innehar. Något som ofta tar sig uttryck på företagets 

effektivitet (Perry, 1986). Detta beror enligt Perry (1986) på att det finns både firma och icke 

firmaspecifika kompetenser och personer som har haft längre anställning inom företaget har 

lyckats bygga en bredare kompetensbas än de med kortare. Väljer man uppsägning av de med 

längre anställning tappar man kompetensen, vilket ger negativa effekter på företaget i form av 

dysfunktionell personalomsättning. Övriga anställda har svårare att utföra arbetsuppgifterna 

(Abelson & Baysinger, 1984). Samtidigt som lagen om anställningsskydd styr och reglerar i 

vilken turordning som de måste säga upp sina tillsvidareanställda, något som kan leda till att 

mer önskvärda individer måste lämna företaget. Personalarbetet blir mer styrt och med det 

försvåras mellanchefens roll en aning.  

Företaget måste analysera hur deras bevarandekostnader påverkas om det kommer på tal om 

att minska bemanningen. I jämförelse med extraanställda ger tillsvidareanställda oftast en 

högre bevarandekostnad eftersom företaget inte bara kan ta in dem när det finns behov utan 

de blir även en utgift vid lägre efterfrågan. Empirin talar för att man ska undvika uppsägning 

av tillsvidareanställda för att säkerställa kompetensnivån. Dock om det finns minskat behov 

av arbetskraft är ett kortsiktigt perspektiv mer fördelaktigt i den bemärkelsen att företaget kan 

minska sina bevarandekostnader. Detta främst genom att minska antalet tillsvidareanställda 

och att klara toppar i efterfrågan med extraanställda, framför att inte behöva stå med 

arbetskraft när det inte finns behov av den. Konsekvenserna av att arbeta kortsiktigt blir att 



 

 

27 

 

företagets långsiktiga lönsamhet inte säkerställs. Främst genom att kompetensnivån minskas 

till en nivå som gör att deras service och konkurrenskraft minskar. Undersökningen visar hur 

viktigt det är att jobba efter långsiktiga mål för att verksamheten totalt sätt ska kunna bli 

effektivare. Teorin tar även upp att det är viktigt att tänka långsiktigt under lågkonjunktur, 

framförallt genom att hålla kvar en hög grad av kompetens i företaget under ekonomiskt 

svårare tider. Man väljer att göra detta eftersom det kommer att ge bättre förutsättningar när 

konjunkturen vänder. Företaget står stabilare och kommer snabbare tillbaka in i matchen. 

Detta leder även till ökad förmåga att skapa konkurrensfördelar om konkurrenterna inte valt 

denna strategi (Perry, 1986). Dessutom ifall man som företag väljer att säga upp personal för 

att under lågkonjunkturen minska sina kostnader kan det ge negativa effekter på lång sikt som 

skadad varumärkesimage, tappad marknadsandel med mera.  

Informanterna visade alla på att de satsade långsiktigt och många av dem hade genom sina 

företag introducerat olika former av internutbildningar som ett steg i att utveckla och 

förbättra sitt humankapital för att kunna komma ur konjunkturen starkare än sina 

konkurrenter (Sällanköp 1). De menade att även med små medel kan man vinna mycket 

under en lågkonjunktur i kundens ögon, framförallt under de tider då kundens förväntning på 

företagen är lägre och det av den anledningen blir lättare att göra något mer unikt (Sällanköp 

2). Det krävs dock att mellanchefen åtar sig en aktiv roll under hela arbetsprocessen för att 

verksamheten ska kunna fungera på ett effektivt sätt under detta förändringsarbete (Stensaker 

& Falkenberg, 2007). Detta är enligt Perry (1986) en av anledningarna till att undvika att 

avskeda anställda då man säkerställer en högre kompetensnivå och stärker företagets position 

på marknaden.    

4.2.2 Att motivera personal 

Utifrån det insamlade empiriska materialet har vi kommit fram till att de flesta 

mellancheferna arbetar efter långsiktiga motiveringsfaktorer. De vill skapa ett långsiktigt 

engagemang hos sina anställda då det gynnar företaget mest. Faktorerna de ansåg vara mest 

lämpade att arbeta med var att personalen hade möjlighet att utvecklas som person, genom 

internutbildningar, delegering av ansvarsområden och även genom aktiviteter både inom 

såväl som utanför organisationen. Teorierna kring motivation styrker detta arbetssätt då de 

beskriver att det ska användas på ett sätt som får personalen att känna att de bidrar till 

slutresultatet. De måste uppleva sin arbetsuppgift intressant och spännande samt att där finns 

en chans för personlig utveckling. Den långsiktiga motivationen är bra då den inte bygger på 
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ekonomiska faktorer utan på individens vilja att arbeta. De menar istället att individen ska 

känna nöje att gå till arbetet pågrund av arbetsuppgifterna och inte på grund av den 

ekonomiska ersättningen. Vid en lågkonjunktur är det viktigt att se till sina kostnader och det 

är därför bättre att motivera sin personal med långsiktiga motivationsfaktorer (Steidtman, 

2007). De långsiktiga motiveringsfaktorerna kräver ett långsiktigt synsätt av mellanchefen 

och ska inte påverkas av yttre faktorer som konjunkturskillnader. Detta styrks av de 

intervjuade mellancheferna som menar att deras motiveringsarbete inte förändras på kort sikt.  

Kortsiktig motivation som exempelvis provisionsbaserad lön ansågs av informanterna vara att 

köpa sig en lösning i stället för att arbeta för framtiden (Sällanköp 3). Asbjörnson & Brenner 

(2010) styrker detta då de säger att kortsiktiga motivationsfaktorer kan bibehålla effektivitet 

men att det inte är lönsamt under en längre period. Kortsiktighet är inte ett bra sätt att arbeta 

efter då kostnader för eventuell bonus blir dyrt eller när det inte längre finns fler befordringar 

personen kan uppnå tenderar personalens motivation att stagnera. Dock kan de kortsiktiga 

motivationsfaktorerna fungera som ett komplement till de långsiktiga för att höja 

motivationen under en lågkonjunktur. Efter lågkonjunkturen när man tar bort den kortsiktiga 

motivationen menar vi dock att det kan få en del negativa effekter i form av minskad moral 

eller missnöjdhet. Viktigt är då att ledningen samt mellancheferna har varit tydliga i sina 

direktiv om att den kortsiktiga motivationen enbart är under en viss period. De bör se det som 

en bonus för sitt hårda arbete under de svårare tiderna. 

Ett bra citat tagit ur empirin är; ”Jag kommer aldrig inspirera er, det är inte min roll, men 

däremot kommer jag att hjälpa er att hitta er inspiration” (Sällanköp 1). De menar att 

mellanchefen inte konstant ska behöva arbeta med att motivera sin personal utan ska hjälpa 

personalen hitta sin egen motivation. Ifall man får personalen att hitta sin egen motivation 

kommer mellanchefen ha mer tid att planera för framtiden vilket informanterna anser är ett 

viktigt arbete för alla chefer (Sällanköp 1, Dagligvaru 2).  

Enligt empirin arbetade många mellanchefer med att dela ut ansvar till sin personal. Det var 

bland annat i form av olika ansvarsområden som de skulle se till att sköta. Att dela ut ansvar 

är en av Asbjörnson & Brenners (2010) långsiktiga motivationsfaktorer. Informanterna var 

eniga om att ansvarsutdelning, med andra ord empowerment, var ett bra sätt att skapa 

engagemang hos personalen. Viktigt är dock att personalen vill ha detta ansvar då en 

mellanchef inte kan trycka det på dem. Duval (1999) menar att detta görs genom att få 

individens och organisationens mål att ligga i samma bana så de kan hjälpa varandra att 
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uppnås. Med ett misslyckande eller om personalen inte vill ha ansvaret bidrar skillnaderna 

mellan individens och organisationens mål till att organisationen dras åt ett annat håll än vad 

som var tänkt. Men ifall det lyckas får företaget en väl motiverad anställd med möjlighet att 

ta egna beslut inom organisationens ramar, vilket även medför att organisationen får snabbare 

och bättre beslutsfattande. 

Utifrån empiriundersökningen fann vi att det som motiverar en person nödvändigtvis inte 

motiverar en annan. Det beror helt enkelt på att det är individbaserat och att varje enskild 

individ har sina egna motiveringsfaktorer. Detta styrks av Asbjörnson & Brenner (2010) som 

presenterar två begrepp i sin artikel; Tuning och Toning. De menar att det är viktigt för en 

mellanchef att kunna kommunicera ut till sin personal vad de har att säga och få det att 

uppfattas som det var menat. De menar också att det är viktigt att mellanchefen kan anpassa 

sig efter olika förhållanden. Ifall en mellanchef kan anpassa sin motivering till olika 

individers behov och till olika sammanhang kommer personalarbetet bli mycket mer 

effektivt. Ett exempel på bra Toning är att mellanchefen anpassar sig efter den negativa 

påverkan lågkonjunkturen har på personalens anställningstrygghet. Teorin anser då att 

mellanchefen under dessa perioder ska motivera sin personal genom att ge dem en ökad 

känsla av anställningstrygghet. 

4.2.3 Gruppdynamik 

Vår undersökning visar att majoriteten av informanterna anser en bra gruppdynamik är viktigt 

för att en avdelning skall prestera sitt yttersta. De anser att ifall en grupp känner en vi-känsla 

kommer de lättare samarbeta och viktig information kommer lättare att spridas på 

avdelningen. Man får lättare alla individer i gruppen att sträva efter samma mål och 

individerna hjälper varandra att prestera bättre. Informanterna anser även att en bra 

gruppdynamik medför att individerna i gruppen känner en större trygghet.  

I teorin presenterade vi två olika modeller som beskriver hur man skapar en bra grupp; 

Schutz (1989) och Tuckman (1965). De tar upp att gruppen går igenom ett antal steg. Under 

de enskilda stegen är det olika krav på mellanchefen och hur denne skall agera. Under vår 

undersökning fann vi att mellancheferna kunde identifieras i dessa olika steg. En jämförelse 

på mellancheferna är dock svår att göra då de olika mellancheferna är ansvariga för grupper 

som kommit olika långt i sin utveckling. Majoriteten av informanterna ansåg att 

personalarbete var ett långsiktigt arbete som inte blev påverkat av utomstående faktorer i 
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form av konjunkturskillnader utan påverkas mer av personliga upplevelser. Informanterna 

ansåg att de inte förändrade sitt personalarbete för att skapa en bra gruppdynamik på kort sikt. 

Utan även gruppdynamik är ett långsiktigt arbete som är beroende av deras tidigare 

erfarenheter. Detta gör att en mellanchef har en viss ledarskapsstil som passar i olika steg i 

grupputvecklingen. Teorin säger att vilket arbetssätt mellanchefen ska använda skiljer sig 

från steg ett till steg tre.  

En bra mellanchef måste kunna anpassa sig till olika situationer och kunna förändra sin 

ledarstil eftersom gruppen genom utvecklingen kommer kräva olika stilar av dig som 

mellanchef (Schutz, 1989). I steg ett ska man som chef vara en så kallad traditionell chef, 

man ska vara tydlig och förklara vad som skall göras och av vem. Här har vi i vår 

undersökning identifierat två informanter vars ledarstil passar in, de säger sig delvis arbeta 

med att vara tydlig i vad de kräver av gruppen och individen. I steg två skall chefen mer 

fungera som en handledare som tar in vad individerna säger och ger dem förslag på vad som 

skall göras, men gruppen kommer kräva att de får vara med och bestämma. I detta steg finns 

majoriteten av informanterna, de säger sig vilja vara en del av gruppen och att de fungerar 

som en mellanhand mellan ledningen och sin grupp. Detta styrker även Balogun (2003) då 

han menar att mellanchefen skall fungera som en förmedlare som sprider ledningens mål ner 

till gruppen. Det är viktigt att mellanchefen gör detta på ett sådant sätt så personalen förstår 

och vill jobba efter dessa mål. I det sista steget kommer mellanchefen ha en självgående 

grupp där dennes uppgift är att övervaka och hjälpa till ifall ett problem uppstår. Här har vi 

inte kunnat identifiera någon av informanterna då det hade krävts att vi observerade 

mellanchefernas operativa arbete för att kunna skilja mellan steg två och tre.  

För att vara en bra mellanchef som kan följa sin grupp genom utvecklingen måste man ha god 

kunskap om samt kunna anpassa sin ledarskapsstil till gruppens olika krav (Sällanköp 2). 

Genom undersökningen fann vi att denna kunskap var obefintlig hos de flesta 

mellancheferna. Vi fann att mellanchefen var inriktad på en ledarskapsstil och passar då inte 

genom hela gruppens utveckling. Ifall en grupp har fel mellanchef kommer det påverka hur 

väl de kan utvecklas. Exempelvis en grupp vars mellanchef har en ledarskapsstil som passar 

för steg ett kommer det innebära att gruppen får svårare att utvecklas då de inte får utrymme 

till det. Medan en nystartad grupp vars mellanchef har en ledarskapsstil som passar i steg tre 

kommer sakna disciplin och kommer då ge en sämre utveckling och effektivitet. 
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Ytterligare en effekt som påverkar hur en grupp utvecklas är gruppens omsättning av 

individer. En lågkonjunktur påverkar i de flesta fall företag till att deras personalomsättning 

ökar (Holmgren & Kling, 2008). Detta gör att gruppen hela tiden kommer börja om i sin 

utveckling då roller i gruppen kommer försvinna och individerna kommer söka nya roller. 

Stensaker & Falkenberg (2007) tar upp att mellanchefen måste vara aktiv i sitt arbete ifall det 

ska bli lyckade resultat. Vår undersökning visade också på att mellancheferna arbetade aktivt 

med att minimera denna påverkan. De arbetade med att dra ner på sin personal genom att 

minska användandet av extrapersonal, i form av timanställda och övrig extrapersonal. Även 

dessa individer har en roll i gruppen men den är oftast inte lika omfattande som en 

tillsvidareanställd, alltså innebär en nedskärning av extrapersonal en mindre påverkan på 

gruppen.  

Undersökningen visade även på att vissa informanter anser att en grupp som består av 

individer med olika bakgrund, erfarenheter, ålder med mera ansågs vara mer effektiv då de 

har flera olika perspektiv på samma information (Sällanköp 1). Informanterna tar även upp att 

en individ enbart kommer tycka om två andra individer, de som är som individen själv samt 

de som är som individen vill att de skall vara (Sällanköp 1). Detta tas upp i teorin där van 

Dick, van Knippenberg & Hägele (2008) tar upp positiva och negativa effekter av en blandad 

grupp. De presenterar att en av de negativa effekterna är att individerna i en blandad 

sammansättning kommer ha svårare att känna någon koppling med resterande del av gruppen 

vilket kommer leda till fler konflikter och att samarbetet mellan individerna kommer 

försvåras. Den positiva effekten av att arbeta med en blandad grupp är, som empirin även 

visar, att gruppen får flera olika perspektiv och kan snabbare lösa en uppgift. Det som avgör 

om en grupp kommer få positiv eller negativ påverkan beror på vilken inställning de olika 

individerna inom gruppen har. Det är viktigt att mellanchefen här arbetar med att vara öppen 

och föra en dialog. Detta för att skapa en förståelse inom gruppen att en blandad grupp ger 

positiva effekter på hur väl de kommer prestera vilket är positivt för alla inblandade. 

Mellanchefen måste förmedla information på ett tydligt sätt för att få personalen att förstå 

innebörden och vikten av det så de tar informationen till sig (Liberman, 2008). Schutz (1989) 

tar upp att det finns två vägar till en effektiv grupp; en dialogväg och en konfliktväg. 

Dialogvägen är den snabba vägen till en effektiv grupp men den kräver att chefen arbetar 

aktivt med kommunikation för att snabbare lösa konflikter och hjälpa individerna att hitta 

sina roller. Konfliktvägen vill man som mellanchef undvika då det innebär att man har 
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misslyckats med sitt arbete. En grupp kan inte gå på enbart dialogvägen men mellanchefens 

arbete är att få bort gruppen från konfliktvägen så fort som möjligt.  

Överlag har våra intervjuade mellanchefer valt att inte förändra sitt gruppdynamiksarbete. 

Detta ser vi som positivt då teorierna tar upp att skapandet av en grupp är långsiktigt och 

måste arbetas med även när det inte är lågkonjunktur. Fördelarna med en god gruppdynamik 

kommer hjälpa företaget under lågkonjunkturen men mellanchefen måste arbeta med detta 

alltid. 

4.3 Slutsats 

Genom lågkonjunkturens påverkan tvingas företag till kostnadsbesparingar. Detta försämrar 

företagens möjlighet att ge mellanchefen resurser till den dagliga driften. Med andra ord 

minskar de budgeten för bland annat hantering av personal, lokal och övriga kostnader. Här 

har vi funnit att det är viktigt att mellanchefen arbetar mer aktivt för att möta de nya 

förutsättningarna. Empirin visade att informanterna arbetade med att skära ner på 

extraanställda i form av minskad användning av timanställda och bemanningsföretag. Att 

använda detta arbetssätt innebär att man bibehåller den firmaspecifika kompetensen, 

servicegraden till kunderna och moralen inom gruppen som de tillsvidareanställda skapar. 

Detta kommer leda till bättre konkurrenskraft både under och efter lågkonjunkturen. 

Ett effektivare kostnadsbesparande hade dock varit att skära ner på sina tillsvidareanställda då 

man får en mer flexibel personalstyrka som man inte är tvungen att betala för vid brist på 

arbete. Men detta arbetssätt får negativa konsekvenser som exempelvis förlorad firmaspecifik 

kompetens, högre kostnader vid nyanställning och utbildning av personal när 

lågkonjunkturen är över. 

Trots mellanchefens nya krav att kostnadsbespara visar det inte på några förändringar i sitt 

personalarbete, då både gruppdynamik och motivering ses som långsiktiga arbetssätt. 

Mellanchefen måste dock hela tiden arbeta aktivt med att möta olika situationer gruppen 

utsätts för. Gruppen utvecklas i olika steg och kräver att mellanchefen också utvecklas för att 

möta gruppens förväntningar. Ifall de inte arbetar aktivt och motsvarar gruppens 

förväntningar kommer gruppen inte nå upp till sin fulla potential. Exempelvis kommer 

samarbetet, moralen, tryggheten inom gruppen få en negativ påverkan.  



 

 

33 

 

Det är även viktigt att mellanchefen arbetar mer aktivt med motivering av gruppens individer. 

Ett långsiktigt motiveringsarbete är fördelaktigt då man skapar en positiv känsla för 

arbetsuppgiften individen ska utföra. De känner nöje med att gå till arbetet, de känner att de 

bidrar till gruppens prestation samt har en personlig utveckling. Detta blir långsiktigt då 

mellanchefen inte kontinuerligt behöver motivera sin personal utan de skapar sin egen 

motivation. Dessa faktorer bygger inte heller på någon ekonomisk ersättning vilket innebär 

att de inte påverkas av företagets minskade lönsamhet. I teorin och empirin har vi funnit att 

kortsiktiga motiveringsfaktorer inte är lönsamma under en längre period, dock har vi funnit 

att de kan fungera som en extra motivationshöjare under kortare perioder. Vi anser att det kan 

fungera bra som ett komplement till de långsiktiga faktorerna i de situationer företaget 

behöver en ökad effektivitet som till exempel under en lågkonjunktur. Mellanchefen måste 

vara tydlig med att detta är en tillfällig motivation som ska hjälpa individerna under de 

svårare ekonomiska tiderna så det inte leder till missnöje när denna motivering försvinner. 

Överlag har våra intervjuade mellanchefer valt att inte förändra sina arbetssätt för att hantera 

personal. Detta ser vi som positivt då teorierna tar upp att gruppdynamik och motivering är 

arbetssätt som ska planeras och anpassas till de individer man arbetar med. Dock har vi 

genom uppsatsen funnit att det under en lågkonjunktur krävs att mellanchefen arbetar mer 

aktivt för att anpassa sig och sin grupp efter de nya förhållandena.  
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5. Avslutning 

I detta avsnitt kommer vi diskutera våra slutsatser utifrån samhället för att se vilka 

konsekvenser dessa arbetssätt kan få. Vi kommer därefter ge en snabb summering över 

arbetet där vi kommer sammanfatta de delar som vi ser som de viktigaste i uppsatsens olika 

avsnitt. Det kommer att göras en reflektion över hur uppsatsen har gått och ifall vi sett några 

problem samt vidare möjligheter under arbetets gång. Till sist kommer vi att presentera ett 

antal punkter som är viktiga för mellanchefen att tänka på för att lyckas med att skapa en 

effektivare grupp.  

5.1 Diskussion 

Konjunkturens effekter ger företag olika förutsättningar att lyckas, framförallt när det 

ekonomiska klimatet är positivt ökas deras möjlighet att generera lönsamhet. Högkonjunktur 

är ofta den period som företag väljer att växa, affärerna går bra och efterfrågan på deras 

produkter och tjänster är stabil. Det är under dessa tider som företag har större möjlighet att 

bygga upp sin verksamhet och investera för att båda skapa ett bättre grepp om konsumenterna 

samtidigt som de rustar upp för ekonomiskt tuffare tider. Dock är det inte enbart när 

marknaden är fördelaktig som företag har möjlighet att skapa ett starkare fäste om 

konsumenterna. Den empiriska undersökningen visade på att en del faktiskt har valt att 

investera mer i sin verksamhet för att efter lågkonjunkturen komma ut stabilare och att ha 

ökade konkurrensfördelar. Detta främst när det är lättare att med små medel vinna kunderna 

då deras förväntan på företaget ofta är lägre än vanligt. Vad som är mer ovanligt under en 

lågkonjunktur är att ett företag väljer att öka sina investeringar i marknadsföring och 

liknanden åtgärder. En av informanterna tryckte på att under dessa tider är det mycket lättare 

att stå ut och vara unik. Individer har olika förväntningar på hur ett företag ska agera och 

klarar företaget att överträffa dessa skapas en positiv känsla hos individerna.  

Kan företag fortsätta erbjuda samma servicekvalité och visa framfötterna som de gjort under 

en högkonjunktur tenderar kunderna att välja dem framför de konkurrenter som inte gör det. 

Vad som omvänt händer när ett företag väljer att enbart arbeta med kostnadsbesparande 

åtgärder i form av uppsägning och minskad servicegrad kan ge förödande konsekvenser på 

företagets varumärke. Ifall det går så här långt har företaget hamnat i en ond cirkel som blir 

svår att arbeta sig ur. Under uppsatsens genomförande visade mycket på att företag borde 

arbeta långsiktigt inom de valda områdena, så att deras verksamhet skulle kunna skapa bättre 
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förutsättning för lönsamhet. Det är med denna anledning extremt viktigt för mellanchefen att 

genom sitt personalarbete skapa förståelse hos alla anställda.  

Lågkonjunkturen påverkar olika marknader olika vilket ger bättre och/eller sämre 

förutsättningar att lyckas som företag. Den empiriska undersökningen visade på att alla 

informanterna dragit ner på sin bemanning som ett svar på att företaget fått en mindre budget 

att arbeta med. I Sverige finns en lagstiftning som styr hur arbetstagare och arbetsgivare ska 

agera på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren kan enligt denna lag inte välja vilken specifik 

person som lämnar företaget utan det blir tekniskt sätt en tvingad personalstyrning. Om denna 

lag skulle tas bort kan arbetsgivaren själv styra vilken person som lämnar, något som är 

positivt för verksamheten i den bemärkelsen att de kan styra sin arbetsstyrka till den mest 

effektiva. Dock kommer det troligtvis att innebära en del konsekvenser hos företaget i övrigt. 

Detta i form av att anställda kan känna sig illa behandlande, arbetsförhållandena kan skifta 

och det uppstår andra prestationsmått för att stanna få kvar i företaget. Det skulle exempelvis 

kunna bli allt viktigare att skapa en god relation med arbetsgivaren eftersom det är den 

personen som beslutar vem som lämnar organisationen. Mellanchefens roll skulle i detta fall 

öka ännu mer då denne måste arbeta på ett rättvist sätt som inte skapar missnöje bland de 

anställda.   

Det är framförallt mellanchefens ledarskap som har störst förmåga att styra företaget i den 

riktning som både är kostnadseffektivt men samtidigt starkt i kundens ögon. Mellanchefen 

måste spela en aktiv roll inom företaget för att säkerställa dess effektivitet och komma med 

lösningar för att lyckas bättre. Det talas idag om att ledare måste agera enligt ett 

serviceperspektiv, detta i den bemärkelsen att personalen är en av företagets viktigaste 

resurser. Människor har idag blivit allt mer medvetna om sina val i livet och kräver nu mer än 

bara en stabil arbetsmiljö. Företag kan inte längre bara delegera ut order utan de ska bygga ett 

arbetsklimat som uppmuntrar till delaktighet och ansvar. Det gäller alltså som mellanchef att 

försöka matcha företagens mål med individernas, något som kommer att ge många positiva 

effekter på personalens engagemang. Framförallt kommer det att ge effekt ända ut till 

kunderna som i slutändan säkerställer företagets långsiktiga överlevnad.  

5.2 Summering 

Syftet med uppsatsen har varit att belysa vilka effekter en lågkonjunktur har på 

mellanchefens hantering av personal inom detaljhandeln. Detta har gjorts genom att 
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undersöka ifall mellanchefen har fått andra krav och ändrat sitt personalarbete, specifikt 

gällande motivation och gruppdynamik. 

De frågeställningar vi arbetat utefter är; 

 Får mellanchefen andra krav under en lågkonjunktur? 

 Ändrar mellanchefen sitt personalarbete under en lågkonjunktur? 

Begrepp som varit av stor vikt genom uppsatsen är lågkonjunktur, mellanchef och 

personalarbete. De ligger som grund och används genomgående i uppsatsens samtliga delar.  

Det empiriska materialet har tagits fram genom pilotintervjuer och djupintervjuer där 

informanterna bidragit med kunskap kring ämnet. Pilotintervjuerna gav inblick i vilka 

områden mellanchefer ansåg vara viktiga inom personalhantering. Djupintervjuerna bidrog 

med mer omfattande information om deras arbetssätt har blivit påverkat av lågkonjunkturen.    

Genom undersökningen har vi kommit fram till att lågkonjunkturen faktiskt ger förändrade 

krav på mellanchefens arbete. Detta innebär att mellanchefen måste förändra hanteringen av 

sin personalstyrka för att klara av de nya kraven.  Det blir med anledning av detta viktigt att 

mellanchefen arbetar aktivt med sin personalhantering  i form av kommunikation, motivering 

och gruppdynamik.  

5.3 Reflektion    

Uppsatsen har haft som syfte att undersöka om lågkonjunkturen påverkar mellanchefer i 

företag som agerar inom detaljhandeln. Främst genom att se om några nya krav ställs på 

företagen som i sin tur ger olika krav i mellanchefens personalhantering. Vi har under 

arbetets gång undersökt just mellanchefens roll i företaget och valt ut teorier och forskning 

inom detta fält. Undersökningen har ökat vår kunskap och gett egna slutsatser kring ämnet 

som resulterar i ett bidrag till forskningen och till personer i mellanchefsposition.  Tack vara 

att vi kunnat generera information till forskningen anser vi att uppsatsen följer det syfte och 

frågeställningar som ska besvaras och därmed är studien av god reliabilitet.       

Svårigheter under uppsatsens gång ansåg vi var att hålla oss till det valda syftet och 

frågeställningarna och inte sväva ut i övriga områden mellancheferna presenterade. Under vår 

litteratursökning hade vi svårt att finna artiklar som passade vårt syfte på ett bra sätt. Vi fann 
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mycket litteratur angående mellanchef och lågkonjunktur separat men få som tog upp 

mellanchefs arbete under en lågkonjunktur.  

Under arbetet förde vi en dialog om huruvida vårt empiriska material var tillräckligt 

omfattande för att vi skulle kunna komma fram till något representativt. Innan vi började vår 

empiriinsamling ansåg vi att fem pilotintervjuer samt sex djupintervjuer var en bra början för 

att sedan kunna utökas inom de områden vi fann viktiga. Men när dessa var genomförda hade 

vi nått en empirisk mättnad. Våra fem informanter från pilotintervjun hade alla pekat på 

samma arbetssätt de ansåg var viktiga för hantering av personal. Under djupintervjuerna 

visade informanterna alla att de hade en liknande påverkan av lågkonjunkturen. I urvalet inför 

djupintervjun ville vi ha representanter både från dagligvaru- samt sällanköpsbranschen. Vi 

vet att vi bara har två av sex informanter som är verksamma inom dagligvarubranschen. Vi 

ville ha representanter från båda för att se ifall det var någon skillnad i hur de blev påverkade 

av lågkonjunkturen. Genom empirin fann vi att båda informanterna från dagligvarubranschen 

ansåg att de hade mindre påverkan då konsumtionen av deras produkter inte påverkas lika 

mycket av en sämre ekonomisk situation. 

För att kunna göra en bättre analys av gruppens utveckling och mellanchefens ledarskapsstil 

hade vi behövt göra ett antal observationer på mellanchefens operativa arbete. Detta valdes 

att inte göras då arbetet var under tidspress.   

Vår undersökning har lett in oss på andra intressanta forskningsområden. De som vi funnit 

mest intressanta är hur personalen uppfattar mellanchefers olika ledarskapsstilar? 

Undersökningen visar på att en mellanchef ska använda olika ledarskapsstilar och anpassa sitt 

beteende i olika situationer. Detta har väckt intresset för hur personalen uppfattar dessa olika 

beteende och ifall det överensstämmer med vad teorierna om ledarskap säger. Informanterna 

tryckte mycket på vikten av att få in rätt person på rätt platts. Det väckte intresset till att 

undersöka ifall det finns några specifika personligheter som passar bättre eller sämre in på 

olika positioner i gruppen. Teorier och informanter tar upp att en heterogen 

gruppsammansättning presterar bättre än en homogen. Men vilka personligheter skall 

gruppen ha mer specifikt. Skall gruppen vara en slumpmässig blandning eller finns det vissa 

som passar bättre ihop än andra. Dessa områden har visat sig intressanta var för sig men även 

att se hur och i vilken omfattning en mellanchef har möjlighet att påverka dessa faktorer.  
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5.4 Tips till mellanchefen! 

Här presenteras några viktiga punkter som mellanchefen kan ta med sig ut i sitt vardagliga 

arbete. 

1. Som mellanchef bör du alltid arbeta aktivt med din personal då du fungerar som ett av 

företagets verktyg för att förmedla information och målsättningar.  

2. Motiverings- och gruppdynamiksarbete är vitala delar av arbetet och de kommer 

definitivt att hjälpa dig under ekonomiska nedgångsperioder ifall du lyckas med dem.  

3. För att lyckas med motiveringsarbetet är det viktigt att du har kunskap om vad som 

motiverar de olika individerna i gruppen. Du bör arbeta efter de långsiktiga 

motiveringsfaktorerna men de kortsiktiga kan användas under en tidsbegränsad period 

för att öka effektiviteten hos personalen.  

4. För att skapa en god gruppdynamik måste du som mellanchef ha kunskap om hur 

personer uppfattar varandra. Undersökningen visar att personer bara tycker om två 

typer av personer. De som är som en själv och de som är som man vill att de ska vara. 

Du måste som mellanchef skapa en förståelse hos de enskilda individerna så de förstår 

och uppskattar varandra. Du måste även ha kunskap om hur gruppen utvecklas och 

hur deras krav på dig kommer att förändras. Gruppen kommer i början vilja ha en 

strikt ledare för att skapa ett strukturerat arbete för att därefter gå över till att mer bli 

en handledare som hjälper gruppen fatta beslut. 

5. En annan sak du bör tänka på som mellanchef är att vara öppen och ärlig mot din 

personal. De ska inte känna rädsla eller motvilja att gå till dig när de har frågor eller 

problem utan du ska kunna anpassa dig väl efter varje situation. Om du lyckas med 

det bidrar det till att personalen känner förtroende för dig och det kommer underlätta 

att lösa kommande konflikter.  
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Bilagor  

1. Pilotintervjuguide 

1. Vilken roll har du i företaget idag? 

2. Har du tidigare chefserfarenhet? 

 Antal år? 

3. Vad är ledarskap för dig som chef inom detaljhandel? 

4. Vad är en chef för dig? 

5. Vilka faktorer/egenskaper anser du är viktiga angående personalhantering för en chef 

inom detaljhandeln? 

6. Vilka arbetssätt anser du är viktiga angående personalhantering för en chef inom 

detaljhandeln? 
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2. Djupintervjuguide 

Syftet med denna intervju är att få en djupare förståelse för hur en mellanchef arbetar, främst 

inom området personalarbete, samt hur detta arbete eventuellt påverkas av en lågkonjunktur.  

Allmänt 

1. Kan du berätta om din karriär och vägen hit till företaget? 

2. Kan du berätta lite allmänt om företaget? 

3. Vad är din position i företaget och vilka arbetsuppgifter har du idag? 

Specifikt 

4. Har den rådande lågkonjunkturen förändrat vilka krav du har? 

a. Varför? Hur? 

5. Hur arbetar du med din personal? 

a. Varför? Hur? 

6. Har du förändrat ditt personalarbete de senaste tre åren? 

a. Varför? Hur? 

7. Har du förändrat ditt arbetssätt för att skapa gruppdynamik på din avdelning? 

a. Varför? Hur? 

8. Har du förändrat ditt arbetssätt för att motivera din personal? 

a. Varför? Hur? 

9. Anser du att det finns ett genusperspektiv på motivering? 

a. Varför? Hur? 


