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Förord 
 

Vi vill inleda detta arbete med att tacka alla respondenter som har deltagit i vår 

undersökning. Vi vill även tacka vår handledare, Sigbritt Arwidsson och samtliga 

personer som givit oss hjälp och goda råd under arbetets gång!  

 

Ett stort Tack! 

 

I denna studie har arbetsfördelning mellan oss varit sådan att vi har utformat vår 

frågeguide utifrån vårt syfte. Vi fördelade alla arbetsmoment på så sätt att båda två var 

delaktiga i samtliga moment. Utformning av frågor, genomförande av intervjuer, 

transkribering av intervjuer, tematisering och utvärdering av resultat, samt diskussion 

har utförts gemensamt.  

Mer specifikt har Zaira Gamaeva tagit huvudansvaret för inledningen och utformandet 

av förordet, den övergripande delen av kunskapsgenomgången, samt sammanställningen 

av uppsatsen. Alda Karlsson huvudsakligen ansvarat för abstract, samt den övergripande 

delen av metodkapitlet.   

 
Zaira Gamaeva & Alda Karlsson 
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Abstract 

 
In this qualitative study, we interviewed four middle managers who work in elderly care. 

All the respondents were female and their average age was 50 years. 

The purpose of this study was to investigate the middle manager's position, in between 

various stakeholders, and their experiences of it. 

Results indicate that all the respondents felt that they find themselves caught between 

various stakeholders such as: their bosses, politicians, service users, relatives of service 

users, their employees, health care and medical staff, and assistance officer. Additional 

interests are regulations, media, users involvement, communication and ethics. 

Respondents agreed that they had plenty of room, for maneuver within their units, despite 

their middle position. Respondents argued that a good communication skill is an 

important element in their work. They pointed out that with proper communication and 

negotiations, they can avoid lots of problems in their work. The middle manager's work is 

about encountering with people on daily basis and conveys different information and 

decision said the respondents. Further the respondents argued that it is guidelines, goals, 

education, communication, and leadership that help them to manage all kinds of different 

situations they may find themselves in.  

 

Keywords:  communication, elderly care, middle managers, loyalty, position social work  
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Sammanfattning 
 

 

I denna kvalitativa undersökning intervjuades fyra mellanchefer som arbetar inom 

äldreomsorgen. Samtliga respondenter var kvinnor och deras medelålder var 50 år.  

 

Syftet med föreliggande studie var att utforska mellanchefens position mellan olika 

intressenter, samt deras upplevelser av det.  

 

Resultatet visar att samtliga respondenter anser att de befinner sig i kläm mellan olika 

intressenter så som: sina chefer, politiker, brukare, anhöriga, medarbetare, HSL-personal, 

biståndshandläggare. Dessutom intressen som regelverk, media, brukarinflytande, 

kommunikation och etik. Vidare ansåg respondenterna att de hade ett stort 

handlingsutrymme inom sina enheter trots sin mellanposition. Respondenterna var eniga 

om att kommunikation är en viktig faktor i deras arbete. De menade att genom att 

kommunicera kan de undvika problem i sitt arbete, eftersom mellanchefernas arbete 

handlar om dagliga möten med människor och de måste förmedla olika beslut. Vidare har 

respondenter berättat att riktlinjer, mål, utbildning, kommunikation, samt ledningssätt 

hjälper dem att hantera alla slags situationer och relationer som de kan hamna i. 

Nyckelord: kommunikation, lojalitet, mellanchef, position, socialt arbete, äldreomsorg   
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1 Inledning 
 

Dagens samhälle förändras ständigt och det uppkommer krav på att samhällets 

verksamheter ska utvecklas och uppfylla nya och kommande behov. Inom vård och 

omsorgssektorn är den viktigaste uppgiften att tillgodose brukarnas behov. Enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) skall den ”som inte själv kan tillgodose sina behov eller 

kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning och för sin livsföring i övrigt”. I utförarledet innebär det i sin tur att 

mellanchefer/ ledare ansvarar för brukarnas/patienternas behov, samt för medarbetarnas 

arbetsmiljö. Enligt Jonsson (2001) i Larsson, K (2008) är det inte enbart ledarna som 

styr organisationen, utan även andra aktörer influerar och villkorar ledarskapet.  

Larsson, K hävdar att det är det som gör det intressant att studera ledarskap i ett politiskt 

sammanhang. Ellaström et al. (2003) i Larsson, K (2008) hävdar att det finns en gråzon 

mellan politiker och tjänstemän, vilket bidrar till en oklar rollfördelning. Problemet är 

att beslutsprocesserna i den politiska organisationen tar lång tid, medför att 

mellancheferna hamnar i ett korstryck mellan de politiska målen, värderingarna, 

myndighetsutövningen, samt arbetsmiljöaspekterna. För att uppfylla de krav som ställs 

måste en ledare/mellanchef ha många egenskaper, vilket Thylefors (2007) har gjort 

empiriska studier om. Thylefors (2007) lät chefer och medarbetare beskriva hur en ”bra 

chef” skall vara, där ur resultatet framgick att idealchefen bör vara lyhörd, omtänksam, 

bekräftande och förtroendefull. Vidare egenskaper som efterfrågades hos idealchefen 

var öppen, ärlig, rak och tydlig. Även förmågan att kunna fatta beslut, vara 

utvecklingsorienterad och handlingskraftig hamnade högt bland eftertraktade 

egenskaper. Denna beskrivning av egenskaper som en mellanchef/ ledare skall ha ger i 

vår mening en bild av alla krav som mellancheferna/ledarna ställs inför.  

 

Lundin & Sandström (2009, s 14) definierar begreppet ledarskap på följande vis: 

”Ledarskap är förmågan att utnyttja medarbetarnas samlade kompetens för att effektivt 

nå uppsatta mål”. Ledarskap har som syfte att skapa de bästa förutsättningarna för 

verksamheten och detta syfte uppnås genom ett samarbete med medarbetarna. Lundin & 

Sandström (2009) menar att chefsrollen erhålls från högre chefer, men att ledaren får sitt 

uppdrag underifrån. Vidare framhålls det att det är svårare att leva upp till rollen som 

ledare i jämförelse med den formella chefen. Medarbetarna måste känna samhörighet, 

stolthet och respekt för att acceptera sin ledare, anser Lundin & Sandström (2009). 

Detta kan uppnås när medarbetarna känner tillit till sin ledare. Mossboda et. al. (1998) 

poängterar att en chef är medveten om sin chefsroll och fortsätter med den tills 

uppdraget är avslutat. Vidare menar Mossboda et al. att ledarskapet är något som 

förtjänas, som i sin tur innebär att det både kan förloras och förstärkas beroende på 

agerandet. Samtidigt har mellanchefer egna chefer, vilket gör att de befinner sig mellan 

alla intressenter. Vi fann det intressant att undersöka hur mellanchefer/ledare upplever 

sin ställning, vilken vi har valt att kalla för en ”hamburgare – position”. Det finns 

åtskilliga studier kring ledarskap, men vår nyfikenhet växte när vi insåg att det inte finns 

så många studier kring ledarens roll, utifrån just ”hamburgare – positionen”. I 

föreliggande studie kommer begreppet mellanchef, chef, ledare och enhetschef 

användas som synonymer.   
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2 Syfte 
 

Syftet med föreliggande studie var att utforska mellanchefens position mellan olika 

intressenter, samt deras upplevelser av det.  

 

 Vilka intressenter är mellanchefer beroende av?  

 Hur upplever mellanchefer sin position mellan olika intressenter? 

 Upplever mellanchefer etiska dilemman och lojalitetskonflikter i sin position? 

 Är mellanchefer ensamma i sin profession?  

 

3 Tidigare forskning och teori 
 

I detta kapitel tar vi upp tidigare forskning, samt teoretiskutgångspunkt för föreliggande 

uppsats. Vi har valt att presentera dessa två moment i samma kapitel, eftersom de går in 

i varandra. Vi fokuserar oss på bland annat på forskning som handlar om mellanchefers 

mellanställning, kommunikation, ledarskapsteori, samt medias makt i samhället. Media 

belyses eftersom det i resultatet framkom att media är en av intressenterna som 

mellanchefen bör ta hänsyn till. 

 

Kommunal äldre- och handikappsomsorg är enligt Wolmesjö (2005) en offentlig 

organisation under politiskt styre. Wolmesjö (2005) menar att det yttersta ansvaret för 

utformning av mål och riktlinjer, samt det övergripande beslutsfattandet ligger hos 

valda politiker i nämnder och styrelser. Wolmesjö (2005) påpekar att det övergripande 

beslutsfattandet är i praktiken föränderligt på grund av eventuella regeringsskiften 

genom val vart fjärde år. Det är framför allt lokala politiska ledningar, regler och 

resolutioner som styr och granskar det aktuella omsorgsarbetet. Ansvaret i verksamheter 

är organiserat på ett hierarkiskt sätt och på lokal nivå har politikerna en 

ledningsfunktion, samt ett arbetsgivaransvar. 

 

Enligt Mossboda et. al. (1998) utövar ledare sitt ledarskap utifrån sin chefsroll, något 

som i sin tur innebär att de måste utöva ett dubbelt representantskap. Gentemot sina 

chefer representerar ledaren sina medarbetare och tar på sig rollen som språkrör för sin 

grupp. Språkrörsfunktionen kan orsaka frustration hos mellancheferna, eftersom de 

samtidigt representerar sina arbetsgivare. Vidare skriver Mossboda et al. (1998)  att 

medarbetarna har förväntningar på chefen, varav dessa förväntningar uttrycks i 

situationer då chefer rekryteras.  Sådana situationer kan vara väldigt påfrestande för en 

chef och därför är det viktigt att ge medarbetarna så mycket information som möjligt. 

Vidare skriver Mossboda et al. (1998) att en chef ska se sin avdelning i sin helhet och 

visa hur de olika delarna medverkar till helheten. Medarbetarna ska tydligt informeras 

om hur organisationen är uppbyggd och vilka funktioner deras chef har, samt vilka 

ansvarsområden medarbetarna har. Den här typen av information kräver kontinuitet.  
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3.1 Dubbelriktad lojalitet 
 

Mossboda et al. (1998)  anser att en mellanchef av sin ledning förväntas ansvara för att 

medarbetarna i organisationen åstadkommer resultat. Detta innebär att rollen som 

arbetsgivarrepresentant handlar om att driva frågor och meddela beslut som i vissa fall 

kan te sig mindre gynnsamma för antingen chefen eller medarbetarna. Det går inte att 

hänvisa till andra eller lämna ifrån sig något till högre chefer när uppgiften känns 

besvärlig. Vidare menar Mossboda et al. att en chef inte kan lämna ifrån sig ansvaret 

genom att säga att ”chefen har beslutat” något, utan att en chef alltid ska stå för ett 

beslut som han/hon är delaktig i. Varje gång en chef hänvisar till någon annan kommer 

medarbetarna att vara skeptiska och om det sker för ofta minskas förtroendet för chefen. 

Mossboda et al.(1998) menar att ett allvarligt misstag som en mellanchef kan göra är att 

uttala sig negativt om sina chefer, då medarbetarna anser att en mellanchef representerar 

ledningen och kan undra hur deras chef då agerar när han/hon representerar dem. 

 

Mossboda et al. (1998) hävdar även att ett vanligt misstag som mellanchefen gör är att 

försumma uppgiften som arbetstagarnas representant. Ledaren kanske agerar starkt 

uppåt i organisationen för att främja medarbetarnas intressen, samtidigt som han/hon 

inte tar sitt ansvar för att gynna sin ledning. Vidare menar Mossboda et al. att en ledare 

ska undvika att lova något som han/hon inte kan leva upp till, för att inte förlora sin 

trovärdighet. Det är ett förståeligt fenomen att en ledare är lojal mot sina medarbetare, 

samtidigt som ledaren omedvetet tar på sig rollen som ett fackligt ombud. Mossboda et 

al. (1998) menar att fackliga representanter har sina uppgifter och att ledarna har sina. 

För att tydliggöra vilken part ledaren representerar i det dagliga arbetet ska han/hon 

tänka på sitt agerande, då ledaren har som ansvar att agera företrädare för ”den part som 

inte är närvarande” (Mossboda et al.1998, s 21). Även medarbetarna måste vara 

medvetna om att de representerar organisationen uppåt i mötet med sina 

brukare/vårdtagare/klienter och andra organisationer.  

 

Karlsson (2006) skriver i sin avhandling att mellanchefer står i direkt kontakt med 

medarbetare, brukare och anhöriga, samtidigt som de har i uppgift att verkställa nya 

beslut från politisk nivån. Detta innebär i sin tur att mellanchefers lojalitet begärs uppåt 

då politiska beslut har fattats. Åt andra sidan förväntas mellanchefer vara lojala nedåt i 

frågor som kommer inifrån, gällande verksamheten. Vidare framgick det i Karlssons 

studie att mellanchefer upplevde svårigheter med att vara ensamma i sin position, då 

kraven på lojalitet kom från båda håll. Fortsättningsvis menar Karlsson att det inom 

äldreomsorgen är vanligt att en mellanchef som ska genomföra eller fatta beslut kan 

missgynna någon av sina intressenter. Att verkställa beslut som kan medföra negativa 

konsekvenser för brukarna kan upplevas som svårt. Mellanchefernas professionella och 

etiska grunder ställs mot varandra, då det handlar om att försvara brukarnas rättigheter 

och samtidigt slutföra uppdraget på ett lojalt sätt. I dessa situationer är 

lojalitetskonflikten ett faktum.  

 

Wolmesjö (2005) poängterar att politikerna ställer krav på målprestation och sparanden, 

mot medarbetarnas och brukarnas behov på en smidigare arbetsorganisation och ett ökat 

medbestämmande.  I verksamheten beskrivs mellanchefen som en viktig person i 

förändringsarbetet, som ofta hamnar i tvärdraget från de organisationsförändringar som 

genomförs. Inom äldreomsorgen betyder mellanchefens yrkesroll och ”mellanposition” 
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formellt att chefen ska föra politikernas och överordnade chefers talan nedåt/utåt i 

organisationen och samtidigt föra medarbetares och brukares talan uppåt/inåt i 

organisationen. Mellanchef kan ses som en förbindelselänk och kan uppfattas som den 

”förhandlingsarena” som krävs, för att utjämna de olika domänernas möjliga kulturella 

stridigheter och skilda resonemanger. Den mellanställning som arbetsledaren befinner 

sig i blir svårare av arbetsledarens uppgift att fungera som den förenande länken mellan 

olika intressenter/intressen. Wolmesjö (2005) hävdar att det finns risk för att 

mellanchefer kan hamna i lojalitetskonflikt.  Faktorer som t.ex. vem som för fram idéer 

som utgör underlag för beslut, förhållanden till berörda parter, samt chefens egna 

värderingar kan tänkas påverka lojaliteten mot olika grupper. Wolmesjö skriver vidare 

att det finns sannolikhet för att första linjens chefer i vissa ärenden känner en större 

lojalitet uppåt/inåt mot den politiska och administrativa domänen, t.ex. när det gäller att 

uppnå bestämda politiska mål eller den planerad budget. I andra ämnen kan lojaliteten 

nedåt/utåt mot medarbetarna och brukarna i organisationen tänkas vara större, t.ex. 

arbetsmiljöfrågor och brukares önskemål.   

 

3.2 Mitt emellan men ensamma 
 

I en vinjettstudie som genomfördes i region Halland har Karlsson (2006) bland annat 

tagit upp hur mellanchefer upplever den egna positionen. Ledarna som intervjuades 

beskrev tillgången till kollegor som en väldigt viktig resurs, inte minst för utvecklingen 

av gemensamma normer och en gemensam syn på yrket.  Karlsson påpekar att närhet 

till kollegor kan ge ledarna möjlighet att diskutera problem som uppstår i verksamheten, 

samt tolkning av regelverk.  Karlsson (2006) menar att kollegorna i hög grad fungerar 

som en källa för feedback och att flera ledare i författarens studie betonade vikten av att 

ha ett ”bollplank”. Ledarna menade att det är där de hämtar kraft om problem uppstår. 

Karlsson (2006) hävdar att ledare som geografiskt delar plats med sina kollegor har 

möjligheten att få stöd och kunskap från dem.  Detta innebär inte att ledarna leder 

organisationer på samma sätt, då de skiljer sig åt med personlig ledarstil, 

ledningsfunktioner och arbetsuppgifter. Vidare skriver Karlsson (2006) att många ledare 

inom kommunala verksamheter är ensamma på sina arbetsplatser, något som innebär att 

de inte har chefskollegor som ”bollplank” nära sig. Även Larsson, K (2008) skriver i sin 

avhandling att mellanchefer är en grupp som saknar kollegor och upplever sig vara 

ensamma i sin yrkesroll.  

 

3.3 Kommunikation 
 

Enligt Lundin & Sandström (2009) är kommunikation en styrande ingrediens inom 

ledarskapet. Lundin & Sandström menar att det inte går att utöva ledarskap utan 

kommunikation, således måste en ledare alltid fokusera på sin kommunikationsförmåga, 

samt utveckla och förbättra den.  Lundin & Sandström betonar att kommunikation inte 

enbart handlar om att kunna förmedla ett budskap muntligt, utan även skriftligt, samt 

genom kroppsspråk och klädsel. En ledare skall föregå med ett gott exempel för sina 

medarbetare. Vidare anser Lundin & Sandström att kommunikation inte enbart är 

förmågan att förmedla budskapet, utan också förmågan att lyssna på mottagarens 

respons. Kommunikation är en process där sändare och mottagare utbyter budskap med 

varandra, vilket medför en dialog i kommunikation.  
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Ahrenfelt (2001) skriver att ett misstag som en ledare kan göra är att han/hon försöker 

”informera” sina medarbetare istället för att kommunicera. När information ges ut 

uppstår en envägsprocess som går ut på en monolog. Vidare menar Ahrenfelt (2001)  att 

information på så vis kan vara bristfällig, eftersom kommunikation är en 

flervägsprocess och handlar om att parterna har en dialog. Även Lundin & Sandström 

(2009) anser att effektiv kommunikation bygger på en dialog mellan parterna, därav är 

det viktig att lyssna och fånga upp medarbetarnas synvinklar, samt följa upp och 

kontrollera resultatet. Lundin & Sandström (2009) hävdar att oerfarna ledare gör ett 

misstag när de tror att de har fullgjort sina uppdrag genom att ge direktiv till sina 

medarbetare. Därefter anser ledarna att det är medarbetarna som misskött sig ifall de 

inte handlar efter ledningens direktiv. Enligt Lundin & Sandström (2009) är denna 

uppfattning felaktig, då de istället anser att det är först när medarbetarna inte fullföljt 

direktivet trots korrekt uppfattning av det, som de bär ansvaret för att uppgiften inte 

utförts. På så sätt har medarbetarna tolkningsföreträde, medan ledaren har i uppgift att 

lyssna på medarbetarnas synpunkter för att försäkra sig om att de har förstått uppdraget. 

Även Simonsson (2002) påvisar i sin avhandling som handlar om kommunikation 

mellan mellanchefer och medarbetare att förmågan att kommunicera är avgörande för 

ett framgångsrikt ledarskap. Simonsson (2002) menar att en central utgångspunkt i 

hennes studie är att ledarskap och kommunikation har tätt koppling till varandra, och 

menar att nyckelorden i modernt ledarskap är dialog och meningsskapande. 

 

 

3.4 Medias makt i samhället 
 

Larsson, L (2008) hävdar att medias makt i samhället är kontroversiell och att denna 

makt har varierat med tiden. Vidare skriver Larsson, L att inflytandet på samhället de 

senare åren har fått vetenskapligt intresse, speciellt genom televisionens starkare 

position. Under riksdagsvalen har det konstaterats att journalister likställts med politiker 

och i stort sett haft ”makt” över valprogrammen på TV (Peterson m.fl. 2006, i Larsson, 

L 2008). Vidare menar Larsson, L (2008) att media har fyra huvuduppgifter i samhället 

som formulerades av pressutredningen år 1972. De fyra uppgifterna är: information, 

kommentarer, granskning och gruppkommunikation. Fortsättningsvis skriver författaren 

att genom att observera dagens media kan det läggas till en funktion som dessutom har 

blivit tydlig genom åren - underhållning.  

 

Larsson, L (2008) menar att medierna har tagit på sig ”rättigheten” att utse nyheter och 

anser sig ha rätten att ha åsikter om händelserna som de vill uppmärksamma. Enligt 

författaren har de ytterligare en makt – ”att få sista ordet”. En viktig insikt för en 

informationssändare att vara medveten om att det inte är han/hon som avgör om en 

nyhet kan publiceras, när den kan göra det eller när nyheten kommer att upphöra, 

oavsett om den är kontroversiell för de inblandade. Medias arbete skyddas även i våra 

regelverk genom tryckfrihetsförordningen, offentlighetslagstiftning och 

meddelarskyddet. Nämnda lagar är avgörande utgångspunkter för granskningen av 

demokratiskt styrda verksamheter. Media i sin tur granskas av pressombudsmannen och 

en speciell nämnd.  

 

Vidare skriver Larsson, L (2011) att mediestrukturen i storstäder ofta brukar omfatta en 

rad medier, medan det i mindre städer är en eller två tidningar som brukar dominera. 

Svensson (2011), med egen erfarenhet av arbete i offentlig sektor skriver att det 
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underlättar att se media som en viktig medaktör, istället för att vara rädd för den och 

ignorera den. Svensson beskriver hur hon deltagit i ledningsmöten där man diskuterat 

vad i verksamheten som kan ha ett nyhetsvärde och vad man önskar att media ska 

berätta om dem. Svensson beskriver ett exempel med utvecklingssatsning som 

inkluderade en språkkurs på Malta. Vid journalistens fråga om denna resa kunde hon 

berätta att all information fanns på hemsidan och journalisten bjöds dessutom in för att 

få mer information. Journalisten skrev aldrig något och hörde inte av sig mer, då det 

visade sig att det redan fanns information att tillgå. Svensson(2011) menar att det finns 

en svensk tradition att utse den skyldiga, eftersom situationen då återgår till det 

ursprungliga. Detta beteende är ofta förekommande i media och visar på handlingskraft. 

 

Svensson skriver att medborgarna borde sluta utgå från att välbefinnande och trygghet 

garanteras av myndigheter och istället ta ansvar för det på individuell nivå. Hon menar 

att det kan hända att det förekommer situationer där media ”trycker till”, ofta på temat 

”den lilla oskyldiga människan kontra den elaka maktfullkomliga myndigheten” 

(Svensson 2011, s 134 i red Hansson 2011), eftersom media är medveten om 

individernas förtroende till myndigheterna. Misstag från myndigheterna kan på så sätt 

förstoras av media, då de är medvetna om att ovan nämnda tema väcker intresse bland 

medborgarna. Därför rekommenderar Svensson (2011) öppenhet och aktivt 

initiativtagande från myndigheterna i förhållande till media, för att undvika 

missuppfattningar som påverkar medborgarna. 

 

3.5 Situationsanpassat ledarskap 
  

Det finns olika teorier som beskriver vilka egenskaper en ledare ska ha för att utöva ett 

framgångsrikt ledarskap. Några kända teorier som beskriver ledarskap är: transformativ 

ledarskap, utvecklingsinriktat ledarskap samt situationsanpassat ledarskap. Vi har valt 

att fördjupa oss i situationsanpassat ledarskap.  

 

I början av 1900-talet handlade internationella undersökningar om ledarskap, framför 

allt om teoretiska ämnen och utveckling av olika ledarskapstypologier, enligt Wolmesjö 

(2005). Främst fokuserades det på individens karaktärsdrag, personlighetsteorier, och 

delvis på situationella synvinklar. Enligt Hagström (1990) i Wolmesjö (2005) 

framställdes olika perspektiv på ledarskap, så kallade ”great – man” teorier parallellt 

med scientific managementrörelsen. Wolmesjö (2005) påpekar att det idag är 

kontroversiellt i vilken grad en ledare kan sätta ett personligt avtryck på sitt ledarskap, 

utifrån egenskaper och personlighetsdrag. Ledarskapstypologier har i nästa steg 

undersökts företrädesvis utifrån situationella och strukturella faktorer. Wolmesjö menar 

att ett situationsanpassat ledarskap betyder att en del personliga egenskaper, 

beteendemönster och personlighetsdrag kan vara betydelsefulla i en situation, men 

mindre betydelsefulla i en annan. Wolmesjö (2005) anser att samma ledare kan handla 

på olika sätt i skilda grupper eller omständigheter. Medan Larsson, K (2008) hävdar att 

situationsanpassat ledarskap riktar kritik mot sökandet av en homogen syn på 

ledarskapet, eftersom olika situationer kräver olika former av ledarskap. Vidare menar 

Larsson, K att: 

 
Ledarskapet fungerar därför bäst om ledaren har förmåga att anpassa sitt ledarskap 

till situationens krav. Ledaren måste ha en förmåga att vara flexibel och ha en bred 

erfarenhet och kunskapsbas för att kunna variera och anpassa sitt ledarskap. 
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Ledarskapet uppfattas inte som en egenskap som individen har, utan något som 

uppstår i interaktionen mellan människor i bestämda organisatoriska sammanhang. 

(Larsson, K 2008, s 47- 48) 

 

Larsson, K (2008)  menar att det situationsanpassade ledarskapet grundar sig på att 

chefer/ledare är flexibla, kan avläsa olika situationer som uppkommer på verksamheten 

och kan stimulera sina medarbetare till tänkandet i handling, i de olika situationer som 

uppkommer. Larsson, K (2008) menar att en avgörande faktor i chefens ledarskap är att 

kunna anpassa sig till omgivningens krav, för att kunna få ett samspel med olika 

intressenter både ”uppåt” och ”nedåt” 

 

 

3.6 Handlingsutrymme 
 

Enligt Wolmesjö (2005) innebär handlingsutrymme att det finns utrymme för 

professionerna att agera i sin verksamhet. Cheferna får ett större ansvarsområde inom 

den offentliga sektorn, men med en minskad resurstilldelning.  Vidare skriver Wolmesjö 

att flera mellanchefer anser att deras handlingsutrymme har ökat eftersom yrkesrollen 

har förändrats. Detta beror på organisationernas struktur och storlek. Ledare som arbetar 

i mindre kommuner upplever att de har större handlingsutrymme än ledare som arbetar i 

större kommuner. Vidare hävdar Wolmesjö att ledare upplever att de har större 

handlingsutrymme i kommuner där personalen har mer ansvar och fler delegeringar. 

Samtidigt har de enskilda chefernas handlingsutrymme minskat eftersom kontrollen 

”uppifrån” ökat (t.ex., Lex Sara, Lex Maria, ekonomirapporter). Wolmesjö (2005) 

menar att en del chefer ändå upplever att de har ett stort handlingsutrymme, vilket kan 

bero på att vissa uppgifter har delegerats till personer som inte har haft ledningsansvar 

för liknande ärenden tidigare. Vidare anser Wolmesjö att yrkesmässig självständighet är 

en kvalifikation för ledarskap. I en del frågor anser chefer att de inte har det 

handlingsutrymme de skulle behöva för att kunna ta det ansvar som de har fått. Kraven 

som ställs på cheferna är höga eftersom de måste vara kostnadseffektiva och samtidigt 

hålla en god kvalité, vilket cheferna framhåller som ett dilemma. Vidare skriver 

Wolmesjö att ledarna befinner sig i mitten och får krav från flera håll och den enskilde 

ledaren får själv hantera alla dilemma som den mellanställningen medför. 

Avslutningsvis menar Wolmesjö (2005) att många ledare anser att det kritiska tänkandet 

som de erhållit genom sin högskoleutbildning har medfört en större förmåga att 

reflektera över det egna ledarskapet. 

 

3.7 Brukarinflytande 
 

Wolmesjö (2005) definierar brukarmedverkan som att brukarna är delaktiga genom att 

medverka i frågor som handlar om verksamhetens aktiviteter. Brukarinflytande 

definiera i sin tur som en möjlighet för brukarna att medverka och påverka den 

offentliga sektorns innehåll och kvalitet.  Enligt Socialstyrelsens rapport (2003b) 

avskiljer sig brukarinflytande från medborgarinflytande, där det senare sker inom ramen 

för den politiska processen. Vidare menar Wolmesjö att brukarmedverkan och 

brukarinflytande beror på verksamhetens behov, eller brukarnas behov av verksamheten, 

vilket ger brukarna möjligheten att bestämma vad god kvalitet innebär för dem. Enligt 

Socialstyrelsen (2003b) är brukarinflytande och brukarmedverkan inom offentliga 

sektorn eftersträvansvärt/önskvärt. Wolmesjö (2005) anser att brukare skall uppfattas 
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som kunskapsbärare och inte enbart som intressenter i politiska processer. Genom att 

använda brukarnas kunskaper, erhålls ett brukarperspektiv som i sin tur kan 

fullständigas med andra kunskaper. Enligt Socialstyrelsen (2003b) får myndigheterna 

genom brukarinflytandet möjlighet att förstå vilka behov och önskemål brukarna har.  

 

 

4 Metod 
 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för hur vi gick tillväga i vår undersökning. Vi 

kommer att beskriva metod, urval, etiska övervägningar, avgränsningar, samt vår 

förförståelse. Avslutningsvis reflekterar vi över vårt tillvägagångssätt i 

metoddiskussionen.  

 

 

4.1 Val av vetenskaplig teori 
 

Syftet med föreliggande studie var att utforska mellanchefens position mellan olika 

intressenter, samt deras upplevelser av det.  

 

Vi är väl medvetna om att det i samhällsvetenskaplig forskning finns ett stort antal 

valsituationer och alternativ, vilket i sin tur innebär att forskarna måste fatta strategiska 

beslut om vilka val de ska göra. Det finns två huvudformer för insamling av empiri - 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi har använt oss av kvalitativ metod. Det finns 

två huvudinriktningar av vetenskaplig teori, hermeneutiken och positivismen. Vi 

använder oss av hermeneutisk forskningsmetod, som innebär tolkningslära där 

grundbetingelserna är att tolkningen är viktig för förståelsen.  Hermeneutiken handlar 

om tolkning av innebörd, förförståelse, kontext, samt del- och helhetsperspektiv. 

Hermeneutiken kan även uppfattas som en allmän lära om kommunikation och 

förförståelse (Wallén, 1993). Vi anser att hermeneutiken är den vetenskapliga teori som 

bäst passar för föreliggande studie, eftersom dess syfte är att fånga innebörd och 

upplevelser, vilket överensstämmer men den hermeneutiska forskningsmetoden. 

 

4.2 Val av metod 
 

Utifrån syftet valde vi att genomföra vår undersökning med hjälp av personliga 

intervjuer. Vi ansåg att intervjuer var det bästa alternativet för oss, eftersom vi ville få 

kunskap om mellanchefer i ställningen mellan olika intressenter, samt deras upplevelser 

av detta. Enligt Denscombe (1998) lämpar sig en kvalitativ metod för beskrivning, då 

kvalitativ forskning tenderar att bygga på detaljerade och ingående beskrivningar av 

händelser eller människor, vare sig det handlar om betydelser eller beteendemönster. 

Det som kännetecknar kvalitativ metod är ord och upplevelser, medan statistik och 

uträkningar är typiska kännetecken för kvantitativ metod. 
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Varje val innebär en rad fördelar och nackdelar. De vinster man gör i en riktning medför 

förluster i en annan, och detta måste samhällvetenskapliga forskare leva med 

(Denscombe, 1998).  

  

4.3 Avgränsningar  
  

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till mellanchefer inom äldreomsorgen, för att 

kunna fördjupa oss i analysen och studieresultatet. Ursprungligen planerade vi att 

intervjua fem mellanchefer, dock fick vi ett bortfall relaterat till sjukdom, vilket 

resulterade i fyra intervjuer. Slutligen intervjuade vi fyra mellanchefer från två olika 

kommuner: en mindre kommun och en större kommun. Två är mellanchefer inom 

hemtjänsten, samt två på äldreboenden.  

 

 

4.4 Datainsamling 
 

Sökningar gjordes efter tidigare forskning relaterat till uppsatsens syfte. Materialet som 

framkom i sökningen lästes igenom och dess relevans diskuterades mellan skribenterna 

innan resultatdelen utformades. Insamling av tidigare forskning utfördes på Halmstad 

högskolas biblioteksdatabas, samt i databasen DiVA. Vidare söktes även litteratur på 

Ängelholms stadsbibliotek och Göteborgsuniversitets databas. Sökorden valdes utifrån 

syftet, vilka senare gav upphov till de olika temana i resultatkapitlet. Sökorden som 

användes var: mellanchefer, ledarskap, mellanchef i äldreomsorg, att leda i 

äldreomsorg, mellanchef i kläm, mellanchefens kläm position, handlingsutrymme och 

lojalitet, samt brukarinflytande. 

 

 

 

4.5 Intervju 
 

Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att en färdig lista med 

ämnen behandlas och frågor besvaras. Vi var emellertid beredda på att vara flexibla när 

det gäller ämnenas ordningsföljd och lät respondenterna utveckla sina idéer, samt tala 

mer utförligt om det ämne som vi tåg upp. Respondenterna fick möjlighet att svara 

öppet och betoningen låg på respondenternas utvecklade sina synpunkter. Enligt 

Denscombe (1998) visar undersökningar som gjorts angående intervjuer att 

respondenter svarar olika beroende på hur de uppfattar intervjuaren. Det är i synnerhet 

intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung som inverkar på hur mycket information 

informanterna är villiga att ge och hur ärliga de är i sin information. Data påverkas med 

andra ord av forskarens personliga identitet. Vidare påverkas effekten av forskarens 

identitet av vilken typ av ämne som diskuteras. Intervjuarens identitet får särskild 

betydelse när det gäller frågor som uppfattas som personliga (Denscombe 1998). Vi 

som forskare är medvetna om att vi kan ha påverkat resultatet, relaterat till vår ålder och 

vad som vi anser viktigt därefter. Vidare förutsätter vi att även våra informanter har 

påverkat resultatet, eftersom både intervjuare och respondenter är medskapare i samtalet 

och påverkar varandra direkt och indirekt.  
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Det finns olika typer av intervjuer, men vi gjorde personliga intervjuer, även kallade 

ansikte mot ansikte, vilket innebär ett möte mellan forskare och informant. Personliga 

intervjuer är enkla att planera, fortsättningsvis är en annan fördel att de uppfattningar 

och synpunkter som kommer till uttryck under intervjun härstammar från en och samma 

källa - den intervjuade. Personliga intervjuer är även enklare att kontrollera, då de utförs 

i direkt kontakt med respondenterna. Samtliga chefer kontaktades per telefon och 

personlig kontakt och därefter diskuterades ett datum för intervjutillfället. Frågeguiden 

sändes i förväg i förberedande syfte för intervjun. 

 

Fördelarna med intervjuer var att vi kunde få detaljerad och utförlig data, samt att vi 

hade möjligheten att bekräfta det direkt. Genom personliga intervjuer kunde vi få 

information som inte varit möjlig att få vid andra former av intervjuer. En annan fördel 

med personliga intervjuer är att vi hade möjligheten att välja våra respondenter. I denna 

studie kunde vi välja fyra enhetschefer som arbetar inom äldreomsorgen. Två av dem är 

mellanchefer på hemvården och två på äldreboenden. Nackdelarna med personliga 

intervjuer är att de ofta är kostsammare än andra former av undersökningssätt 

(Denscombe, 2009). Vidare nackdelar är att det kan upplevas obekvämt att intervjua 

chefer eftersom frågorna kan vara känsliga, vilket även vi träffade på då en mellanchef 

avböjde. Vi som forskare upplevde däremot inte något obehag i samband med 

genomförda intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes på mellanchefernas 

arbetsplatser.  

 

Samtycke för inspelning av intervjuer lämnades av samtliga informanter. Även i 

samband med inspelning finns det för- och nackdelar. Fördelen är att vi har fullständig 

dokumentation av intervjuerna, samt att andra forskare kan kontrollera dem. Nackdelen 

med ljudinspelningar är enligt Denscombe (2009) att de bara fångar in de talade orden 

och missar den icke-verbala kommunikationen. Vidare menar Denscombe att 

ljudinspelningar ändå ger tillräcklig data och menar att, eftersom en videoinspelad 

intervju medför störningar som sänker kvaliteten. Vi upplevde inte att våra respondenter 

kände sig obekväma på grund av inspelningen, däremot är vi tveksamma ifall våra 

respondenter hade känt sig lika obesvärade om vi hade utfört en videoinspelning. 

Fältanteckningar upplevdes överflödiga av intervjuarna, eftersom samtalet spelades in. 

  

Vi var oförberedda på det tidskrävande arbete det innebar att transkribera intervjuerna, i 

synnerhet då våra respondenter inte avslutade satserna upprepade gånger. Ytterligare 

nackdelar med ljudinspelningar är att intonation, betoning och uttal är svårt att fånga i 

en utskrift (se Denscombe, 2009). Denscombe (2009) betonar att utskriftsarbete innebär 

att de talade orden ska ”snyggas upp”, för att få läsaren att förstå, samtidigt förlorar de 

ofrånkomligen en del av sin autenticitet. När vi skrev ut våra data i försökt vi minimera 

förändringarna i mån av möjlighet, likväl är vi medvetna om att autenticiteten kan ha 

minskats.   
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4.6 Förförståelse 
 

I programmet Socialt arbete - ledning och organisering ingår olika kurser om ledarskap. 

Samtidigt arbetar vi inom äldreomsorgen och har förförståelse ifrån medarbetarnas 

perspektiv. Våra arbetslivserfarenheter och våra kunskaper som vi har fått från 

utbildningen gav oss en bild av att en mellanchef befinner sig i kläm mellan 

intressenter.   

 

Vår förförståelse kan påverka resultatet och även vad vi väljer att analysera. 

Förhandskunskap kan göra att vi bättre förstår det som sker, men det kan också göra att 

vi förlorar den akademiska distansen och får personliga intressen istället (Patel & 

Davidsson, 2003).  

 

 

4.7 Urval 
 

Vår undersökning riktade sig till mellanchefer inom äldreomsorgen. Med tanke på 

ämnet som vi har undersökt har vi intervjuat fyra enhetschefer i verksamheter, varav vi 

känner några av dem sedan tidigare. Eftersom vi känner våra respondenter är vi 

medvetna om att vi gjort ett subjektivt urval. Enligt Denscombe (1998) är 

respondenterna för undersökningen handplockade i denna typ av urval. Denscombe 

menar att forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser som 

ska undersökas i och att forskaren medvetet väljer vissa av dem, eftersom det anses 

sannolikt att dessa ger det värdefullaste data. I själva verket väljs de ut med ett speciellt 

syfte i åtanke, vilket reflekterar de handplockade människornas eller fenomenens 

särskilda kvaliteter och deras betydelse för undersökningstemat. 

 

Inledningsvis bestämde vi oss för att intervjua fem mellanchefer, tre i en större kommun 

och två i en mindre kommun. En av cheferna avböjde medverkan med skälet att det inte 

kändes bekvämt att bli intervjuad av en medarbetare, samt att frågorna kunde uppfattas 

som känsliga. Med hjälp av denna chef kom vi i kontakt med en annan mellanchef, med 

vilken vi genomförde vår intervju. Av fem bokade intervjuer genomförde vi fyra, där 

den femte ställdes in på grund av sjukdom.   

 

4.8 Konstruktion av frågor 
 

Vi har konstruerat frågor utifrån vårt syfte, vilket resulterat i en frågeguide bestående av 

18 frågor. Efter vårt första intervjutillfälle fann vi det relevant att också fråga vilken 

ledarskapsmodell våra informanter använder sig av. 

    

Vi hade kontaktat två av våra respondenter via telefon och tre genom personlig kontakt 

och bokat tid för intervju. Därefter sändes frågeguide och ett bifogat följebrev per e-

post. Brevet innehöll de olika delarna som enligt Ejlertsson (2005) är viktiga att ha med, 

exempelvis syftet med undersökningen, motivering till varför den genomförs, 

information om att det är frivilligt att medverka, information om att all data inkommer 

från respondenterna enbart kommer användas i denna uppsats, tillåtelse att spela in 

intervjun, samt kontaktuppgifter dit respondenten kan vända sig med frågor (se bilaga 1)  
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4.9 Etiska frågor 
 

Vi redogjorde för syftet med studien för våra respondenter i brevet som vi skickade i 

förväg. Respondenterna informerades enligt de fyra etiska principerna som är: 

öppenhetskravetet, självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och 

autonomikravet. Enligt öppenhetskravet informerade vi våra respondenter om syfte med 

vår uppsats, samt erhöll muntligt samtycke från våra samtliga. Vi informerade 

respondenterna om att vår uppsats är en offentlig handling och att de kommer kunna ta 

del av uppsatsen om så önskas. Vidare informerade vi våra respondenter om att det är 

frivilligt att medverka i intervjun, samt att de kan avbryta när som helst, enligt 

självbestämmandekravet. Enligt konfidentialitetskravet informerades respondenterna 

om att de kommer förbli anonyma, då inga namn eller kontaktuppgifter framgår i 

uppsatsen. Vi underrättade även respondenter om att insamlad data skulle komma att 

användas för forskningsändamålet endast i denna uppsats, enligt autonomikravet.  

 

4.10 Analys 
 

Vi fick fram resultatet genom att utföra personliga intervjuer. Vi hade spelat in alla 

intervjuer och efter att vi skrivit ut dem gjorde vi tematisering utifrån de teman som 

framträdde. De nyckelord som vi tematiserade runt var: klämsituationer, ensamma i sin 

profession, kommunikation, etiskt dilemma, brukarinflytande, handlingsutrymme och 

media. I sammanställningen av undersökningen kopplade vi samman det empiriska 

resultatet, tidigare forskning kring mellanchefernas mellanställning och egna 

reflektioner.  

 

 

4.11 Metoddiskussion   
 

I denna studie har vi använt kvalitativ metod för att samla empiri. Utifrån vårt syfte har 

vi använt hermeneutisk synsätt eftersom vi ville ha en djupare förståelse om hur 

mellanchefer upplever sin position i sitt yrke. Enligt Wallén (1993) är hermeneutisk 

synsätt förståelsen av hur delarna och helheten är beroende av varandra. Synsättet 

innebär således en pendling mellan delar och helhet för att uppnå en så komplett 

förståelse av det studerade objektet som möjligt. 

 

I intervjusituationen är relationen mellan forskare och respondent väldigt viktigt, liksom 

atmosfären där intervju äger rum. För bekvämlighetsskull genomfördes samtliga 

intervjuer på respondenternas arbetsplatser. Respondenterna fick i förväg frågor om vad 

studien handlar om. Vi informerade våra respondenter om att vi inte skulle namnge dem 

och deras verksamhet, detta bör ha gjort dem trygga så att de kunde kommunicera rakt 

och ärligt. Samtliga intervjuer spelades in. Inspelning kan ha påverkat respondenterna, 

men vi informerade våra respondenter om att det inspelade materialet enbart skulle 

användas för forskningsändamål. Vi informerade också respondenter om att deltagande 

var frivilligt och att de kunde avbryta när de ville. Trots föreliggande kunskap om 

ledarskap har vi försökt att vara neutrala och valt ut den information som vi anser passar 

vårt syfte och hjälper oss förstå det som vi har undersökt. Vi vill att vår studie ska ha 

trovärdighet och noggrannhet. Vi är väl medvetna om att forskaren tolkar respondentens 

svar, samt att det kan påverka forskningsresultatet i och med att forskaren väljer det 

resultat som ska analyseras. Det faktum att vi sedan innan har en relation till våra 
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respondenter kan vara både till studiens för- och nackdel. Fördelen kan vara att samtalet 

kan ske i en avslappnad atmosfär, medan nackdelen är att det kan kännas obekvämt att 

som ledare bli intervjuad av en medarbetare om frågor som kan upplevas känsliga.  

 

Alla respondenter var kvinnor i åldrarna mellan 45 och 56 år. Det innebär att vi saknar 

det perspektiv som yngre och/eller manliga chefer hade kunnat tillföra. Då vi känner 

några av våra respondenter sedan tidigare har vi försökt behålla vår neutralitet i 

intervjusituationen. Vi har även uppmärksammat att vi i analysarbetet påverkats av detta 

då vi vid enstaka tillfällen har diskuterat huruvida vi ska redovisa en del citat.  Då vi 

inte är ute efter att generalisera, utan hellre önskar mer djupgående svar från våra 

respondenter valde vi att endast intervjua fem personer. Vi fick ett bortfall. På grund av 

tidsaspekten skulle vi heller inte kunna hantera ett större material för analys. 

 

 

 

5 Resultat 
 

I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material. Efter en kort presentation av 

respondenterna, har vi valt att redovisa resultatet i de olika teman som framträdde i vårt 

material.  

 

 

5.1 Respondenternas bakgrund 
 

Samtliga respondenter som ingick i vår studie har långa erfarenheter av att arbeta inom 

vården. Några har arbetat under en längre tid som mellanchefer. Åldersgenomsnittet är 

50 år och alla är kvinnor. Respondenterna har högskolutbildning inom vård och omsorg. 

Samtliga respondenterna är mellanchefer på äldreboenden respektive hemvården och 

har från 60 och upp till 110 brukare i sina verksamheter, samt är ansvariga för personal 

från 30 till 50 personer.  

 

 

5.2 Att vara mitt emellan 
  

Som mellanchefer arbetar våra respondenter med olika intressenter. Några av de som 

respondenterna tog upp är: brukare – vilka enligt mellancheferna är de viktigaste, 

därefter kommer personal, chefer, etik, media, anhöriga, politiker, biståndshandläggare 

och sjukvårdspersonal. Detta innebär i sin tur att det uppkommer situationer när 

respondenterna kommer i kläm i olika situationer. Flera respondenter tog upp 

hamburgarteorin och menade att mellancheferna kallas för hamburgarchefer, eftersom 

de kommer i kläm mellan sina intressenter eller mellan olika intressen.  

 

Respondenterna betonade vikten av att veta vad de har för uppdrag för att hålla sig inom 

riktlinjer och lagar för att inte hamna mellan olika intressenter. Vidare menade 

respondenterna att politiska beslut kan vara en anledning till att klämsituationer uppstår. 

Det framgick att det ibland är svårt att leva upp till de nya besluten som fattas och de 

snabba förändringarna som uppstår inom den politiska världen, medan verksamheterna 
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har traditioner som ”sitter i väggarna”. Även ekonomiska svårigheter utgör några av de 

klämsituationer som togs upp vid intervjuerna. En annan situation som respondenterna 

tog upp uppstår när brukare och anhöriga vill ha något mer utöver det som 

biståndshandläggare beviljat och det inte alltid finns möjlighet att uppfylla deras 

önskemål. En vanlig situation som alla mellanchefer har upplevt är när brukare har en 

vilja, men anhöriga anser att brukaren har ett annat behov. 

    

Alla utom en av respondenterna ansåg att de befinner sig i en dubbel lojalitet. De 

menade att de måste vara lojala mot sina chefer och samtidigt har de sina medarbetare 

som de är ansvariga för. En mellanchef upplevde inte att hon befinner sig i dubbel 

lojalitet:  

 
Nej, det tycker jag inte! Även om det är många som drar i mig är jag fullt medveten 

om vad mitt uppdrag är och det är ju att se till att vårdtagarna får de beviljade 

insatserna och jag menar att mitt uppdrag kommer ju från politikerna och jag följer 

de beslut som de fattar. Nej det känner jag inte! (Respondent 2) 

 

Vidare har det framkommit under våra intervjuer att det är vanligt förekommande att 

kommunerna vill optimera bemanningen. Detta innebär att personalen hellre 

timanställts än månadsanställs.  En av respondenterna menade att finns det brister, och 

att arbetsrättslig lagstiftning inte alltid följs. Respondenten menade att personalen 

hamnar mellan. Det känns dessutom orättvist mot dem, eftersom personalen arbetar 

mycket effektivare och bättre när de vet att de kommer att finnas kvar i verksamheten 

en lång period. Denna bemanningsoptimering beror på att verksamheten vill hålla 

budgeten i balans, ifall det blir färre brukare. Bemanningsoptimering kan innebära att 

det bli mycket stressigt för alla.  

  

Därutöver har respondenterna nämnt om en annan situation, vilken uppstår när de 

hamnar i konflikt med personal från hälso- och sjukvården. En respondent tog upp ett 

exempel när en brukare enbart förlitade sig på medicinen och att den var svaret på allt. 

Respondenten menade att hon motsätter sig detta eftersom medicin ofta inte är det den 

enskilda behöver. En annan utav respondenterna berättade vidare att hon ibland hamnar 

i väldigt komplicerade situationer eftersom brukaren har en vilja, anhöriga en annan och 

biståndshandläggare säger att det är den enskildes rätt att bestämma. Respondenten 

menade att brukare ibland inte inser att de har blivit sämre och att de behöver fler 

insatser. Exempelvis brukare som varit inlagda på sjukhus under en kortare period, som 

vid hemgång inte inser att de själva inte kan utföra alla de uppgifter de blivit hjälpta 

med av hälso- och sjukvårdspersonalen. Denna brist på insikt medför ovillighet till ökad 

hjälp i hemmet. 

 

 

5.3 Så många intressenter men ändå ensamma 
  

Vi frågade ifall respondenterna kände sig ensamma i sin profession, vilket våra 

respondenter bekräftade. Alla respondenter menade att det också beror på hur 

organisationen är uppbyggd. Samtliga respondenter menade att de sitter tillsammans 

med sina kollegor och då har de någon att ”bolla problem med”. En respondent menade 

att det är viktigt att bygga ett nätverk och lära sig ventilera sina problem, för som 

mellanchef går det inte tala om sina problem med personal eller samordnare, det måste 

vara en person på samma nivå, menade hon. Vidare menade respondenten att hon 
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vänder sig mycket till sin kollega som hon tycker har samma värderingar. Hon menade 

att det är bra att tala med någon som tänker annorlunda, men just när det gäller 

värderingar är det bättre att tala med någon som tänker lika. I situationer som handlar 

om Lex Sara-anmälningar eller klagomål från anhöriga vänder hon sig till sin chef. 

Vidare uttryckte respondenten sig så här: 

  
Det är jätteintressant, vi blir inte erbjudna något här, arbetsgivarna har inte erbjudit 

något, jag blev erbjuden handledning till exempel och det kan vara jättebra att 

diskutera viss personalproblem, etiska problem eller vad man vill, men det är man 

inte van vid inom äldreomsorgen. Man ger knappt handledning till personalen, här 

får man inte en mentor, jag känner att det är inget man är van vid här och prioriterar. 

(Respondent 1) 

 

Vidare framkom det att respondenterna träffar andra kollegor på möten, men att alla är 

tidspressade och har mycket att göra. Några av dem berättade att de inte brukar ha 

möten där de går igenom svåra ärenden, utan att de får ta det med ledningsgruppen. 

Samtliga respondenter poängterade även hur viktigt det är att stärka sig på sin fritid och 

samla krafter. Två av våra respondenter ansåg även att det är viktigt att separera 

arbetsliv från privatliv. En av respondenterna hävdade att det inte går att arbeta och bo i 

samma lilla stad, eftersom alla känner varandra och att fritiden påverkas. Hon menade 

att i det lilla samhället kan hon träffa personal och brukare hela tiden och det kan kännas 

påfrestande för alla inblandade. En annan respondent tyckte också på samma sätt som 

sin kollega och menade att i stora städer kan hon försvinna i massan, medan det alltid 

finns risk att träffa sina brukare, deras anhöriga eller medarbetare i små städer. 

  

En respondent ansåg att som chef förekommer det ofta situationer där hon blir tvungen 

att stå för det hon har sagt och då kan det kännas väldigt ensamt. Vidare menade 

respondenten att det går att se en annan sida av ensamheten. Hon menade att alla har 

olika roller och gör olika saker och då känns det inte så ensamt. Det beror på hur en 

mellanchef ser på det, men det finns oftast ett uns av ensamhet i professionen, eftersom 

det inte finns någon annan som går och gör hennes arbete. Vidare utvecklade 

respondenten att det känns ensamt när personal kommer in och bara vill prata och inte 

vill att hon som chef gör något åt det, respondenten sa: 

 
Då sitter jag med det i mitt knä och kan inte föra det vidare, då försöker jag råda 

personen att välja en väg som kan lyfta frågan men det blir inte alltid så, då känns 

det ensamt. Då kommer man ingenvart och personalen har bara lämnat allt i mitt 

knä, det får man göra ibland när man ser att folk inte har någonstans att ta vägen. 

(Respondent 4) 

 

 

5.4 Viktigt att kommunicera  
 

Under våra intervjuer framkom det hur viktigt det är att kommunicera med 

medarbetarna och sina högre chefer och alla intressenter. Alla respondenter menade att 

kommunikation är väldigt viktigt eftersom mellanchefer har mycket ansvar och träffar 

många människor. Samtliga respondenter tog upp olika situationer där kommunikation 

har stor betydelse. En av respondenterna menade till exempel att tänker hon efter flera 

gånger innan hon säger något, eftersom när hon väl har sagt något går det inte att ta 

tillbaka det. En annan respondent berättade att kommunikation är väldigt viktigt vid 

omorganisationer och förändringar.  
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Det är viktigt att tala om för personal hur det är så att alla får chansen och 

möjligheten att avväga hur man själv vill agera i den här situationen, det är bättre att 

vara ärlig och säga det man vet. (Respondent 4) 

 

Hon menade att när det ska ske en förändring är det viktigt att vara ärlig och förbereda 

medarbetarna om omorganisationen för att undvika konflikter och besvikelser. En annan 

respondent påpekade också att det är viktigt att kommunicera med sina brukare och 

deras anhöriga. Hon menade att hon alltid är noga med att ringa tillbaka och ge 

feedback.  

 

Vidare framkom det av en annan respondent att det är viktigt att vara lyhörd och ge 

skriftlig information till sina medarbetare. Hon uttryckte sig så här: ”Äldreomsorgen har 

haft en tradition att alltid muntligt överföra allting. Vi ska inte prata om varandra, utan 

med varandra”. (Respondent 3). Respondenten menade att det är när kommunikationen 

inte fungerar som det går fel.  

 

En mellanchef befinner sig mellan sina chefer och sina medarbetare, vilket innebär att 

de måste förmedla olika beslut. Flera av våra respondenter tyckte att de kan vara ärliga 

och berätta att de kanske också tycker att det är ett felaktigt beslut, men att de ändå 

måste följa det. I sådana fall är det viktigt att samla hela gruppen och hitta ett sätt att 

förklara vad som gäller. En annan respondent berättade att hon aldrig skulle berätta för 

sina medarbetare att hon inte håller med om ett beslut. Hon menade att hon kan uttrycka 

sina åsikter innan beslutet är fattat, men när det väl är fattat ska hon följa det och måste 

förmedla det positivt.  

 

Det finns givetvis olika situationer där kommunikation har en stor betydelse och vi har 

tagit upp några exempel som kommunikation vid förändring och omorganisation, samt 

när det gäller allmän information. Vidare har våra respondenter berättat att det är viktigt 

att kommunicera med sina chefer eftersom det kan uppstå situationer där de måste 

förbereda sig på hur de ska agera. Samtliga mellanchefer upplevde att de kan prata med 

sina chefer. Några antydde att det inte innebär att de kanske skulle göra som de vill 

men, att de kan komma med förslag.  

 

En respondent ansåg att det vid stora förändringar är viktigt att vara ärlig och informera 

medarbetare, eftersom det kan uppstå konflikter om medarbetare får reda på att ledaren 

har hemlighållit viktig information för dem. Ledaren menade att hon kan hamna i 

lojalitetskonflikt mellan överordnade och underordnade, vilket medför att det uppstår en 

konflikt både inom henne själv och med personalgruppen.   

 

 

5.5 I kläm med lagar 
 

Socialtjänstlagen och Arbetsmiljölagen krockar ofta med varandra, menar 

respondenterna. Ett exempel på detta är när brukare behöver hjälpmedel men motsätter 

sig att ha dem hemma, då har respondenterna inte rätt att sätta in hjälpmedel utan 

brukares godkännande. Det händer att de inte kan hjälpa brukarna i sådana fall och då 

kan brukarna inte vara hemma. Respondenten menade också att det beror på vilka 

insatser en brukare har, gäller det förflyttning kan de inte hjälpa brukaren utan 

hjälpmedel. När det gäller mindre insatser brukar de hitta lösningar. Ett annat exempel 

som togs upp var när brukare röker, oavsett om de bor hemma eller på ett boende är det 
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deras hem och de får själva bestämma om de vill röka. Samtidigt är det personalens 

arbetsplats, men i sådana situationer väger SoL mer än Arbetsmiljölagen, anser 

respondenterna. En respondent uttryckte sig så här ”Om de inte få röka eller dricka 

alkohol, då bor de på institution”. Respondenten menade att i sitt eget hem får man lov 

att vara sig själv.  

 

 

  

5.6 Brukarinflytande och klämsituationer 
 

Samtliga respondenter ansåg att brukarinflytandet med fördel skulle kunna vara mycket 

större. Brukare som har hjälp av hemvården är med och bestämmer vilka dagar de ska 

ha hjälp och vilka tider, men när det gäller aktiviteter, social omsorg och vad detta ska 

innehålla har de inte så stort inflytande. De kan även påverka när de inte vill ha manlig 

eller kvinnlig personal och även välja bort personal, när det finns personal som de inte 

alls fungerar ihop med. En av våra respondenter uttryckte sig så här:  

 
Vi är väldigt styrda utifrån hur man alltid gjort och inte utifrån brukaren i fokus. Nya 

generationer kommer att ställa andra krav och vi måste tänka på ett nytt sätt. Vi 

försöker, men då tänker man på kvalitetsgaranti. Det är inte så riktigt 

individanpassad. Ni har säkert sett kvalitetsgarantier, men sen gör ju kommunen 

undantag och då måste ju de skriva ett avsteg till sin chef, varför de måste göra så 

och inte så som det beviljade. (Respondent 1) 

 

Respondenten menade att allt kommer att förändras eftersom den nya generationen 

kommer att kräva mycket mer än vad dagens äldre gör. Dagens äldre litar mycket på det 

kommunala och många vill inte vara till ”besvär”, men det kommer att förändras trodde 

respondenten. Vidare berättade respondenten att ibland ifrågasätter hon ifall brukaren 

verkligen står i centrum eller om det är någon annat. Alla respondenter framhöll att de 

ibland hamnar i svåra situationer med anhöriga då anhöriga vill bestämma allt, och det 

förekommer konflikter och brukarinflytandet blir mindre. En av respondenterna 

menande också att de inte får fastna i rutiner och att brukare måste ha möjligheten att 

välja hur de vill ha det, till exempel om de vill duscha på kvällen eller på morgonen. 

Hon uttryckte att: 

 
Det får vara lite lugnt och på ett harmoniskt sätt. Det ska vara den musik de gillar att 

lyssna på, den mat de gillar att äta, det ska vara från deras perspektiv. Vi får ta reda 

på vem de verkligen är. Det ska inte vara bingo på tisdag, det ska vara en aktivitet 

som de har sysslat med och tycker att det fortfarande är roligt att göra, och då är det 

en hemliknande miljö. (Respondent 4) 

 

 

5.7 Etiskt dilemma 
  
Under intervjuerna framkom det att samtliga respondenter upplever att de hamnar i 

etiska dilemman. Alla respondenter menade att så länge arbetet handlar om människor 

uppstår etiska dilemman. Exempel som respondenterna tog upp när de talade om 

dilemman var samma situationer som vi tidigare har beskrivit. De menar att de hamnar i 

ett etiskt dilemma i frågor som gäller brukare, personal och anhöriga. Frågor där lagar 

krockar är också ett vanligt förekommande problem som orsakar etiska dilemman. 

Respondenterna i vår studie har också tagit upp lojalitetskonflikter. En respondent tog 
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upp hur en lojalitetskonflikt uppstod när hon valde att vara lojal mot sin ledning vid en 

förändring i organisationen. Det ledde till en konflikt med medarbetarna, men också 

hennes etiska värderingar, menade respondenten. Respondenten menade att hon inte vill 

uppleva samma situation en gång till. Vidare har respondenterna påpekat att så länge 

arbete handlar om människor är det ofrånkomligt att det uppstår konflikter och etiska 

dilemman. En av respondenterna påpekade att det är väldigt viktigt att ha en akademisk 

utbildning i deras arbete för att ha ett kritiskt tänkande, samt kunskaper om lagar och 

riktlinjer. Hon menade att det är viktigt att ha rätt underlag när beslutet fattas om hon 

hamnar i ett etiskt dilemma. 

 

 

5.8 Har handlingsutrymme  
 

Flera respondenter ansåg att de har ett stort handlingsutrymme när det gäller deras 

enheters verksamhet, men självklart måste de hålla sig inom riktlinjer och vara 

medvetna om sitt uppdrag. De menade att de själva bestämmer hur de lägger upp sitt 

arbete, hur de går tillväga när de anställer personal, samt när det gäller andra frågor som 

gäller enheten. Samtidigt menade respondenterna att de är styrda av riktlinjer, 

samverkan med arbetsplatsombud, samt sin ledning. De påpekade att riktlinjer är väldigt 

viktiga att hålla sig till, eftersom det är det som gäller. Samtidigt upplevde en av 

respondenterna att på grund av vissa beslut som kommer uppifrån förekommer moment 

då hon upplever att de bryter mot lagar en del lagar. Tidigare har vi skrivit att 

respondenterna kommer i kläm mellan olika lagar och i dessa fall är det viktigt att hålla 

sig till riktlinjerna menar de. Vidare menade en av respondenterna att det är väldigt 

givande att arbeta som mellanchef, eftersom hon träffar så många olika människor och 

kan göra något för samhället.  

 

 

 

5.9 Medias påverkan 
 

Respondenterna berättade att de kan komma mellan media och allmänheten. De menade 

att media i hög grad kan påverka allmänhetens syn på verksamheten. När en person har 

något negativt att säga, blir det en sanning för andra även om de inte själva har dåliga 

erfarenheter av det. En av respondenterna menade att hon brukar välkomna alla 

anhöriga på sin verksamhet, för att de ska kunna se och förstå hur verksamheten 

fungerar. Samtidigt förklarar hon för anhöriga att de ska ta hänsyn till de äldre och välja 

tiderna då de kommer på besök, eftersom det kan finnas brukare som kan bli oroliga. 

Hon menade också att de inte är perfekta, men att personalen försöker göra så gott de 

kan. Personalen har god utbildning för att bemöta de äldre och deras behov på rätt sätt. 

Vidare poängterade en av respondenterna att när hon är med i samhällets debatt, vet hon 

vad som kommer att hända och kan börja reflektion bland medarbetare så att det inte 

kommer som en chock när förändringar väl sker. Det kan handla om förändring i 

verksamheten eller besparingar. En annan respondent menade också att hon brukar 

kommunicera med sin ledning när hon får klagomål eller Lex Sara-anmälningar, så att 

de har en gemensam strategi om någon kontaktar media.  
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5.10 Politikernas beslut påverkar 
 

Som mellanchefer får de olika politiska beslut som de måste följa. Respondenterna 

ansåg att det ibland kommer beslut som blir svåra att leva upp till. En av respondenterna 

menade vidare att samtidigt som politiker ger uppdrag, skiftar den politiska världen 

väldigt snabbt och inom äldreomsorgen finns det massor av traditioner som är svåra att 

förändra snabbt. Vidare menade respondenten att en svårighet som en mellanchef kan 

uppleva är att de får ett uppdrag från politikerna och ett mål som de måste uppfylla. 

Målet kan vara ”vitt, brett och stort” och som mellanchef måste hon ta målet till sin 

verksamhet och sin egen nivå. Hon måste anpassa målet efter sin grupp och efter sin 

verksamhet och samtidigt förklara målet så att alla på verksamheten förstår betydelsen 

av det. Hon menade att hela gruppen måste vara med för att det ska fungera i 

verkligheten. En annan respondent uttryckte även att alla tjänstemän måste ges rätt 

underlag för att de ska kunna ta rätta beslut. Hon menade att tjänstemän inte vågar ge 

politikerna rätt underlag och då blir det fel. Hon ansåg att hon inte kunde skylla på 

politiker utan att alla tjänstemän måste ge en korrekt bild av hur det ser ut på 

verksamheterna.  

 

 

5.11 Situationsanpassat ledarskap 
 

I samband med vår första intervju fann vi att vi också ville ställa frågan om 

ledarskapsstil. Resultatet vi fick var att samtliga respondenter tyckte att de kan beskriva 

sitt ledarskap som situationsanpassat.  En av respondenterna menade att hon dessutom 

ville beskriva sitt ledarskap som demokratiskt och situationsanpassat. Respondenterna 

menade att deras arbete handlar om människor och de måste hantera olika situationer 

som gäller brukarna, anhöriga, personal, samt andra intressenter. En av respondenterna 

utryckte:  

 
De inblandade har olika erfarenheter och kunskaper med sig i bagaget och behöver 

mötas individuellt. Detta ställer stora krav på en ledare. Viktigt att möta alla 

individer individuellt utifrån situationen. (Respondent 3) 

 

 

5.12 Konklusion av resultatet 
 

I denna undersökning intervjuade vi fyra mellanchefer som arbetar inom 

äldreomsorgen. Samtliga respondenter var kvinnor och deras medelålder är 50 år. Syftet 

med denna undersökning var att få ökade kunskaper om mellanchefers upplevelser av 

sin position. Resultatet visar att samtliga respondenter anser att de är klämda mellan 

olika intressenter så som: sina chefer, politiker, brukare, anhöriga, medarbetare, HSL-

personal, och biståndshandläggare. Dessutom intressen som regelverk, media, 

brukarinflytande, kommunikation och etik. Vidare ansåg respondenterna att de hade ett 

stort handlingsutrymme inom sina enheter trots sin mellanposition. Respondenterna var 

eniga om att kommunikation är en viktig faktor i deras arbete. De menade att genom att 

kommunicera kan de undvika problem i sitt arbete, eftersom mellanchefernas arbete 

handlar om dagliga möten med människor och de måste förmedla olika beslut. Vidare 
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har respondenter berättat att riktlinjer, mål, utbildning, kommunikation, samt 

ledningssätt hjälper dem att hantera alla situationer som de hamnar i. 

 

 

6 Analys 
 

I detta kapitel kommer vi koppla vårt empiriska material till kunskapsgenomgången och 

de teoretiska utgångspunkterna, samt analysera dessa.  

 

 

6.1 En mellanställning 
 

Innan vi påbörjade vår undersökning upplevde vi att en mellanchef befann sig i en 

mellanställning. Då tänkte vi mest på positionen mellan mellanchefernas högre chefer 

och medarbetarna, därför blev vi överraskade när resultatet av vår empiriska 

undersökning visade att en mellanchef kommer i kläm mellan många flera än sina 

medarbetare och sin ledning. Vi fick en bild av alla intressenter som en mellanchef 

kommer emellan i våra respondenters mening. Nedan presenterar vi en figur där vi visar 

alla parter som en mellanchef berörs av.  

 

Figur 1.  ”Hamburgare – positionen”. Mellanchefens position mellan sina intressenter, enligt 

respondenterna.  

Våra respondenter ansåg att vissa beslut som kommer från politikerna ibland är svåra att 

leva upp till. En av respondenterna menade att det inom äldreomsorgen finns många 
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traditioner som är svåra att förändra och eftersom politikernas värld kan skifta väldigt 

snabbt är det svårt att uppfylla alla mål. Eftersom målen kan vara väldigt omfattande har 

de som mellanchefer uppgiften att ta målet till den egna verksamheten och anpassa dem 

till den egna nivån. För att detta ska fungera i verkligheten måste alla i verksamheten 

vara med och det är viktigt att förklara målet så att alla på verksamheten förstår dess 

betydelse. Wolmesjö (2005) skriver att den kommunala äldre- och handikappomsorgen 

är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att politikerna har det yttersta ansvaret 

för utformningen av mål och riktlinjer, samt att fatta övergripande beslut.  

  

Innan vi genomförde intervjuerna hade vi fått en uppfattning om alla parter som en 

mellanchef kommer i kontakt med. Under vår analys framkom det dock en intressant 

faktor vi inte tidigare tänkt på, nämligen att mellanchefer ansåg att de kommer i kläm 

mellan media och allmänheten. Enligt Larsson, L (2008) har media ett stort inflytande i 

dagens samhälle och har tagit på sig ”rättigheten” att utse nyheter och anser att de har 

rätt att ha åsikter om händelser som de vill uppmärksamma. Larsson, L menar att media 

har det sista ordet. Även respondenterna i vår studie menade att media kan påverka 

allmänhetens syn på verksamheten. Respondenterna menade att när en person har något 

negativt att säga, blir det ofta en vedertagen sanning för andra. Svensson (2011) skriver 

att det finns en tradition att utse den skyldiga, vilket ofta förekommer i media och visar 

på handlingskraft. Våra respondenter menade att det är viktigt att tala med sin ledning 

när det händer något, för att vara förberedd för eventuell kontakt med media. 

  

Media har onekligen ett stort inflytande på samhället, och kan påverka människors syn 

på saker och ting. Samtidigt har media en viktig funktion för att kritiskt granska det som 

händer i samhället. Det föreligger förståelse för de som arbetar inom den offentliga 

sektorn och utsätts för kritik när någonting inträffar. Vidare förekommer önskemål om 

att media oftare ska framhäva positiva sidor av exempelvis vården. 

 

Respondenterna i vår studie betonade vikten av att vara medvetna om vad de har för 

uppdrag, för att de ska kunna hålla sig inom riktlinjer och lagar för att inte hamna 

emellan. Vidare menade flera av respondenterna att de befinner sig i dubbel lojalitet. 

Enligt Mossboda et. al. (1998) utövar en ledare dubbelt representantskap, vilket innebär 

att ledaren representerar sina medarbetare gentemot cheferna och vice versa. Mossboda 

et al. (1998) menar att medarbetarna måste få tydlig information om hur organisationen 

är uppbyggd, samt vilket ansvar organisationen har. Medarbetare måste få så mycket 

information som möjligt fortlöpande. En respondent menade att hon inte upplever 

dubbel lojalitet, då hon är medveten om uppdrag, trots att det finns många som hon 

måste samarbeta med. Hon är också medveten om att hennes uppdrag kommer från 

politiker och att hon är skyldig att följa deras beslut. Det innebär i sin tur att ledaren inte 

enbart är lojal gentemot sin ledning, utan även gentemot uppdraget. Mossboda et al. 

(1998) skriver att arbetet som ledare/mellanchef innebär att olika beslut, även de som är 

mindre gynnsamma för medarbetarna eller chefen, måste förmedlas. Mellancheferna vet 

att det inte går att hänvisa eller lämna ifrån sig ansvaret genom att säga att ”chefen har 

beslutat något”, utan att de ska vara delaktiga i besluten som kommer uppifrån. 

Respondenterna i vår studie har också talat om att när det kommer beslut som de inte 

tycker om, kan de diskutera det med sin ledning, men när beslutet är fattat är det bara att 

förmedla det positivt. Mellanchefens nämnda agerande är ett sätt att visa lojalitet mot 

uppdraget, inte enbart de olika parterna.  
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Karlsson (2006) skriver att det är mellancheferna som står i direkt kontakt med alla 

intressenter när olika beslut fattas, och att det är de som ska verkställa besluten. Detta 

innebär att mellanchefer förväntas vara lojala uppåt och när frågorna handlar om 

verksamheten och kommer inifrån förväntas mellanchefer vara lojala nedåt. I sådana 

situationer ställs mellanchefernas professionella etiska grunder mot varandra, eftersom 

det å ena sidan handlar om brukarnas eller medarbetarnas rättigheter, å andra sidan 

måste mellanchefer utföra sitt uppdrag på ett lojalt sätt. Enligt Karlsson blir 

lojalitetskonflikten i dessa situationer ofrånkomlig.  

 

Mellanchefer arbetar dagligen med olika individer och det uppstår olika situationer som 

de måste hantera när olika lagar krockar med varandra, eller när det uppkommer 

problem med medarbetarna. En av respondenterna menade att akademisk utbildning är 

viktig för kritiskt tänkande och för att kunna hantera situationer när etiken krockar med 

arbetet. Respondenten menade att det är viktigt att ha rätt underlag så som lagar och 

riktlinjer när ett beslut ska fattas, och hon känner att hon hamnar i ett etiskt dilemma. I 

alla våra intervjuer framkommer att samtliga respondenter i vår studie är i hög grad 

lojala mot sin ledning. Samtidigt har några av dem påpekat hur viktigt det är för dem att 

vara lojala mot sina medarbetare och brukare. Respondenterna hävdar att det är viktigt 

för dem att deras brukare får den hjälp de behöver, samt att deras medarbetare mår bra. 

 

 

 

Figur 2. Visar vad respondenterna ansåg är viktigt för att kunna hantera klämsituationer.  

Karlsson (2006) och Larsson, K (2008) skriver i sina studier att mellanchefer upplevde 

sig ensamma i sin position. Karlsson menar att mellanchefer berättade att det är väldigt 

viktigt för dem att ha tillgång till kollegor för att kunna utveckla gemensamma normer, 

diskutera problem som uppstår och tolka regelverk. Vidare hävdar Karlsson (2006) att 

kollegor fungerar som en källa till feedback och ”bollplank”. Fortsättningsvis framgår 

det att när mellanchefer geografiskt delar plats har de möjlighet att få stöd och kunskap 

Kommunikation 

Mål och 
uppdrag  

Riktlinjer Utbildning 
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från sina kollegor. Även respondenterna i vår studie berättade att de ofta känner sig 

ensamma. Respondenterna menade dock att mycket beror på hur verksamheten 

uppbyggd. Samtliga respondenter i vår studie menade att de sitter tillsammans med sina 

kollegor och därmed har någon att bolla sina problem med, på det sätt som Karlsson 

(2006) beskriver i sin studie. En av respondenterna ansåg att det är viktigt att bygga 

nätverk och lära sig att ventilera sina problem. Respondenten menade att de som 

mellanchefer enbart kan tala med någon som är på samma nivå och har samma 

värderingar. Det har även framkommit från våra respondenter hur viktigt det är att 

separera privatliv från arbetsliv och stärka sig på sin fritid. 

 

Vidare hävdade respondenter att kommunikation är väldigt viktigt i deras arbete, 

eftersom arbetet innebär möte med olika intressenter. Respondenterna menade att de 

måste tänka efter noggrant på vad de säger och lovar, eftersom det inte går att ta tillbaka 

något som redan blivit sagt och de måste stå för det. Även Mossboda et. al (1998) anser 

att ledare kan förlora sin trovärdighet i sina medarbetares ögon när de inte står för vad 

de säger. Vidare menade respondenterna att kommunikation vid förändringar eller 

omorganisationer är väldigt viktig för att undvika konflikter eller besvikelser. 

Kommunikation med brukare och anhöriga är också något som respondenterna ansåg 

vara viktigt. Att ge information eller feedback är väldigt betydelsefullt menade en 

respondent.  Även information i skriftlig form är viktigt, eftersom det länge har funnits 

en tradition inom äldreomsorgen att inte tala med varandra utan om varandra, enligt 

respondenten. Enligt Lundin & Sandström (2009) är kommunikation inte enbart 

förmågan att förmedla budskap, utan också förmågan att lyssna, vilket uppskattas av 

alla som arbetar med människor. En mellanchef befinner sig i mitten av andra 

intressenter och måste förmedla olika beslut. Även Ahrenfelt (2001) menar att när en 

ledare/chef försöker ”informera” sina medarbetare istället för att kommunicera med dem 

begår han/hon ett misstag. Ahrenfelt (2001) hävdar att kommunikation är en 

flervägsprocess och handlar om parternas dialog. Om en ledare/chef informerar uppstår 

inte en dialog, utan det blir en envägsprocess. Även respondenterna i vår studie 

påpekade att kommunikation är väldigt viktigt i deras arbete.  

 

Våra intervjuer visar att förmågan att kommunicera är en viktig egenskap för en 

ledare/mellanchef för att lyckas i sitt arbete. När arbetet involverar människor finns det 

vissa egenskaper som en ledare ska ha. Social kompetens och förmågan att 

kommunicera med olika intressenter är några av de viktigaste ingredienserna för ett 

lyckat ledarskap. Genom att kunna kommunicera på ett bra sätt och ha en dialog finns 

det chans att förebygga konflikter samt få ett förtroende från sina medarbetare och 

andra. När vi skriver att kommunikation är viktigt menar vi kommunikation både 

uppifrån och ner och tvärtom. Vi anser att när vi talar om kommunikation får vi en bild 

av att det handlar om medarbetare, brukare och anhöriga och därför vill vi betona att en 

gynnsam ledare har förmågan att kommunicera både uppåt och nedåt.  

 

6.2 Brukarinflytande ska vara större 
 

I resultatet framkom det att respondenterna ansåg att brukarinflytande kan vara mycket 

större. Med brukarinflytande menas att myndigheterna har möjligheten att höra vilka 

behov och önskemål brukarna har (Socialstyrelsen, 2003b:41). Vidare menade 

respondenterna att brukarinflytande kommer att förändras med nya generationer, som 

kommer att ställa andra krav på vård och omsorg. Enligt Wolmesjö (2005) innebär 
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brukarinflytande att brukare har möjligheten att medverka och påverka den offentliga 

sektorns innehåll och kvalité. Även respondenterna i undersökningen menade att 

brukarinflytande behövs för att äldre ska ha möjligheten att påverka kvalitén på hjälp 

som de ska få. Dock menade respondenterna att möjligheten att påverka kan bli bättre. 

En av respondenterna menade också att hon ibland ifrågasätter om brukare står i fokus. 

En annan respondent menade att all hjälp och insatser de behöver ska utgå från 

brukarnas perspektiv. 

 

 

6.3 Mellanchefernas handlingsutrymme 
  
Enligt Wolmesjö (2005) innebär handlingsutrymme att det finns utrymme att agera. 

Samtliga respondenter som vi intervjuade ansåg att de har ett stort handlingsutrymme 

och bestämmer mycket på sina egna verksamheter, ett resultat som vi var positivt 

överraskade över. Vi anser att en del situationer som en mellanchef hamnar i ger en 

negativ bild av mellanchefens profession. Det är därför angeläget att också lyfta fram de 

positiva sidorna av mellanchefens yrke. Möjligheten att påverka och förbättra äldres 

livsvillkor, samt samarbetet med olika intressenter är den positiva och övervägande 

sidan av mellanchefernas profession. Respondenterna menade att de har ett stort 

handlingsutrymme, men att de måste hålla sig inom lagar och riktlinjer, samt att de 

måste veta vad de har för uppdrag. En av respondenterna menade att hennes akademiska 

utbildning har hjälpt henne i arbetet och hjälpt henne erhålla ett kritiskt tankesätt. Även 

Wolmesjö (2005) skriver att den akademiska utbildningen för mellanchefer/ledare har 

ett stort värde, eftersom det ger en ökad reflektionsgrad över deras eget ledarskap.  

 

 

6.4 Ledarskap efter situationer  
 

Som vi tidigare beskrivit la vi till en fråga om ledarskapsstil. Samtliga respondenter som 

ingick i vår undersökning svarade att de kan beskriva sitt sätt att leda som 

situationsanpassat, en dessutom med tillägget demokratiskt. När vi sedan ställde frågan 

varför just situationsanpassat, svarade alla respondenter att deras arbete handlar om 

dagligen präglas av möten med människor, vilket i sin tur innebär att det uppstår olika 

situationer som de måste hantera. Enligt Larsson, K (2008) grundar sig 

situationsanpassat ledarskap på att en ledare/chef kan avläsa situationer som 

uppkommer på verksamheten och agera utifrån dessa situationer. Larsson menar att en 

avgörande omständighet i chefens ledarskap är att anpassa sig till omgivningens krav 

för att kunna få en interaktion med olika intressenter både ”uppåt” och ”nedåt”  

 

Respondenternas svar analyserades för att erhålla ökad förståelse för varför 

respondenterna valt ett situationsanpassat ledarskap, vilket vi uppfattade hade ett 

samband med deras mellanposition. Respondenter försökte undvika att hamna mitt 

emellan olika intressenter, genom att anpassa sig till de olika situationerna. 

Respondenterna var noggranna med att betona vikten av att hålla sig till riktlinjer i sitt 

sätt att leda. Vidare framhävdes god kommunikativ förmåga, samt förmågan att hålla 

sig till uppsatta mål för att enklare hantera vardagen.  
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi diskutera resultat som framkom av denna studie. Vidare ska vi 

reflektera över resultatet och avsluta detta kapitel med förslag på framtida forskning.  

 

Syftet med denna studie var att utforska mellanchefens mellanposition mellan olika 

intressenter, samt deras upplevelser av det. Resultaten i vår studie visade att 

mellanchefer kommer i kläm mellan många olika intressenter/intressen. Några som 

respondenterna har talat om är brukare, personal, anhöriga, högre chefer, politiker, 

media och HSL- personal. Vidare framkom det även att förmåga att kommunicera är 

väldigt viktig för mellanchefer. Slutligen blev vi positivt överraskade över att 

mellanchefer ansåg att de har ett godtagbart handlingsutrymme.  
 

Inledningsvis skrev vi att vi hade valt att kalla mellanchefernas mellanställning som 

”hamburgare”. Hamburgare – teorin, vilken tydliggörs i Figur 1, blev ännu intressantare 

för oss när flera av respondenter i denna studie själva använde det begreppet. Dock 

valde vi att inte använda hamburgare – teorin i vår analys, eftersom vi inte kunde hitta 

underlag som styrker denna liknelse.  

 

Vi har reflekterat mycket över resultatet som vi fick och försökt överväga om vi har 

påverkat resultatet på något sätt. Reflektioner gjordes kring vår förförståelse för 

mellanchefernas och medarbetarnas position, samt ifall den kunnat påverka resultatet. 

Vi har varit medvetna om att vi som forskare har kunnat påverka resultatet, samtidigt 

har vi försökt vara neutrala. Däremot anser vi att det som skulle kunna påverka 

resultatet är att vi kände några av våra respondenter sedan innan, vilket både kan vara 

till fördel och till nackdel för studien. Vi vet inte hur resultatet skulle ha påverkats om vi 

också intervjuat yngre och/eller manliga chefer. Då vi genomförde en kvalitativ studie 

som innebär en djupare förståelse för ämnet, upplever vi att vårt resultat har 

trovärdighet eftersom det kunde styrkas genom tidigare forskning.  
 

Slutsatserna som vi kan dra efter denna studie är att mellanchefer befinner sig mellan 

många intressenter. Mellancheferna som vi har intervjuat ansåg att kommunikation, 

riktlinjer, utbildning och mål är viktiga för att de ska lyckas i sitt arbete. Flera av 

respondenterna ansåg att de kan beskriva sitt ledarskap som situationsanpassat, eftersom 

de måste anpassa sig till olika situationer. Respondenterna ansåg även att de har ett stort 

handlingsutrymme på sina enheter. Vi upplevde att respondenterna var väldigt pressade 

med besparingar, klämsituationer och förändringar, men att de trots det försökte göra 

sitt bästa. Eftersom mellanchefer ofta hamnar i lojalitetskonflikter vilket också våra 

respondenter har bekräftat, behöver de hitta ett sätt att leda sin verksamhet genom att 

möta olika situationer, men också genom att reflektera över det egna ledarskapet.  
 

Vi anser att denna studie har bidragit med att vi har fått mer kunskaper om 

mellanchefernas mittemellan position, samt deras upplevelser av det. Vi tycker att 

mellanchefernas mellanposition är viktig för verksamheten och att den inte ska ses som 

något negativt, utan att den ska betraktas som en viktig länk till och från olika 

intressenter. Mellanchefen är den aktör som länkar ihop de olika intressenternas 

önskemål och strävar efter att finna en lösning som gynnar samtliga. Olyckligtvis är det 

inte alltid möjligt, vilket medför att mellanchefen försöker anpassa sig till antingen, 
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ledningen, uppdraget eller medarbetarna, för att bevara kommunikationen dem emellan. 

Vår fördjupelse i ämnet kommer att hjälpa oss i vårt framtida yrke.  

 

 

 

8 Framtida forskning 
 

Under arbetets gång har vi själva använt begreppet ”hamburgare – teori”. Detta begrepp 

saknas som vetenskapligt begrepp, medan det i praktiken ofta används i arbetslivet med 

just den innebörd som vi ger den i vår uppsats. Vi ser det som ett framtida 

forskningsområde att utveckla teorin om mellanchefers position till en teori med 

vetenskaplig tyngd, oavsett om man väljer att kalla det ”hamburgare – teori” eller hittar 

ett mer passande begrepp. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Vi heter Zaira Gamaeva och Alda Karlsson och studerar på Högskolan i Halmstad. 

Programmet som vi går heter Socialt arbete – ledning och organisering. Vi går nu vår 

sista termin där vi skriver vår C-uppsats om mellancheferna/ledare inom äldreomsorg.    

Då målet för oss som går detta program är att arbeta som ledare är det intressant för oss 

att få ökad kunskap om mellanchefernas/ledares ställning mellan sin ledning och 

medarbetarna.  

Vi vill informera Dig som kommer att delta i vår intervju att Du kommer att vara helt 

anonym. Inga namn eller verksamheters namn kommer att framgå i uppsatsen. Det är 

friviligt att delta och Du kan när som helst avbryta intervju och välja att inte delta utan 

att förklara varför.  

Vi kommer att spela in intervju med Ditt samtycke för att kunna skriva ut det sen. Vill 

Du inte att vi spelar in intervjun får Du kontakta oss. Den information Du lämnar 

kommer inte användas i annat sammanhang än denna uppsats.  C-uppsats är en offentlig 

handling och Du kommer att kunna läsa den när arbetet är klart. 

Vill vi tacka på förhand för att Du tagit dig tid att dela med av Dina erfarenheter och 

tankar, upplevelser kring Din mellanställning i Din yrkesroll.  

 

Med vänlig hälsning 

Zaira Gamaeva och Alda Karlsson 

 

 

Handledare: Sigbritt Arwidsson 
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Frågeguide 

 

 Du informerar om dig själv, utbildning, erfarenheter, ålder etc.  

 Vilka parter ser en mellanchef som sina intressenter? 

 Kommer en mellanchef i kläm mellan olika intressenter? 

 Vilka fördelar och nackdelar upplever en mellanchef i sin ställnig mellan alla 

intressenter? 

 Vilka svårigheter upplever en mellanchef i sin yrkesroll? 

 Är en mellanchef ensam i sin profession?  

 Var hämtar en mellanchef kraft när problem uppstår? 

 Upplever en mellanchef att han/hon har dubbel lojalitet? 

 Får en mellanchef uppdrag som är svåra att förverkliga? 

 Hur förmedlar en mellanchef beslut som kommer uppifrån, och som hon själv 

inte upplever vara positiva? 

 Blir en mellanchef hörd av ledningen om hon/han kommer med nya idéer? 

 Vad skulle en mellanchef göra om medarbetarna skulle motsätta sig direktiven 

som kommer uppifrån? 

 Kan en mellanchef uttrycka sina åsikter om han/hon inte håller med nya idéer 

eller förändringar som kommer uppifrån? 

 Upplever en mellanchefer ett etiskt dilemma i sin position? 

 Hur hanterar en mellanchef situationer när självbestämmande och integritet 

krockar med lagar? 

 Hur ser en mellanchef på sitt handlingsutrymme, d.v.s. vad han/hon själv kan 

styra över? Beskriv. 

 Hur ser en mellanchef på brukares inflytande i verksamheten?  

 Är det något vi missat att fråga dig? 

 

 


