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Sammanfattning: 
Mellanchefsrollen är en utsatt roll där chefen riskerar hamna i kläm mellan sin 
ledning och sina medarbetare. Det är ett stressfyllt arbete. Äldreomsorgen är en 
bransch som diskuterats mycket, till stor del kring hur verksamheter ska skötas och i 
vilken regi den ska bedrivas. Mellanchefen inom äldreomsorgen besitter därmed en 
utsatt roll i en omdiskuterad bransch. I den här studien syftas att undersöka 
mellanchefers roller och arbetsuppgifter i den offentliga sektorn och privata sektorn 
inom äldreomsorgen. Syftet är även att undersöka om det finns skillnader mellan 
rollerna och hur de i sådana fall tar sig uttryck. Tidigare forskning behandlar 
genomgående mellanchefsrollen inom äldreomsorgen som enhetligt för båda 
sektorerna och redogör för förutsättningar och utmaningar. Den teoretiska bakgrunden 
i uppsatsen är dels Ritzers McDonaldization för effektiviseringsarbetet inom 
äldreomsorgen och Goffmans teorier om sociala roller för mellanchefsrollen. Studien 
är genomförd genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer där 9 intervjuer har 
genomförts fördelat på 5 respondenter i offentlig sektor och 4 i privat sektor. 
Resultatet visar att förutsättningarna för mellanchefer inom äldreomsorgen inom båda 
sektorerna är likartade i de flesta fall, bland annat gällande ansvarsområden och 
ekonomisk påverkan samt att de i båda sektorerna känner stor tidspress. Vidare finns 
det vissa områden där det skiljer sig åt en aning, exempelvis redogör de privata 
aktörerna för att de har en bättre ekonomisk situation. Det framgår även av uppsatsen 
att det kan finnas andra påverksansfaktorer, bland annat om en verksamhet är 
konkurrensutsatt eller om verksamheten privat drivs i egen regi.  
 
Nyckeord: Mellanchef, McDonaldization, sociala roller, äldreomsorg, privat sektor, 
offentlig sektor 
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Abstract:  
The position of middle-management is a role where the manager is at risk of being 
caught between its management and its employees. Elderly care is an industry that has 
been discussed a lot, to a large extent on how businesses should be managed and by 
whom it should be conducted. Middle-management in the business of elderly care 
thereby possess a vulnerable position in a controversial industry. In this study the aim 
is to investigate the managers' roles and tasks in both the public sector and the private 
sector in elderly care. It also aims to examine whether there are differences between 
the roles and how they in such cases is manifested. Previous researchers treats 
middle-managements role in elderly care as uniform for both sectors and focuses on 
the conditions and challenges. The theoretical background of the thesis is partly 
Ritzers McDonaldization to explain efficiency work in elderly care and Goffman's 
theories of social roles between the managerial role. The study was conducted through 
qualitative semi-structured interviews with nine interviews conducted, divided of five 
respondents in the public sector and four in the private sector. The result shows that 
the conditions for middle-management in elderly care for both sectors are similar in 
most cases, for example responsibilities and economic impact and that middle-
management in both sectors experience a lack of time. However, there are certain 
areas that differ slightly, for example it is described by the private players that they 
have a better financial situation than their rivals in the public sector. It is also clear 
from the thesis that there may be other influential factors, for instance whether a home 
for the elderly run by public sector is exposed for competeition, or if a privately 
elderly care-unit is owned and fully run in-house.  
 
Keywords: middle-management, McDonaldization, Social Roles, elderly care, privat 
sector, public sector 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi för det första redogöra för bakgrunden till denna 
uppsats. För det andra kommer kommer uppsatsens syfte och frågeställning att 
presenteras och för det tredje innehåller inledningen en övergripande disposition av 
uppsatsen.  
1.1 Bakgrund: 

I den här uppsatsen kommer rollen mellanchef sättas i fokus. Då mellanchefen både 
måste svara till ledningens förväntningar och samtidigt som den i stort ansvarar för 
personalens välmående på arbetsplatsen kan det lätt skapa situationer där någon av 
parternas intressen måste åsidoses. Ledningen kan ställa breda, långsiktiga krav på 
sina anställda utan att ta arbetstagarnas intressen i någon större beaktning, mer än att 
regler och lagar måste upprätthållas. Mellanchefen ska i sin tur implementera dessa 
krav och se till att det som förväntas av arbetstagarna dels uppfylls, dels att det görs 
på ett sätt som de är bekväma med. Då teori inte alltid blir densamma i praktiken kan 
detta orsaka problem. Mellanchefen måste därför ta obekväma beslut där någon av 
parternas intressen bortses, åtminstone till viss del. Mellanchefen kan därför tänkas 
hamna i en situation där uttrycket ”Don’t shoot the messenger” blir högst aktuellt, 
men vilket de inblandade glömmer och irritation riktas därför mot mellanchefen och 
inte mot den part som mellanchefen försöker försvara. 

Mellanchefsrollen är som ovan beskrivits en roll där det finns en risk för att viss 
problematik kan medfölja. I en av Socialstyrelsen beställd rapport står det att läsa att 
utmattningssyndrom tycks vara speciellt vanliga hos personer som arbetar med 
mycket människokontakt. Exempel som ges är bland annat personal inom vård och 
omsorg och mellanchefer. (Socialstyrelsen, 2003, s. 33) Detta har hos oss väckt en 
nyfikenhet att undersöka just positionen mellanchef närmre, dels för att skapa  
förståelse för de olika problem som en mellanchef hanterar, dels för att se hur rollen 
förändras beroende på vilka intressenter som finns i organisationerna. 

Att mellanchefsrollen kan vara en utsatt och problematisk roll har ovan beskrivits. 
Mellanchefsrollen kan dock skilja sig åt beroende på vilken bransch mellanchefen 
arbetar inom. Förutsättningarna för arbetet hänger ihop med förutsättningarna för 
fältet den arbetar inom. Det som enligt rapporter kan antas generellt är att det 
maximala antalet underställda en chef kan ha för att bedriva effektiv och bra 
verksamhet är 30 personer. Detta är dessutom beräknat efter viss arbetsbörda och 
räknar inte med oväntade situationer. (SKTF, 2003, s. 6) Oväntade situationer är inom 
vissa branscher mer regel än undantag. Ett exempel på en sådan bransch är 
äldrevården.  

För att kunna undersöka mellanchefens roll har vi i den här uppsatsen valt att 
använda oss av ett aktuellt och problematiskt fält, nämligen äldrevården. Äldrevården 
är idag, och har länge varit en omdiskuterad bransch inom både politik och media. 
Denna debatt grundar sig bland annat i frågan om vinster i välfärden samt om privata 
aktörer ska finnas där överhuvudtaget (Martikainen, 2014-09-03). För ett företag med 
privat styre är lönsamhet ett måste, om inte annat för att verksamheten ska kunna 
fortsätta utvecklas och bekostas. När vinstintresset går för långt och kraven på 
besparingar blir för stora finns det en risk att kvaliteten riskerar att bli sämre. Om man 
väljer att undersöka ett företag som arbetar med försäljning av någon slags produkt, 
där kvaliteten blir sämre är värsta möjliga utfall att kunderna slutar handla hos dem 
vilket till slut leder till konkurs. Detta är självklart trist för ägarna av företaget, men 
påverkar egentligen inte direkt människors liv. Om kvaliteten däremot minskar inom 
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vårdsektorn riskeras människors liv. Äldrevården, som avser att vårda människor i det 
senare skedet av en människas liv, är också ett extra tydligt exempel på detta då äldre 
människor är en högriskgrupp och behovet av vård och omsorg är stort. (Edman & 
Wijkman, 2011-11-21) 

Valet av just äldrevården är dessutom av extra stort intresse på grund av 
diskussionerna som på senare tid varit, dels under valrörelsen 2014 (Rosén, 2014-03-
20) dels skriverierna som uppstod om det privata vårdföretaget Carema, som idag, 
2014, bytt namn till Vardaga, 2011-2012 (SvD, 2011-11-11). Mellanchefsrollen kan 
därmed vara en utsatt roll i en omskriven bransch. Att branschen i sig har diskuterats 
och då mellanchefen kan ha en utsatt roll har fångat vårt intresse då det torde sätta 
problematiken en mellanchef kan uppleva på sin spets.  

Då den privata sektorn och den offentliga sektorn skiljer sig åt i vilka intressenter 
det är som styr verksamheten (staten, landsting, kommuner jämfört med investerare, 
ägare etc.) antar vi att dessa intressen orsakar olika situationer för de som arbetar 
inom de två olika sektorerna. Avsikten med denna studie är därför att se hur det 
skiljer sig åt för mellanchefen, som rent allmänt är i en utsatt roll, när han eller hon 
måste svara till dessa olika intressenter.  

Begreppet mellanchef har otaliga definitioner. Enligt vår definition räknas en chef 
med personalansvar, men som även rapporterar till en högre chef, som mellanchef. 
Vår definition är inspirerad av Mintzbergs konfigurationer där mellanchefen 
förmedlar information mellan ledning och de operativt arbetande samt ansvarar för 
den operativa verksamheten. (Mintzberg, 1979, s. 30ff) 
1.2 Syfte och frågeställning: 

I den här studien ämnar vi att undersöka mellanchefers roller och arbetsuppgifter i den 
offentliga sektorn och privata sektorn inom äldreomsorgen. Vi ämnar att undersöka 
om det finns skillnader mellan rollerna och hur de i sådana fall tar sig uttryck.  

Det ska understrykas att det inte är vår avsikt att påvisa att privat eller offentlig 
vård är bättre eller sämre, utan snarare att titta på om olika intressen leder till olika 
arbetssituationer. Har något av ekonomiska eller politiska intressen större 
påverkanseffekt eller påverkar de bara på olika sätt?  

Med detta som bakgrund har vi kommit fram till huvudfrågeställningen: 
Hur ser rollen ut för mellanchefer inom äldrevården ut i offentlig och privat 
verksamhet?  
Utöver detta har vi även en underfrågeställning som lyder:  
Skiljer sig mellanchefsrollen mellan privat och offentlig verksamhet inom äldrevården 
och i sådana fall hur? 
1.3 Disposition 

I kapitel 1 har vi presenterat bakgrund för studien samt gett en introduktion till vad 
uppsatsen fortsättningsvis kommer handla om. Vidare presenterade vi syfte samt de 
frågeställningar som kommer leda uppsatsen. I kapitel 2 kommer uppsatsen bestå av 
ett kapitel som innefattar tidigare forskning där vi presenterar vad som tidigare 
behandlats närliggande vårt forskningsområde. Kapitel 3 behandlar de teoretiska 
utgångspunkter vi har där vi presenterar de begrepp som avses användas i vår studie. I 
kapitel 4 presenteras den metod vi valt att använda för att utföra vår studie samt vår 
ansats gällande kodning. Kapitel 5 är en redovisning av resultat från vår 
datainsamling som sedan kommer att analyseras samt kopplas till tidigare forskning 
och teorier under kapitel 6. Under kapitel 6 kommer vi avslutningsvis redovisa förslag 
på vidare forskning samt en avslutande diskussion.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för vårt valda 
problemområde. Kriterierna för vad vi har kallat för relevant avser forskning som 
tidigare behandlat mellanchefer i allmänhet men också mellanchefer inom 
äldrevården som en egen del. Vi har gjort en avgränsning som avser mellanchefens 
olika förutsättningar. Då fältet styr vilka förutsättningar som mellanchefen har att 
arbeta med har vi gjort en uppdelning mellan mellanchefen i allmänhet och 
mellanchefen inom äldrevården i synnerhet. Dessa behandlas under två olika avsnitt, 
2.1 samt 2.2. Nedan kommer vi presentera ett antal studier som påvisar de 
förutsättningar som finns för mellanchefen samt redogörelser för hur de tar sig uttryck 
i den vardagliga verksamheten. Sedan kommer vi redogöra för samma förutsättningar 
fast enbart för mellanchefer inom äldrevården samt de redskap som de kan arbeta med 
efter de förutsättningar som finns. Dessa studier fungerar som bakgrund för vår egen 
studie som ämnar att undersöka mellanchefers roller och arbetsuppgifter i den 
offentliga sektorn och privata sektorn inom äldreomsorgen samt ämnar att undersöka 
om det finns skillnader mellan rollerna och hur de i sådana fall tar sig uttryck, något 
som inte rapporterats om i tidigare forskning. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet 
och knyts till vår teoretiska begreppsram samt redogör för hur det är relevant för vår 
studie.  
2.1 Mitt emellan ledning och personal 

Sociologen Hans Lindgren(2012) har i sitt verk Att vara ledare - Ett komplext 
uppdrag syftet att förmedla förståelse i det komplexa i att vara ledare. Verket grundar 
sig i observationer samt ett handfast arbete i både utveckling och ledning. Utöver 
detta grundar sig hans verk i en mindre kvantitativ enkät angående chefsrollen samt 
teorier som bland annat Robert Kegans meaning-making.  

Mellanchefen stöter enligt Lindgren(2012) på svårigheter då denne i många fall 
gått ifrån att vara en vanlig medarbetare till att vara en ledare. Det tar kort tid för 
individen att acceptera sin nya roll, men lång tid innan denna nya roll blivit integrerad 
med resten av personligheten. Många chefer går därför igenom en process där de utan 
att de är medvetna om det tar på sig arbetsuppgifter som egentligen är i deras ansvar 
att fördela till andra, detta på grund av att man inte ”vågar” leda fullt ut. Det 
Lindgren(2012) menar att de flesta cheferna däremot efter ett tag tar sig till detta och 
att leda därför blir vardag och en del av deras personlighet. Detta är också varför en 
person som fått chefsansvar har svårt att gå tillbaka till att vara en ”vanlig” 
medarbetare. 

Lindgren beskriver vidare hur det finns en motsägelse i arbetslivet där 
professionens logik går emot vad de i ledningen anser logiskt utefter administrativa 
och ekonomiska aspekter. På grund av detta hamnar mellanchefen i “korsdraget” då 
denne har ett ansvar uppåt samt nedåt i organisationen att förmedla de olika parternas 
önskningar. (Lindgren, 2012, s. 126f) Det pågår ständiga förändringar inom 
organisationer där formella samt informella regler utformas och ändras. Detta sker 
både i ledning samt “på golvet” där de formella reglerna oftast formuleras på 
ledningsnivå medan de informella, eller beteenderegler kommer nedifrån. 
Mellanchefens uppdrag är att försöka göra något konstruktivt av detta samt leda 
energin på ett bra sätt. (Lindgren, 2012, s. 133f)  
 

I statsvetaren Bo Hagströms studie Chef i offentlig verksamhet (1990) beskrivs dels 
hur det är att vara chef i den offentliga sektorn och dels olika skillnader i chefsskapet 
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mellan offentlig och privat sektor. Hagström avser med sin studie att göra en 
sammanställning av den litteratur och forskning som finns inom ledarskap i offentlig 
verksamhet. 

Då den offentliga sektorn styrs utifrån politiker, riskerar ledningen för offentliga 
sektorer att bytas ut efter varje val, vilket betyder att nya politiker med andra tankar 
tar över ledningen. I privata organisationer ser ofta styrelser likadana ut under längre 
tid. Den privata sektorn har alltså traditionellt sett hög omsättning bland 
politiker/ledning medans tjänstemännen verkar som den stabila kärnan, och den 
privata sektorn ofta har en stabil styrelse och istället har högre omsättning på 
personalen nedåt i hierarkin. Detta medför enligt Hagström att det blir en skillnad i 
hur offentliga respektive privata organisationer arbetar. Offentliga chefer har därför 
svårt att sätta upp och genomföra långsiktiga mål medans privata chefer ofta arbetar 
med längre tidsperspektiv. (Hagström, 1990, s. 22-23) 

När Hagström beskriver första linjens chefer (i den här studien kallade 
mellanchefer) och deras förutsättningar, skriver han att det är ett välkänt förhållande 
att “...chefer på mellannivå ofta slits mellan överordnade och underordnade…” 
(Hagström, 1990, s. 68). Vidare skriver Hagström att första linjens chefer i och med 
sin täta kontakt med sina underställda, ofta arbetar under väsentlig tidspress 
(Hagström, 1990, s. 68).  
 

I och med att den den svenska välfärden genom senare år har tvingats till 
besparingar har New Public Management fått fotfäste. Kulturgeografen Per Assmo 
och statsvetaren Elin Wihlborgs (2012) artikel Public Services Choices When There 
Are No Alternatives? - A Paradox of New Public Management in Rural Areas 
beskriver New Public Management som en samling verktyg och ledningmetoder som 
sedan 1980-talet introducerats i den offentliga sektorn i Sverige. Dessa verktyg och 
ledningsmetoder syftar till att hjälpa chefer att effektivisera sina organisationer och 
därigenom spara resurser. Ofta har dessa typer av effektiviseringshjälpmedel hämtats 
ifrån den privata sektorn där arbetet med sparpaket och effektivisering varit vardag 
under en längre tidsperiod. (Assmo & Wihlborg, 2012, s. 3ff) I och med att det idag 
finns en helt annan konkurrens inom vårdbranschen har det införts ett annat 
tankemönster. Exempel på detta är att istället för att de boende på ett äldreboende ses 
för patienter, har retoriken från New Public Management lett till att de boende idag 
ses som kunder (Assmo & Wihlborg, 2012, s. 3).  

2.2 Mellanchefen inom äldrevården 

Mellanchefen, med ansvar för den operativa verksamheten, kan inte bara ta beslut 
utan måste ta hänsyn till vissa aspekter. Vad dessa aspekter består av kan variera 
beroende på fält, sektor med mera. Vad som dock är allmänt är att oavsett bransch 
finns det vissa restriktioner, vilket vi kallar för spelregler. Spelreglerna ska i sin tur 
sedan samspela med medlen som mellanchefen har till sitt förfogande vilket även de 
kan skilja sig åt beroende på bransch, företag etc.  
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2.2.1 Äldrevårdens mellanchefs förutsättningar 

I Hjalmarson, Norman och Trydegårds(2004) kvalitativa studie Om man ska vara 
stöttepelare åt andra måste man stå stadigt själv skriver man om enhetschefen inom 
äldrevårdens arbetssituation samt vilka förutsättningar som underlättar samt försvårar 
enhetschefens arbete. Studien är gjord dels genom intervjuer med ett stort antal 
enhetschefer i Stockholm, dels genom dagböcker som enhetscheferna fått skriva 
under en period, dels fokusgrupper med både cheferna samt deras anställda.  

Studien påvisar att en genomgående utmaning för enhetschefer inom 
äldreomsorgen är ekonomin. Ekonomin är limiterande och grunden till de flesta 
svårigheter som uppstår för en enhetschef. Ekonomin fungerar i samspråk med vad 
Hjalmarson et al.(2004) kallar spelreglerna, det vill säga de lagar och avtal som finns 
för organisationerna. Avtalen avser de som gjorts med fack, med kommuner vid 
upphandling etc. Både lagar och avtal kan vara diffusa samt kortsikta vilket försvårar 
arbetet för enhetschefen. Vidare påvisar studien att enhetschefernas val av ledarskap 
inte är okomplicerat. Cheferna som intervjuats talar om att de vill visa en 
tillgänglighet för sin personal. Detta är tidskrävande, olika beroende på storlek på 
boendet men klart framgår att det tar tid och energi från de administrativa uppgifter 
som enhetschefen ansvarar för. (Hjalmarson, et al., 2004)  

En stor del av mellanchefens ansvar handlar om att inte överstiga sin budget. Just 
det ekonomiska ansvaret och arbetet med att hålla budget, kräver allt mer fokus från 
mellanchefen. I Hjalmarson et al. (2004) står det att läsa nästan alla tillfrågade 
enhetschefer anser sig ha för snålt tilltagen budget. Den stora utmaningen är hela 
tiden att hitta nya sätt att göra besparingar. Detta eftersom att det till skillnad mot 
exempelvis handeln, inte går att öka intäktsidan. (Hjalmarson et al., 2004, s. 38) 

De ekonomiska förutsättningarna lägger tillsammans med vad Hjalmarson et al. 
(2004) kallar för spelreglerna ramen som en mellanchef har att arbeta med. 
Spelreglerna involverar gällande lagar, avtal, kontrakt, politiska beslut, 
företagets/kommunens värdegrund etc. Det är mellanchefens ansvar att kombinera de 
spelregler som finns med de medel som han har till sitt förfogande. Med medel avses 
ekonomi, personal, lokaler, stödfunktioner etc. Detta är en av mellanchefens största 
utmaningar. Dels beror detta på att spelreglerna fort kan ändras genom kortsiktiga och 
direkt gällande politiska beslut, dels genom svaga formuleringar som orsakar 
frågetecken kring om ansvaret vilar hos utförarenhet alternativt beställarenheten. 
(Hjalmarson et al., 2004, s. 32ff) 

En annan av de största utmaningarna för en mellanchef ligger i dennes ledarskap. 
Inom äldrevården beskrivs både av mellancheferna själva samt deras anställda 
behovet av att mellanchefen ska vara tillgänglig för personalen, att mellanchefens 
”dörr ska vara öppen” om medarbetarna behöver hjälp och ledning. (Hjalmarson et 
al., 2004, s. 43f) Att både cheferna samt de anställda vet detta betyder inte 
nödvändigtvis att så är fallet, utan på grund av att mycket annat faller inom en 
mellanchefs ansvarsområde är det en av de verkliga utmaningarna för mellanchefen 
att balansera det administrativa arbetet med tillgänglighet för personalen. Detta kan, 
som Hjalmarson et al.(2004) påvisar, ofta leda till två olika saker. Det första som 
vanligtvis händer är att mellanchefens behov av att ta hand om det akuta gör att de 
långsiktiga målen måste åsidosättas, vilket stoppar utveckling samt på sikt kan skada 
verksamheten. (Hjalmarson et al., 2004, s. 55f) Det andra är att mellanchefen måste 
välja bort antingen kundkontakt eller kontinuerlig personalkontakt till förmån för det 
administrativa, vilket skadar dennes insikt i verksamheten och mellanchefen riskerar 
att tappa personalens förtroende. (Hjalmarson et al., 2004, s. 73ff) 
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I Hjalmarson et al. (2004) framgår ytterligare en stor utmaning beskriven är det 
utvecklingsarbete som behövs för att vården ska klara av framtidens krav. När boende 
på äldreboenden blir allt sjukare och äldre behövs en högre kompetens bland 
personalen. Det som inträffar när allt mer arbete ska utföras med en begränsad budget, 
är att utvecklingsarbete och kompetensutveckling för personalen släpar efter. 
Hjalmarson et al. påvisar att många enhetschefer vare sig har tid eller pengar avsatta 
för att genomföra utvecklingsinsatser (Hjalmarson et al., 2004, s. 79-80).  

Ytterligare ett resultat från Hjalmarson et al. är att många enheter är alldeles för 
stora för att vara hanterbara. Det som händer när enheterna blir för stor är att 
enhetscheferna, på grund av tidsbrist, tvingas prioritera bort arbetsuppgifter. Det som 
ofta blir bortprioriterat i första ledet är medarbetarsamtal och utvecklingsarbete 
(Hjalmarson et al., 2004, s. 35f). I de fall där enhetschefer uppger att storleken på 
enheten är hanterbar, förekommer max 30 anställda. Anledningen till att enheterna 
blir stora är att små enheter inte anses vara ekonomiskt bärande (Hjalmarson et al., 
2004, s. 34). 
 

Socionomen Kjerstin Larsson har i sin avhandling Mellanchefer som utvecklar 
(2008) studerat och analyserat vilka förhållanden som påverkar mellancheferna inom 
äldrevårdens möjlighet att bedriva utvecklingsarbete. Larssons studie har genomförts 
inom ramen för ett nationellt FoU-projekt där hon på åtta arbetsplatser i sex län 
genomfört en interaktiv studie. Metoderna som användes för att genomföra studien är 
bland annat intervjuer, olika typer av seminerier och reflektions-PM (inom ramen för 
en ledarskapsutbildning). De slutsatser som beskrivs i avhandlingen är att 
mellanchefer ställs inför svårigheter när de förväntas arbeta med daglig drift och 
administration, men samtidigt bedriva ett utvecklingsarbete av den egna 
organisationen. Det har då visat sig att den dagliga driften ofta tar upp för stor del av 
arbetstiden för att det ska bli tillräckligt med tid över till att engagera sig i 
utvecklingsfrågor. (Larsson, 2008, s. 216ff) 

I detta läge är det lätt hänt att mellanchefen ställs inför ett svårt dilemma. 
Mellanchefen vill å ena sidan finnas tillgänglig för sina anställda, å andra sidan kan 
det finnas krav från organisationsledningen på att utveckla verksamheten. Detta 
riskerar att bli ett problem om mellanchefen har för mycket på sitt bord och inte 
hinner med alla uppgifter. För att ett framgångsrikt utvecklingsarbete ska kunna 
bedrivas, krävs delaktighet från anställda, men om mellanchefen försummar sina 
anställda riskerar hon att de anställda vänds emot denne. Skulle detta ske, medför det i 
förlängningen att utvecklingsarbetet riskeras. (Larsson, 2008, s. 217)  

Larsson (2008) beskriver att mellanchefer har för många arbetsuppgifter för att 
klara både driften och samtidigt bedriva framgångsrikt utvecklingsarbete (Larsson, 
2008, s. 93). Vidare skriver Larsson att det är genomförbart, men det krävs att 
mellanchefen har en tydlig vilja och klarar av att planera och att det krävs disciplin. 
Om dessa kriterier uppfylls går det att lyckas med framgångsrikt utvecklingsarbete, 
om inte riskerar mellanchefen att drunkna i det vardargliga arbetet. (Larsson, 2008, s. 
94) 

2.2.2 Äldrevårdens mellanchefs redskap för effektivisering 

Nationalekonomerna Bergman, Lundberg och Spagnolo (2012) har i sin kvantitativa 
studie studerat om hur kvaliteten, dels uppmätt genom dödlighetsgrad dels beskriven 
upplevd kvalitet bland brukare av äldreboenden, i äldrevården hänger samman med 
om äldrevården sker i privat eller offentlig regi. 
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Bergman et al. (2012) förklarar att upphandling av äldreboenden, som fortfarande 
är i minoritet i Sverige, ofta sker på en av tre premisser. För det första är det 
prisbaserat, för det andra kvalitetsbaserat och för det tredje är det en blandning av de 
första två. Privat tenderar att lova att erbjuda samma kvalitet eller högre kvalitet av 
vård för mindre pengar vilket lockar kommunerna att erbjuda upphandling.  

Bergman et al. (2012) visar på hur äldrevården har mindre pengar att röra sig med, 
jämfört med tidigare. Samtidigt har det blivit mer vanligt med vård i hemmen, vilket 
lett till att de som flyttar in är äldre och sjukare. Vidare kommer över hälften av de 
som flyttar in ha avlidit inom ett år efter deras inflytt. (Bergman et al., 2012, s. 11) 
Det finns alltså en hög sjukdomsgrad och en hög omsättning på boende. Trots en 
högre sjukdomsgrad och med andra ord ett mer kostnadskrävande arbete för de 
ansvariga så är den ekonomiska tillskjutningen mindre i avseende BNP än tidigare, 
vilket lett till att boendena tvingats effektivisera och bespara för att kunna fortsätta 
hålla hög kvalitet.  

Det Bergman et al. (2012) i sin kvantitativa studie påvisar är att den 
kostnadsreducering och de besparingar som görs av främst privata aktörer inom 
äldreomsorgen inte nödvändigtvis skadar kvaliteten, utan istället ökat kvaliteten mätt 
genom en lägre dödlighet i kommuner med stor andel offentlig upphandling. 
(Bergman et al., 2012, s. 38ff) 
 

Företagsekonomen Ida Larsson och nationalekonomen Jon Rognes(2012) har i sin 
studie Lean i äldrevården avsett kartlägga på vilket sätt geriatriken arbetar för att 
införa flödesorientering och lean production. Studien är utförd dels genom en 
inläsning av relevanta texter och dels genom intervjuer med personal inom 
geriatriken. Inom industrin har sedan länge lean production använts som ett verktyg. 
Genom att förbättra flödet i organisationen kan man därigenom göra den effektivare. 
Detta har även letat sig in i vårdsektorn, då det idag, jämfört med tidigare, krävs mer 
vård per krona. Genom att förbättra och effektivisera flödet av patienter kan en 
vårdorganisation behandla fler patienter, utan att riskera vårdkvaliteten, snabbare. 
(Larsson & Rognes, 2012, s. 121ff) Enligt Larsson & Rognes visar studien att trenden 
inom äldrevården är att arbetet drar sig allt mer mot ett så kallat processorienterat 
arbetssätt (Larsson & Rognes, 2012, s. 144).  
 

I sociologen Bente Rasmussens studie New Public Management: Constructing a 
new identity in care for the elderly från boken Elderly Care in Transition (2012), 
beksrivs hur mellanchefsrollen har förändrats i och med NPMs etablering. Studien är 
gjord genom kvalitativa intervjuer med mellanchefer inom äldreomsorgen i en norsk 
stad. Studien är gjort i samband med en förändring som gjort, där ansvaret för 
äldreomsorgen decentraliserats och istället givits till de som utför själva vården 
(Rasmussen, 2012, i Kamp & Hvid, 2012, s. 165). Studien visar att efter 
decentraliseringen av makten har mellancheferna fått en större frihet att bedriva sitt 
arbete. Så länge budgeten hålls, menar de tillfrågade mellancheferna att de känner sig 
fria att driva vården på det sätt de vill. Budgetarbetet var den mest utmanande 
arbetsuppgiften som ingick i mellanchefsrollen och det var också endast utefter detta 
kriterium som mellanchefen blev utvärderad av sina högre chefer (Rasmussen, 2012, i 
Kamp & Hvid, 2012, s. 175-176). Detta starka budget-fokus som NPM medfört 
gjorde att mellancheferna upplevde en lojalitetskonflikt, då många av dem hade en 
lång bakgrund inom omvårdnad och ett intresse att bedriva en omsorg av hög kvalitet. 
Mellancheferna upplevde att dem var tvungna att tumma på vården för att kunna hålla 
budgeten i ordning, och kände att lojaliteten hade förskjutits från att ligga hos sina 
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anställda och brukare, till att hamna hos sin överordnade och budgeten (Rasmussen, 
2012, i Kamp & Hvid, 2012, s. 176). Det upplevdes även att mellanchefens roll hade 
förändrats. Istället för att som förut arbeta sida vid sida med sina underställda 
upplevdes rollen som en ren kontorsroll, medans personalen utförde allt 
omsorgsarbete. Vidare upplevde mellancheferna att deras uppgifter blev en sorts 
motsägelse, då det dels gällde att ha kontroll över att personalen gjorde sitt jobb på 
rätt sätt, och dels att uppmuntra och motivera sin personal. På grund av detta kände 
sig mellancheferna klämda mellan över- respektive underordnade. (Rasmussen, 2012, 
i Kamp & Hvid, 2012, s. 176-177) 

2.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Rollen som mellanchef beskrivs i den tidigare forskningen som delvis problematisk. 
Problematiken består ofta i att krav från ledning och personal sällan överensstämmer 
med varandra. Problematiken tar sig uttryck i att mellanchefer ofta känner att deras 
lojalitet slits mellan över- respektive underordnade. Detta tas upp av Lindgren(2012) 
och Hagström(1990). Vidare har det utökade ekonomiansvaret gjort att mellanchefens 
arbete förändrats. Att ständigt arbeta med budgetansvar och effektiviseringar bidrar 
till vad det Lindgren(2012, Hagström(1990) och Assmo & Wihlborg(2012) beskriver 
som utamande för en mellanchef. Just det effektiviseringsarbete som Assmo & 
Wihlborg beskriver överensstämmer med teorin om McDonaldization som 
presenteras i kommande kapitel, där standardisering och rationalisering är 
grundbultar.  

Vi har ovan påvisat att det finns flera studier som behandlar den redan ansträngda 
arbetsrollen mellanchef. Några av de stora utmaningarna för mellanchefen är en 
kombination utav ekonomi, spelregler och det tillgängliga ledarskapet. Då mycket 
hamnar på mellanchefens bord är det svårt att prioritera och att utföra ett arbete utan 
att något faller i skymundan. Detta belyses bland annat med hur en mellanchef max 
bör ansvara för 30 personer, men att så sällan är fallet. Vidare beskriver vi hur 
mellancheferna inom äldrevården idag har mindre medel till sitt förfogande än man 
haft tidigare att planera sina organisationer utefter vilket i sin tur leder till att det 
ligger ett stort ansvar på mellanchefen att utveckla det operativa arbetet men också på 
fältet som helhet att utvecklas och göra mer för mindre/samma pengar. Mycket av det 
här ligger i linje med vår teoretiska utgångspunkt om McDonaldization som vi går 
igenom i nästa kapitel.  

Det går att dra tydliga paralleller mellan Hjalmarson et al.(2004) och 
Larsson(2008). Båda studierna påvisar hur centralt planering blir med en ansträngd 
ekonomi samt hur mycket tid som faktiskt krävs i det administrativa för att få ihop en 
god verksamhet. Samtidigt belyser båda vikten av ett tillgängligt ledarskap inom 
äldrevården men att det ofta är svårt att kombinera med den stora administrativa 
arbetsbördan. Dessa två stora delar i mellanchefens arbete är alltså i strid med 
varandra. Dessa stärks sedan av studien av Bergman et al.(2012) som ytterligare 
belyser hur effektivisering och utveckling är viktigt och kan komma att bli ännu 
viktigare senare. Bergman et al.(2012) stärker dessutom antagandet att det trots allt är 
möjligt genom god planering och administration. Att, som Larsson och Rognes(2012) 
beskriver, äldrevården börjat ta till sig principerna i från lean är även det ett starkt 
tecken på att det både går och finns ett behov av utveckling och en förbättring av 
arbetsflödet samt förutsättningarna att göra så.  
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3. Teori 
I det här kapitlet kommer vi redogöra för våra teoretiska utgångspunkter för studien. 
Under tiden när vi bekantade oss med fältet, tyckte vi oss se klara indikationer på att 
de nedan beskrivna teorier skulle vara relevanta för vår studie. Ritzers 
McDonaldization blir relevant med tanke på det effektiviseringsarbete som idag pågår 
på vårt fält. I vår inläsningsperiod läste vi bland annat en rapport från Socialstyrelsen 
om mellanchefers utsatta roll. Vi såg där tendenser till likheter med Goffmans teori 
om front och back region. Vi kommer därför att börja med att redogöra för Ritzers 
teori om McDonaldization samt de begrepp som faller inom den teorin samt redogöra 
för hur det kan kopplas till fortsättningen av vår studie. Vidare kommer vi redogöra 
för Goffmans teori om sociala roller där vi kommer lyfta fram hans begrepp front 
region samt back region för att sedan även redogöra för dess betydelse för 
fortsättningen av vår studie. Avslutningsvis kommer vi göra en koppling mellan 
tidigare forskning och teorierna för att lägga som grund för vår fortsatta studie.  

3.1 Ritzer 

George Ritzers teori om McDonaldization bygger på hur organisationer i allt större 
utsträckning rationaliserar sina processer. Teorin kommer från att Ritzer studerat 
McDonalds och menar att den standarisering och rationalisering som utförts inom 
McDonalds har spridits vidare till andra branscher utanför snabbmatsindustrin. I och 
med utvecklingen som bland annat New Public Management fört med sig, där 
offentliga organisationer allt mer idag styrs som vanliga företag inom det privata 
näringslivet, och de besparingskrav som idag finns på äldrevården, är denna teori 
aktuell att applicera på mellanchefens arbete. 

Ritzer förklarar sin teori genom att använda sig av fyra huvudbegrepp eller, som 
Ritzer kallar dem, dimensioner. Dessa dimensioner är effektivitet, kalkylerbarhet, 
förutsägbarhet och kontroll. Utöver dessa fyra ”original”-dimensioner tillkommer 
även det som Ritzer kallar den femte dimensionen irrationalitet av rationalitet. (Ritzer, 
2002, s. 16)  

3.1.1 Effektivitet 

Effektivitet är något som ofta beskrivs i samband med rationalisering. Att göra något 
effektivt betyder oftast att göra något snabbt. Det handlar alltså om att vinna tid för att 
kunna upprepa samma procedur fler gånger, exempelvis att betjäna fler kunder under 
kortare tid, att ta en restaurangkund från hungrig till mätt på ett så snabbt sätt som 
möjligt (Ritzer, 2002, s. 16). När ett företag standardiserar en process tränar man även 
sin personal till att följa ett visst manus. Detta gör att personalen vet i precis vilken 
ordning alla delar ska utföras. Detta medför inte enbart att personalen klarar av att 
arbeta snabbare utan även att risken för att göra misstag minskar. Ritzer menar även 
att McDonalds kommit så långt i sitt effektivitetsarbete att man till och med har 
lyckats effektivisera hur kunderna uppträder på resturangen (Ritzer, 2002, s. 16). 
3.1.2 Kalkylerbarhet 

Ritzer beskriver detta som dels kundens, dels försäljarens(McDonalds) sätt att räkna 
ut vad de vinner/förlorar på ett specifik förvärv. McDonalds erbjuder vad som tycks 
vara mycket mat för en överkomlig summa. Kunden kan köpa en Big Mac med 
plusmeny för en bestämd summa pengar, vilket för kundens räkning kalkyleras som 
prisvärt. Ritzer beskriver att flera parametrar räknas in, som exempelvis hur mycket 
tid som skulle krävas för kunden att själv tillaga samma mat i relation till hur lång tid 
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det tar att ta sig till restaurangen och få den serverad. Kalkylerbarhet ur McDonalds 
ögon handlar istället om hur mycket mat som kan serveras hur fort och på ett hur 
kostnadseffektivt sätt det går att göras på. (Ritzer, 2002, s. 16f) 

3.1.3 Förutsägbarhet 

När Ritzer beskriver hur McDonaldiserade företag arbetar med förutsägbarhet menar 
han att exempelvis en återkommande kund ska veta vad han kan förvänta sig. Om jag 
kliver in på en McDonalds-resturang i Stockholm ska jag kunna förvänta mig samma 
bemötande från personalen, att min mat leveras snabbt och att maten smakar på 
samma sätt som jag är van vid (Ritzer, 2002, s. 17). En förutsättning för att detta ska 
fungera är att det finns tydligt uppsatta regler för på vilket sätt personalen ska arbeta 
med bemötande, på vilket sätt en beställning tas emot och därefter levereras. Det är på 
detta sätt ett företag arbetar med att standardisera processer. Om en process utförs 
gång på gång utifrån samma standard kommer inte resultatet att skilja sig allt för 
mycket från en gång till en annan. Det gäller här att kvaliteten ligger på rätt nivå. Om 
kvaliteten på produkten är för hög, tar den för lång tid och blir för dyr att framställa. 
Det motsatta gäller självklart om kvaliteten är för låg, vilket medför att produkten blir 
för dålig som i sin tur gör att kunden väljer en konkurrent i fortsättningen. Genom att 
arbeta på detta sätt skyddar sig företaget från att enskilda personer i en 
produktionskedja blir allt för viktiga. Genom att göra att anställda lätt är utbytbara 
behöver inte företaget minska sin produktivitet bara för att en anställd är sjuk eller 
slutar, det är bara att sätta in en ny person.  

3.1.4 Kontroll genom icke mänsklig teknologi 
McDonaldiserade företag använder sig av kontroll genom att ersätta människor med 
tekniska hjälpmedel i stor utsträckning. Detta görs med en strävan att försöka 
eliminera ”den mänskliga faktorn”. Ett välkänt faktum är att en maskin gör färre 
misstag än vad en trött eller distraherad människa gör (Ritzer, 2002, s. 18). 
McDonalds kontrollerar inte bara sina sina anställda genom den här typen av icke 
mänsklig teknik, utan även sina kunder. Genom att ha tydliga och enkla menyer, få 
val och inte alltför bekväma stolar får McDonalds sina kunder att göra uppträda efter 
ett mönster: Nämligen att snabbt beställa, äta snabbt och sedan duka av sitt eget bord 
(Ritzer, 2002, s. 18). 

3.1.5 Irrationalitet av rationalitet 

Irrationalitet av rationalitet kan beskrivas som den femte, oönskade, dimensionen av 
McDonaldization. Ritzer menar att system som rationaliseras om och om igen, till slut 
oundvikligen börjar visa sidor som kan beskrivas som irrationella (Ritzer, 2002, s. 
20). Jakten på effektivitet får följder som kan beskrivas som orimliga. Som exempel 
kan uppfödningen av jätteräkor tas. Uppfödare skövlar regnskog vid en lämplig plats 
utefter kusten för att sedan föda upp räkorna tills havsbotten är helt död av alla 
kemikalier som används för att få räkorna att växa så snabbt som möjligt samtidigt 
som antibiotika används för att hålla sjukdomar borta från ”produkten”. Detta är 
exempel på hur en process effektiviserats till att den blivit orimlig eller, som Ritzer 
uttrycker det, irrationell. Ett kraftigt rationaliserat system skapar möjligheter att göra 
vinning och sparar tid och pengar både för företagen och för kunderna, men samtidigt 
är det begränsande genom att det stoppar oss ifrån att göra vissa saker som vi annars 
hade gjort. (Ritzer, 2002, s. 21f) Vi äter McDonalds-mat för att det är snabbt, effektivt 
och relativt billigt. Maten fyller sin funktion; den gör oss mätta, men istället tappar vi 
varierad, näringsrik kost och upplevelsen att laga maten efter eget intresse. 
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3.2 Goffman  

Olika situationer och olika interaktioner kan komma med olika förväntningar. 
(Goffman, 1959, s. 109f) En individ som pratar med sin chef eller kollega kommer 
antagligen inte prata lika öppet och ofiltrerat som hon skulle göra med en vän eller 
partner. På samma sätt kan interaktionen skilja sig åt för en mellanchef om den pratar 
med någon av sina chefer, alternativt om den pratar med sina understående. Goffman 
menar att en individ hela tiden läser av omgivningen och kontexten den för tillfället 
agerar inom och skapar en uppfattning om hur den förväntas agera samt hur den 
önskas agera. Detta skapar i sin tur sedan förutsättningarna och ger sig uttryck i 
interaktionen. Detta är något fortlöpande och genomgående i en individs sociala liv. 
Individen spelar en sorts roll. (Goffman, 1959, s. 109ff) Mellanchefen är i sin 
arbetsroll förväntad att ha en ständig kontakt med olika människor inom och utom 
organisationen och vilken roll den spelar i interaktionen torde bero på vem det är 
denne interagerar med. Det sociala rollspelet har dock en sorts pausknapp. Goffman 
beskriver detta som back region, där aktören kan stänga av sitt rollspel och istället 
vara sig själv i sin ensamhet. (Goffman, 1959, s. 114f) 

Det Goffman beskriver som ”front region” involverar att en människa tar sig an 
olika sociala roller och beter sig olika beroende på kontexten den befinner sig i. 
(Goffman, 1959, s. 109ff) En individ beter sig med andra ord som den förväntar sig 
att den man interagerar med vill att du ska bete dig. Det kan finnas föreskrivna 
”regler” för vad som är önskvärt i en specifik kontext vilket individen sedan anpassar 
sig efter när den är, eller åtminstone tror att den iakttas. Detta illustrerar Goffman 
bland annat genom att beskriva hur arbetare på ett skeppsvarv helt plötsligt agerade 
annorlunda och såg väldigt upptagna ut när en förman ryktades närma sig. (Goffman, 
1959, s.112) Förväntningen var alltså att den anställde skulle jobba och föreställa 
aktiv, även om både förmannen och den anställde visste att det var ett ”spel för 
gallerierna”.  

Det som Goffman då istället beskriver som ”back region” är istället en region där 
individen kan frångå ifrån den sociala ”formningen” och helt enkelt bete sig precis 
som den vill, eller är. Här kan individen koppla av samt ventilera utan att behöva 
anpassa sig efter någon annan individ, som den behöver göra i ”front region”. 
(Goffman, 1959, s. 114f)  
3.3 Sammanfattning, förutsättningar för vår studie    

Vi inledde kapitlet med en redogörelse för Ritzer samt de dimensioner som faller 
under hans teori om McDonaldization. Ritzers teori i stort grundad i att samhället som 
helhet mer och mer går åt de det sätt att bedriva verksamhet som främst använts inom 
snabbmatsbranschen. Dimensionerna består av effektivitet, kalkylerbarhet, 
förutsägbarhet, kontroll samt irrationalitet av rationalitet. De fyra första 
dimensionerna förklarar hur en organisation kan standardiseras på ett effektivt och bra 
sätt för att maximera vinning. Den femte dimensionen behandlar de oönskade 
bieffekter som uppstår vid en överdriven rationalisering.  

Den andra teorin vi lyfter fram är Goffmans om sociala roller med begreppen front 
region och back region. Dessa begrepp avser att man i front region beter sig efter de 
upplevda förväntningar och hur man upplever att personen man interagerar med vill 
att man ska vara när han eller hon interagerar med en annan individ. Man tar alltså en 
social roll beroende på vem man interagerar med. Back region avser istället en plats 
eller en situation där du kan bortse ifrån detta och låta bli att tänka på hur du ska bete 
dig.  
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Det går, som kort nämndes under tidigare forskning, att dra tydliga kopplingar 
mellan Ritzers teori om McDonaldization. Både Bergman et al.(2012), Larsson & 
Rognes(2012) och Rasmussen(2012) beskriver i sina diverse studier vikten av att 
effektivisera äldrevården för att kunna utföra likvärdig vård för mindre pengar. Det 
pratas om kostnadsreducering med behållen kvalitet(Bergman et al.), 
flödesorientering för att öka antalet vårdade för samma pengar(Larsson & Rognes) 
samt budget-fokus enligt NPMs principer(Rasmussen). Allt detta går i linje med 
Ritzers begrepp om effektivisering.  

Vidare går det att dra paralleller mellan tidigare forskningen gjord av 
Lindgren(2012) samt Rasmussen(2012) och Goffmans teorier om sociala roller. Både 
Lindgren och Rasmussen beskriver hur mellancheferna känner sig klämda och i, som 
Lindgren uttrycker det, i “korsdraget”. Mellancheferna uttrycker svårighet att se till 
både över- och underordnades krav och att de ofta skiljer sig åt. Goffmans teori kan 
här bli aktuell då den just behandlar att en individ anpassar sitt sätt att vara i en 
interaktion efter förväntningarna hos personen den interagerar med. Om under- samt 
överordnade har helt olika förväntningar kan det bli jobbigt för mellanchefen att veta 
hur den ska agera.  

Då den här studien ämnar att undersöka mellanchefers roller och arbetsuppgifter i 
den offentliga sektorn och privata sektorn inom äldreomsorgen samt ämnar att 
undersöka om det finns skillnader mellan rollerna och hur de i sådana fall tar sig 
uttryck kommer vi använda ovan nämnda teorier och begrepp och den tidigare 
forskning vi beskrivit för att försöka kartlägga just hur arbetet ser ut för mellanchefen 
i de olika sektorerna. Efter de områden och förutsättningar i tidigare forskning med 
teorierna som karta och kompass. Teorin kommer alltså fungera som hjälp för att söka 
problem samt förklara dem i kodningsarbetet som beskrivs i nästa kapitel.  

4. Metod 

Vi kommer i detta kapitel först redogöra för vår valda datainsamlingsmetod, vårt val 
av respondenter samt val av fält som respondenterna agerar på. Efter detta komma vi 
redogöra för hur vi gjort utformandet av frågor i en intervjuguide som sedan används 
under datainsamlingen. Nästa avsnitt behandlar hur datainsamlingen gått till. Efter 
detta kommer vi redogöra för hur den insamlade datan transkriberats och hur den 
sedan kodats. Vi kommer efter detta redogöra för de etiska överväganden vi gjort för 
att avslutningsvis gå igenom en problematisering av metodkapitlet där vi bland annat 
går in på validitet samt reliabilitet.  

4.1 Val av datainsamlingsmetod, fält, respondenter 

4.1.1 Val av datainsamlingsmetod 

Den här uppsatsen är gjord utifrån en kvalitativ ansats. Med en kvalitativ ansats får 
forskaren möjlighet att genomföra en djupare, men inte lika bred undersökning, än 
vad som vore fallet med en kvantitativ ansats (Repstad, 2007, s. 15). Enligt Aspers 
(2011) består den kvalitativa forskningsprocessen består av fem steg. De fem stegen; 
Formulera en forskningsfråga, välj en teori och metod, generera det empiriska 
materialet, koda och ananlysera och författa och presentera är enligt Aspers inte 
något som sker kronolokisk ordning, utan de framskrider parrallellt med varandra. 
När man arbetar arbetar med dessa fem överlappande steg, låter man de olika delarna 
påverka varandra under arbetets gång, något som leder till ett bättre slutresultat. 
(Aspers, 2011, s. 14-20) Då den här studien ämnar att undersöka mellanchefers roller 
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och arbetsuppgifter i den offentliga sektorn och privata sektorn inom äldreomsorgen 
samt ämnar att undersöka om det finns skillnader mellan rollerna och hur de i sådana 
fall tar sig uttryck, är den kvalitativa ansatsen lämplig att använda. Den är lämplig 
eftersom vi är intresserade att höra resonemang och personliga åsikter från människor 
inom fältet och genom att använda oss av kvalitativa intervjuer och med en väl 
förberedd frågeguide förväntar vi oss kunna få ta del av just detta.  

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad kvalitativ intervju som 
datainsamlingsmetod, vilket innebär att vi på förhand har konstruerat ett antal frågor 
som vi sedan utvecklar vid behov. (Aspers, 2011, s. 143) Frågorna är mer tänkta som 
en riktlinje än som en intervju skriven i sten. På detta sätt kan vi om vi märker att det 
finns mer att få ut i ett visst område ställa uppföljningsfrågor som passar in i 
situationen, samt att intervjun blir mindre dikterande och mer av en öppen diskussion.  
4.1.2 Val av fält 

Fältet som undersöks inom ramen för den här uppsatsen är äldreomsorgen i Uppsala 
kommun. Det yttersta ansvaret för Uppsala kommuns äldreomsorg ligger hos 
Äldrenämnden. Nämndens uppgift ”…är att se till att personer 65 år och äldre 
uppfattar det tryggt att bo och leva i Uppsala kommun.” För detta har man för år 2014 
en budget på 1,8 miljarder kronor (Uppsala kommun, 2014). Det som i dagligt tal 
benämns som äldrevård kommer ifråga när en person har så stora omsorgs- och 
vårdbehov att de inte kan tillgodoses i hemmet. Inom ramen för äldrevård finns olika 
typer av vårdboenden. Det finns dels vanliga vård- och omsorgsboenden, där främst 
personer med fysiska hinder bor, och dessutom demensboenden, för demenssjuka. 
Utöver dessa typer av boenden finns även korttidsboenden, där brukare bor under en 
begränsad tid. Detta kan vara när en person som legat inlagd på sjukhus blir utskriven 
men fortfarande är i behov av vård i olika former, exempelvis rehabilitering, men 
sedan förväntas antingen flytta hem, eller till ett permanent vårdboende. Det är alltså 
brukarens behov som bestämmer vilken typ av boende som blir aktuellt. Det är inte 
ovanligt att ett boende erbjuder flera typer av vård och omsorg med olika avdelningar 
som avgränsning. Äldrevården i Uppsala kommun består av ett antal boenden som 
drivs i kommunal eller privat regi. 

Äldreomsorgen i Uppsala kommun består vid skrivandet av denna uppsats, 2014, 
av 33 boenden. Av dessa drivs 7 boenden i offentlig regi medans 26 boenden drivs av 
privata organisationer som på avtal med kommunen driver sina verksamheter. 
(Seniorval, 2014-11-19) Dessa avtal har vunnits genom upphandling där den privata 
organisationen i konkurrens med andra aktörer lämnat in anbud till kommunen.  

4.1.3 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter är gjort utifrån vad Aspers(2011) kallar en rollselektion. Med 
detta menar Aspers kort och gott att urvalet är gjort utefter vilken roll samt position 
som respondenten innehar, i vårt fall rollen som mellanchef. (Aspers, 2011, s. 96) En 
mer detaljerad beskrivning av vår urvalsprocess är att vi har gjort ett strategiskt urval, 
vilket innebär att vi har valt respondenter utifrån ett antal specifika variabler eller 
egenskaper. (Trost, 2007, s. 33) I det här fallet så har variablerna bestått av 
mellanchef, på ett äldreboende, privat/offentlig sektor samt verksam i Uppsala 
kommun.  

Våra 9 respondenter är alla mellanchefer aktiva i äldreomsorgen inom Uppsala 
kommun. Uppdelningen mellan offentlig respektive privat sektor är 5 respondenter 
aktiva i offentliga organisationer och 4 respondenter aktiva i privata organisationer. 
En av respondenterna arbetar i dagsläget som biträdande verksamhetschef inom 
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offentlig verksamhet, men arbetade kort innan intervjuns genomförande som 
verksamhetschef inom privat verksamhet och bidrog därför med goda insikter för 
båda sektorerna. Två av de offentliga verksamheterna är inte utsatta för konkurrens 
genom upphandling. Anledningen till att de två verksamheterna inte är 
konkurrensutsatta är att det är specialiserade verksamheter som endast finns på ett 
ställe i kommunen. Vidare är arbetar två av våra privata respondenter inom 
verksamheter som bedrivs i egen regi. Vad som skiljer verksamheter som bedrivs i 
egen regi är att de inte bedrivs på avtal som fås genom upphandling. Istället har 
vårdföretaget en annan typ av avtal där kommunen köper platser i verksamheten, men 
företaget förlorar inte verksamheten om man förlorar avtal då företaget själva sköter 
fastighet och kan därför välja brukare/boende från andra kommuner samt källor.  

För att komma i kontakt med tänkbara personer att intervjua använde vi oss av 
Uppsala kommuns hemsida samt websajten www.seniorval.se/. Via Uppsala 
kommuns hemsida fick vi kontaktuppgifter till mellanchefer verksamma vid 
offentliga äldreboenden och seniorval.se motsvarande uppgifter till den privata 
sektorn. Efter en filtrering, med hjälp av websidans sökfunktion, för att få offentliga 
och privata aktörer i var sin lista skedde en form av slumpmässigt urval bland de 
aktuella boenden som fanns listade. Därefter kontaktades i första omgången 20 
mellanchefer, fördelat på 10 inom offentlig och 10 inom privat sektor, via e-mail. I 
vårt första kontakt-mail beskrev vi kort vår roll som studenter vid Sociologiska 
institutionen på Uppsala Universitet, varför just de kontaktades och uppsatsens syfte. 
Dessutom beskrevs hur en eventuell intervju skulle gå till och de grundläggande 
etiska överväganden vi gjort(se avsnitt 4.4). 

Målet var att göra 10 intervjuer med en jämn fördelning mellan privat och offentlig 
sektor. Då vi hade räknat med ett visst bortfall mailade vi fler än vi avsåg att 
intervjua. Svarsfrekvensen blev också som väntat relativt låg så efter första utskick 
tackade enbart 5 ja till medverkan. Därför valde vi att skicka ut 15 nya inbjudningar, 
fördelat på 10 privata och 5 offentliga då svarsfrekvensen hade varit högre inom det 
offentliga. Efter detta utskick hade ytterliggare 4 mellanchefer tackat ja blev 
fördelningen 5 offentliga samt 4 privata respondenter. Vi godtog denna minskning i 
antalet respondenter då ena respondenten hade god insikt i båda sektorerna. I urvalet 
har det inte tagits hänsyn till kön, etnicitet och ålder då vi har bedömt att det inte är 
relevant för vår studie om mellanchefen då det är mellanchefsrollen och dennes 
position i organisationen vi anser relevant, inte individen bakom befattningen.  
4.2 Frågeformulering och utförande intervju 

Innan denna uppsats påbörjades genomförde vi en förstudie. Syftet med förstudien var 
dels att skapa en förförståelse om förutsättningarna för mellanchefer inom 
äldrevården, dels att bekanta oss med fältet. Då vi båda hade grundläggande 
förkunskaper om förutsättningarna för rollen i den valda branschen fungerade 
förstudien som ett gott medel för att göra oss mer varse om detta samt att på ett 
effektivt sätt kunna närma oss kärnan inför intervjuerna genomförda för denna 
uppsats.(Aspers, 2011, s. 74) 

Förstudiens utförande grundade sig i att vi läste mycket tidigare forskning både om 
fältet samt mellanchefer på fältet för att skapa en förförståelse.(Aspers, 2011, s. 75) 
Efter att vi genom diverse forskning tyckte oss ha en någorlunda förståelse för 
mellanchefen i äldrevården bokade vi in två intervjuer med mellanchefer, en för varje 
sektor(offentlig/privat). Vi utformade inför dessa intervjuer en intervjuguide med 
öppet hållna frågor som spretade åt olika håll för att inför huvudstudien kunna avgöra 
vilka områden där det fanns mest att säga för mellancheferna. Kodning av det 



Fredrik	  Blomfeldt	   	   Sociologi	  C	  AOP	  	  
Alexander	  Näsman	   	   Sociologiska	  institutionen	  
Kandidatuppsats	   	   Uppsala	  universitet	  

	   19	  

insamlade materialet skedde genom en induktiv kodningsansats för att kunna göra 
koder av hela materialet(läs mer om kodning i nästa avsnitt). På detta sätt riskerade vi 
inte att missa något av det insamlade samt missa viktiga områden inför den väntande 
huvudstudien.  

Resultatet från förstudien är i det här sammanhanget irrelevant, det som är relevant 
är de lärdomar samt de insikter som förstudien gav oss. Förstudien gav oss insikt om 
var det kunde finnas mycket information att hämta samt vilka områden som beskrevs 
som utmaningar. Dessa lärdomar lade därför grunden för utformandet av en 
intervjuguide inför denna uppsats intervjuer.  

Intervjuguiden(se bilaga 1) är uppdelad enligt sju kategorier. Den första kategorin 
avser bakgrunden både för respondenterna och verksamheten där kön samt ålder 
antecknas och respondentens utbildningsnivå samt verksamhetens antal 
anställda/boende frågas. Den andra kategorin är även den tänkt som bakgrund där 
mellanchefens ansvarsområde behandlas. Här är tanken att mellanchefens 
förutsättningar för arbetet ska kartläggas, samt hur de upplevs av mellanchefen. 
Kategori tre-sex är det som avses som kärnan för intervjuerna. Här är ett antal 
områden inom mellanchefens ansvarsområde som förstudien vittnade om som 
utmanande. Dessa kategorier avser Arbetsområde, Utvecklingsarbete, Ekonomi samt 
Ledarskap. Avslutningsvis finns en sjunde kategori som avser tidigare erfarenheter av 
branschen. Denna kategori valdes med då vi under förstudien märkte att det fanns 
goda insikter hos mellancheferna gällande de upplevda skillnaderna mellan att vara 
mellanchef inom äldrevården inom privat och offentlig sektor. Tanken var att 
kartlägga hur cheferna ser på sin egen sektor respektive den de inte arbetar inom.  

Alla frågorna inom de diverse kategorierna är skriva i ett öppet format. Med detta 
menar vi att frågorna inte har som avsikt att leda respondenterna att svara på ett visst 
sätt, utan de kan ta frågorna dit de vill. Kategoriseringen gör att de olika 
respondenternas svar hamnar inom närliggande områden och att svaren trots allt blir 
tematiserade, även om hur en respondent svarar kan skilja sig stort åt. Exempelvis 
inom kategorin Ekonomi har vi frågan: Hur upplever du att ekonomin påverkar ditt 
arbete? Denna fråga håller svaren inom kategorin ekonomi, men vart de väljer att ta 
svaret är helt upp till respondenten.  

Intervjuerna genomfördes vid alla intervjutillfällen på mellanchefernas 
arbetsplatser. Efter samråd med respondenterna där de hade möjlighet att önska tid 
och plats valdes mellanchefernas kontor och arbetsplatser som plats. Vid 
intervjutillfällena var vi båda författare av denna uppsats närvarande, men vi gjorde 
en uppdelning där vi stod för hälften av intervjuandet var. Den andra av oss stod 
istället för anteckningar samt ljudinspelning av intervjun förd av den andre.  

Intervjuerna inleddes med att vi redogjorde för syfte samt de etiska aspekterna(se 
avsnitt 4.4) av intervjun. Vi förklarade att intervjuerna tar 45-60 minuter att 
genomföra och i breda drag vad för frågor vi kommer ställa. Efter erhållet samtycke 
satte vi igång både ljudinspelning samt intervjuer. Intervjuerna som genomförts tog 
mellan 35 och 65 minuter. 

Intervjurespondenterna kommer i den här uppsatsen att benämnas som OR1, OR2 
etc. samt PR1, PR2 etc. där OR står för offentlig respondent samt PR står för privat 
respondent. Siffran som givits respektive respondent är slumpmässigt satt och har 
som syfte att tydliggöra vilken respondent som sagt vad.  
4.3 Transkribering och kodning 

Efter att en intervju genomförts behöver materialet uttryckas i textform, det görs 
genom transkribering. Transkribering innebär att man inte bara skriver ner vad som 
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sägs, utan även hur det sägs. Hur ordagrann en transkribering görs beror på 
sammanhanget. Ett hummande som bedöms vara meningsbärande kan tas med i en 
transkribering medans ett hummande som forskaren bedömer inte tillföra någon 
mening kan utelämnas. Utöver exempelvis hummanden tas även information från 
minnet med. (Aspers, 2011, s. 155-156) Transkribering av materialet är nödvändigt 
för att forskaren ska kunna gå vidare till kodningsarbetet. Väl i kodningsprocessen är 
det lättare för forskaren att kunna se återkommande tendenser utan att behöva gå 
igenom timmar av ljudinspelning upprepade gånger. (Aspers, 2011, s. 156). Våra 
intervjuer spelades alltså in för att kunna underlätta transkriberingsarbetet. Vidare 
antecknade vi under intervjuerna upplevda centrala teman som fungerade som 
vägvisare inför kodningen.  

Kodning görs för att forskaren ska kunna strukturera sitt material. (Aspers, 2011, s. 
168) Det transkriberade materialet lade sedan grunden för kodningsprocessen som 
sedan inleddes. Kodningen genomfördes med en såväl deduktiv samt en induktiv 
ansats, där både teori och inhämtad data från intervjuerna användes i kodningen. Med 
den induktiva ansatsen menas att kodningen görs utan att forskaren har någon specifik 
teori med i sin beräkning. Den insamlade datan kodas enbart utifrån ett öppet synsätt 
och det innebär även att det inte finns några förutbestämda hypoteser som forskaren 
har i åtanke. I den deduktiva ansatsen kodas istället det empiriska materialet med 
utifrån det teoretiska ramverk som forskaren tänkt använda. Forskaren sorterar sitt 
material i olika koder som har sina ursprung i teoretiska begrepp. Här är det istället på 
förhand upprättade hypoteser som styr kodningen och vilka slutsatser som kan dras. 
(Aspers, 2011, s. 169) I vår studie används den deduktiva ansatsen för att göra koder 
med hjälp av teorin medan den induktiva ansatsen istället användes för att göra kod av 
den data som inte fångas in av vår teoretiska utgångspunkt.  

Efter kodningsarbetet sammanställdes de olika koderna i ett dokument där de 
kategoriserades samt vissa koder kopplades till varandra för att bilda ett 
sammanhängande och förståeligt resultat. Det kodade samt kategoriserade materialet 
fungerade sedan som ett förstoringsglas när det okodade, transkriberade materialet 
återigen gicks igenom för att hitta passande och talade råcitat som tillsammans med 
koderna avsågs användas i resultatet som lyfts fram i nästa kapitel. 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet redogör för fyra huvudkrav en forskare bör ta hänsyn till innan, 
under och efter en forskningsstudie genomförs. Dessa fyra huvudkrav består, i tur och 
ordning:  
Informationskravet: Forskaren ska informera deltagarna i undersökningen om vilka 
villkor dess deltagande sker under. Forskaren har i uppgift att informera om allt som 
faller inom undersökningens ramar som kan tänkas påverka deltagarnas intresse av att 
medverka eller ej. Vidare ska forskaren förklara för deltagaren att deras medverkan är 
frivillig och kan avbrytas vid vilken tidpunkt som helst. (Vetenskapsrådet, 2014, s. 7) 
Samtyckeskravet: Det ligger i forskarens uppgift att efter att ha presenterat syfte och 
övriga uppgifter av värde för deltagaren enligt informationskravet ovan be och(för att 
få fortsätta) få deltagarens samtycke till att medverka i studien. (Vetenskapsrådet, 
2014, s. 9f) 
Konfidentialitetskravet: Det är forskarens ansvar att alla uppgifter som lämnas av 
deltagarna eller som inhämtas under studien antecknas, lagras och rapporteras på ett 
sätt som inte riskerar deltagarens anonymitet. (Vetenskapsrådet, 2014, s. 12) 
Nyttjandekravet: Information samt personuppgifter som samlas in under 
undersökningen får inte användas på ett sätt som direkt påverkar deltagaren. 
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Insamlade uppgifter får heller inte vidarebefordras för bruk kommersiellt eller icke-
vetenskapligt. (Vetenskapsrådet, 2014, s. 14) 

De ovan presenterade huvudkraven från Vetenskapsrådet(2014) har vi tagit hänsyn 
till under utforminingen av vår intervjuguide, i genomförandet av intervjuerna, 
lagring av insamlad data samt rapportering av datainsamlingen i form av denna 
uppsats. Detta tog sig uttryck genom att vi innan varje intervju inledde med att 
presentera syfte får vår studie och att vi inte använder oss av persons- eller 
organisationsbeskrivningar som skulle riskera deltagarens anonymitet. Vi förklarade 
även för respondenterna vad vi avsåg att göra med den insamlade datan samt hur vi 
skulle skydda deras identitet, bland annat genom att byta namn i det redovisade 
resultat. Då mellanchefen på ett specifikt äldreboende är lätt att ta reda på vem det är 
så har vi även tagit beslutet att undvika att nämna äldreboendena vid namn. Vidare 
förklarade vi för respondenten att denne hade rätt att inte svara på frågor den inte 
känner sig bekväm med samt att den när som helst har rätt att avbryta intervjun. Efter 
att detta hade presenterats bad vi om respondentens samtycke att medverka i studien 
samt om samtycke att vi spelade in intervjuerna för att kunna lyssna på i efterhand. 
(Trost, 2010, s. 74f, 124f) Vi erbjöd även respondenterna att efter att uppsatsen 
färdigställts att gå igenom uppsatsen för att de ska känna sig säkrare att vi inte kränkt 
deras anonymitet eller skrivit något som skulle kunna skada dem eller deras 
verksamheter. Efter att vi presenterat dessa överväganden för respondenten ansåg 
både vi och dem att intervjun var genomförbar och således påbörjades. 

4.5 Problematisering av metod 

Med reliabilitet avses att en mätning över tid är stabil och att slumpen inte har varit en 
faktor i hur resultatet ser ut. (Trost, 2007, s. 64) Reliabilitet är svår att mäta i vårt fall. 
En semistrukturerad kvalitativ metod gör att frågor ställs på olika sätt samt att olika 
respondenter uppfattar frågor på olika sätt. Olika individer tolkar sin omgivning 
utifrån olika förutsättningar vilket gör den ostrukturerade mer öppna diskussionen är 
svår att standardisera vilket är ett måste för att kunna få en god reliabilitet. Vi har har 
dock resonerat omkring reliabilitet. Då vi till alla intervjuer vi genomfört använt 
samma intervjuguide, har vi, så långt vi kunnat, säkerställt att alla intervjuer hållits 
inom det ramverk som studien avser och kräver. Det övervägande vi åtminstone 
kunnat göra är att hålla intervjuerna under liknande förutsättningar. Vi valde därför att 
båda uppsatsförfattarna skulle medverka vid alla intervjutillfällena samt att vi efter 
varje genomförd intervju tillsammans gått igenom de svar vi fått i syfte att kontrollera 
att vi uppfattat respondenten på samma sätt. 

Validitet används för att säkerställa att man undersöker det man avser att 
undersöka. (Trost, 2007, s. 65) De resonemang vi har fört angående validitet är att 
frågorna vi har ställt ska vara av värde för studien. Alla frågor har i dess 
konstruktionsfas vägts emot studiens syfte för att kontrollera att frågorna mäter det vi 
avser att mäta. Vi har även konstruerat frågorna med bakgrund av tidigare forskning 
samt vår ovan nämnda förstudie, båda för att säkerställa dess relevans för vår studie. 
Det ska nämnas att det finns en viss problematik med validitet i en kvalitativ studie. 
Dels för att den är svår att mäta, dels för att en suspekt reliabilitet har ett samband 
med en låg validitet. Som Aspers(2011) uttrycker det: “Låg reliabilitet innebär per 
definition till låg validitet.” (Aspers, 2011, s. 253) 

Då den här studien ämnar att undersöka mellanchefers roller och arbetsuppgifter i 
den offentliga sektorn och privata sektorn inom äldreomsorgen samt ämnar att 
undersöka om det finns skillnader mellan rollerna och hur de i sådana fall tar sig 
uttryck föll valet på en kvalitativ datainsamlingsmetod. En kvalitativ studie är bra där 
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syftet är att studera hur individer resonerar samt hur olika individer resonerar olika 
gällande liknande situationer/förutsättningar. (Trost, 2007, s.23f) Då syftet är att 
studera hur respondenterna upplever sin mellanchefsroll samt att se om det finns 
skillnader mellan privat och offentliga mellanchefer inom äldrevården är därför 
möjligheten till att ställa uttömmande frågor viktig. En observationsstudie skulle 
därför inte ge tillräckligt med data.  

En kvantitativ insamlingsmetod är bra om syftet är att göra stora datainsamlingar 
som möjligtvis skulle kunna bli generaliserbara för en del av eller hela populationen, 
vilket inte är möjligt med en kvalitativ insamlingsmetod. Problemet med en 
kvantitativ i vårt fall är att den riskerar att missa stora problemområden då en enkät 
exempelvis tar in kvantifierbara uppgifter, men inga uttömmande svar. (Trost, 2007, 
s. 23)  

Ett ställningstagande vi gjort under metod är att vi i vår urvalsprocess sett på 
mellanchefsrollen som en roll och inte på vad de olika individerna som besitter rollen 
har för kön, etnicitet, ålder etc. Vi är medvetna om att detta kan spela roll i hur de 
uppfattar sin roll och sitt arbete, men i slutändan har vi kommit fram till att göra 
avvägningen att de oavsett är innehavare av rollen mellanchef och att det är rollen 
samt positionen mellanchefen har i organisationen och inte personen som är relevant 
för vår studie.  

Vi har övervägt om vi vid våra intervjuer föranlett någon sorts forskareffekt där 
respondenterna antingen svarat som de tror att vi velat att de ska svara, eller att de 
helt enkelt undanhållit information på grund av att de inte vill uppfattas i dålig dager. 
(Repstad, 2007, s. 153) Vi har försökt att motverka detta genom att hålla en öppnare 
dialog snarare än att leda i en rak intervju. Vi har även försökt att hålla tillbakadragen 
roll och låtit respondenten föra intervjun dit hon har velat. 

5. Resultat 

Vi kommer i detta kapitel redogöra för det insamlade materialet i bearbetad och kodad 
form. Citat används där de är talande för respondenternas förutsättningar och 
förstärker och ytterligare belyser vad respondenterna sagt. Materialet kommer 
redovisas enligt 4 kategorier. Varje kategori kommer redogöras för i form av tydligt 
markerade avsnitt nedan där resultatet, i tur och ordning, från först offentlig sedan 
privat sektor presenteras. Kategorierna är i samtliga fall generella i sin begynnelse där 
vi redogör mer generellt för förutsättningarna och är sedan uppdelade i 
underkategorier som är mer inriktade. Kategorierna är valda efter vad den insamlade 
datan vittnade om i samspråk med vår teoretiska bakgrund som förutsättningarna för 
att vara mellanchef inom äldreomsorgen.  

5.1 Ekonomi 
Att ekonomin går ihop är en förutsättning för alla, för näringsverksamheter såväl som 
för privatpersoner. Äldreomsorgen är inget undantag. Ekonomin är något som sätter 
ramarna och att man håller sig inom ramarna är en förutsättning för att kunna bedriva 
en god verksamhet.  
 

OR1: “Jag kan säga att har man koll på sitt kassaflöde in så vet jag ju vad jag kan 
kasta ut.” 

 
Intäkterna måste täcka de kostnader som ett specifikt boende har, det är en 
grundförutsättning.  
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Något som belyser hur centralt ekonomin är för respondenternas arbete med sina 
respektive verksamheter är var de själva sätter ekonomin i en sorts arbetshierarkisk 
ordning. Sju av nio respondenter hade antingen en biträdande verksamhetschef eller 
en administratör som stödjer samt avlastar dem i olika arbetsuppgifter. Alla uppgav 
att de delegerade olika arbetsuppgifter, förutom just ekonomin. Ekonomin bedöms så 
central i arbetet att alla verksamhetscheferna ansåg att de vill ha kontroll över samt 
sköta den ekonomiska biten själv.  

5.1.1 Ekonomin som ramverk 

Respondenterna uppger att verksamhetscheferna inom offentlig verksamhet har fri 
budgetdisponering och kan arbeta med ekonomin enligt eget bevåg, såvida arbetet 
sker inom ramarna för den budget som de i samspråk med sina ekonomer har satt. 
Intäkterna som ska täcka kostnaderna i budgetarbetet härstammar ifrån ett satt 
dygnspris som de erhåller från kommunen per vårdtagare och dygn. Dygnspriset 
regleras i det avtal som den kommunala verksamheten har tecknat som utförare med 
det kommunala Kontoret för Vård och Hälsa(HVK) som beställare. Vidare redogör 
respondenterna för att den stora, fasta kostnaden inom deras verksamheter är 
personalen. Personalkostnader utgör även en utmaning på grund av att 
personaltätheten inom de diverse verksamheterna regleras i avtalet med HVK.  
 
Av de privata respondenterna uppger två av fyra respondenter att man själv sätter den 
budget man sedan arbetar efter. Dock påpekar PR1 att det låter som att det ger större 
möjlighet att påverka än vad denne verkligen har. Med detta menas att det finns stora, 
fasta kostnader som fungerar som ram, istället är det de små summorna som 
verksamhetscheferna har möjlighet att fritt disponera. De två övriga repsondenter som 
inte sätter sin budget själv, beskriver sig båda två som mycket delaktiga i arbetet då 
budgeten arbetas fram. Alla respondenterna i det privata redogör även för hur de har 
ansvar för att den satta budgeten som finns följs. Deras diverse ledningar blandar sig 
inte deras arbete så länge arbetet fortgår enligt överenskommen budget.  
 

PR3: “Jag måste hålla budgeten i balans förstås. Och ekonomi i verksamheten är 
inte, det skiljer sig inte så mycket från privat ekonomi till exempel. Jag har så här 

mycket att röra mig med och överskrider jag det, ja då blir det inte bra.” 
 

Två av fyra privata respondenter berättar att man driver verksamheten i egen regi. 
Med egen regi menas att man driver verksamheten frikopplat från kommunen, med 
eget hyresavtal för fastigheten, men att man har ett avtal med kommun vilket 
förbinder kommunen att köpa vårdplatser i verksamheten. Denna typ av avtal beskrivs 
av de berörda respondenterna som förmånligt när man talar om dygnspris, men 
innebär även ett större ekonomiskt ansvar bland annat på grund av 
fastighetskostnader. I övrigt går att säga att verksamheterna trots allt bedrivs på avtal 
med kommunen och att intäkterna är baserat på det dygnspris som bestäms i avtal 
med kommunen.  
5.1.2 Ekonomins begränsningar 

Ekonomin har inom äldreomsorgen sina begränsningar. Fyra av fem av de offentliga 
respondenterna upplever att ekonomin trots allt är tillräcklig för att bedriva en 
godkänd vardaglig verksamhet, men att det finns behov för utveckling som en 
begränsad ekonomi försvårar och ibland gör omöjlig. Den övriga offentliga 
respondenten uppger att ekonomin inte är tillräcklig. 
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OR1: “ Men nej, jag har inte tillräckligt med pengar. (...) Mina intäkter täcker inte 
mina kostnader, helt enkelt.” 

        
Trots att ekonomin upplevs som begränsad understryker tre av de offentliga 
respondenterna att utveckling är en post som det kanske inte alltid upplevs som att det 
finns utrymme för, men att den är så viktig att det måste finnas utrymme för det. De 
övriga två respondenterna benämner även utvecklingsarbete som viktigt, men 
upplever inga störra problem med att få plats med det i budget. Med utveckling avser 
respondenterna dels kompetensutveckling bland personalen, dels utveckling för 
verksamheterna i stort. Utmaningen blir då att göra plats i budget för detta 
utvecklingsarbete. Alternativet som två av respondenterna lyfter fram är att äska 
pengar externt.  
 

OR2: “Det är jättesvårt för att jag har fyra personer som vill göra det(gå på 
utbildning) på halvfart och det är två heltidstjänster om året som ska till då, och det 
har vi inte råd med. Där sätter ekonomin stopp för mig, så jag måste äska pengar 
utifrån, prata med kommunen, prata med min ledningsgrupp om vad jag kan få.“ 

 
När ekonomin är begränsad eller otillräcklig måste någonting åsidosättas och fyra 

av fem respondenter säger är att det som sätts åt sidan är “det lilla extra”. Dessa fyra 
respondenter innefattas av de som tyckte ekonomin var tillräcklig. Här menar 
respondenterna att det som skiljer en godkänd verksamhet från en bra verksamhet är 
just möjligheten att kunna erbjuda det lilla extra. Detta kan vara både mot personal 
och brukare. Respondenterna benämner bland annat extrabemanning som en del av 
det lilla extra. Tre av fem respondenter understryker hur den begränsade ekonomin 
försvårar extrabemanning, vilket man menar kan vara skillnaden mellan godkänd och 
god vård.  
 
Tre av fyra respondenter inom den privata sektorn redogör för att man anser att 
ekonomin är tillräcklig, både i den mån att utföra det man anser att man bör utföra och 
i den mån att man har råd med det man vill utföra. Den sista privata respondenten 
förklarar istället att denne anser att den har råd med det essentiella, det denne bör 
utföra men att det inte finns utrymme för vissa saker som denne skulle vilja utföra. 
Bland annat menar respondenten att den skulle vilja ha utrymme i budget för att 
anställa mer personal men att detta mer är “grädden på moset”.  
 

PR2: “Dom nödvändiga sakerna är aldrig något problem, det är bara att göra. 
Däremot, det här som skulle kunna vara grädden på moset, det är liksom mycket, 

mycket svårare att få igenom.” 

5.1.3 Att få ekonomin att gå ihop 

Då de offentliga respondenterna ofta upplever ekonomin som begränsad samt att 
personalkostnaden utgör en så stor del av kostnaderna och ej enligt avtal kan 
förminskas, krävs det av verksamhetscheferna att de arbetar på något annat sätt för att 
försöka frigöra resurser. Tre av fem respondenter förklarar att de arbetar aktivt för att 
göra sin personal mer konstnadsmedveten. Två av dessa respondenter har även 
delegerat en del av budgeten till sina medarbetare med avsikten att få dem att tänka 
mer ekonomiskt och kostnadsmedvetet. Även om uppgifterna delegeras och även 
delar av budgeten, följs detta upp och kontrolleras av verksamhetschefen som behåller 
ansvaret.  
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OR4: “Speciellt att få in det här hos personalen, att se den här enhetens ekonomi som 
sin egen plånbok. Att man är rädd om sakerna man har inte sönder saker, för det gör 

man ju inte hemma. (...) För den inställningen har ju väldigt många tycker jag, att 
man tycker att man kan kasta det här för det är inte mina pengar, de får väl köpa 

nytt.” 
 

De offentliga respondenterna redogör hur konkurrens från privata vårdbolag har 
medfört att kommunen idag tvingats till att sköta sin verksamhet mer affärsmässigt. 
Om inte denna förändring genomförts skulle det medfört att kommunen inte vunnit 
några upphandlingar. Vidare utvecklas att det från kommunens utförarsida (Vård och 
Bildning) hålls möte för verksamhetschefer var sjätte vecka där man diskuterar 
ekonomi, konkurrenter och arbetar med att effektivisera sin verksamhet. Nya rutiner 
diskuteras fram för att sedan implementeras i verksamheterna.  

I övrigt beskriver de offentliga respondenterna egna lösningar för att frigöra 
resurser. OR2 förklarar hur man inom dennes verksamhet arbetar med ett så kallat 
förenklat lean för att få kortare processer, bättre överblick och i förlängningen bli mer 
kostnadseffektivt. OR5 beskriver hur man lösgjort pengar i budgeten för att investera i 
en extra sjuksköterska samt tillskrivit denna arbetsuppgiften att fylla sjukluckor 
utöver sin ordinarie arbetsbeskrivning och på så sätt sänka kostnader för sjukfrånvaro 
och tillhörande vikariekostnader.  
 
Tre av de fyra respondenterna i privat regi redogör för att man på olika sätt arbetar 
med kostnadseffektivisering för att göra plats med pengar till annat. PR2 redogör för 
hur man på dennes verksamhet haft hög sjukfrånvaro och att PR2 därför arbetat med 
att tillsätta en vikariepool samt att göra om bemanningen för dennes sjuksköterskor. 
På detta sätt höjde man bemanningsgraden men minskade kostsam övertid och 
extrabemanning. PR1 säger i sin tur att man inom dennes verksamhet bytt 
matleverantör till ett veckobaserat system istället för dagligen och på detta sätt blivit 
mer kostnadseffektiva utan att riskera kvaliteten. PR3 redogör för att man lägger 
mycket tid på rapportering och att dennes vårdbolag därför arbetat med ett effektivare 
rapporteringssystem som ska kunna frisätta tid och pengar.  

Två av fyra privata respondenter förklarar att de har haft en stor fördel av att deras 
verksamheter är nystartade, då man kunnat nyrekrytera all personal och kunnat 
“plocka russinen ur kakan”. Därigenom har man fått en personalgrupp där man kunnat 
välja de bästa medarbetarna och man menar att man har en stor fördel jämfört med om 
man skulle tagit över en verksamhet och därmed också kanske fått lägga mer tid och 
pengar på kompetensutveckling. 
 

PR1: “Vi har en ganska hög bemanning och vi har det ganska bra här, mycket på 
grund av att vi har så bra medarbetare. För vi fick ju som smörgåsbordet vi skulle 

starta det här, vi fick ju nyrekrytera alla anställda. Det vill säga att vi kunde plocka 
guldkornen, så vi har kanonpersonal.” 

 
Tre av fyra privata respondenter redogör för att man har ombudsroller som läggs 

på undersköterskorna. Dessa ombudsroller ger de som besitter dem ansvaret för deras 
respektive område och inom detta faller även utveckling. PR1 redogör även för att ett 
antal av dennes ombud, exempelvis kost- samt inköpsombudet, har ett budgetansvar 
där de själva står för inköp och planering för deras respektive ansvarsområden.  
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5.2 Ansvarsområde och arbetsförutsättningar 

Arbetsbeskrivningen för en mellanchef i offentlig verksamhet kan se olika ut och de 
kan ha olika stödfunktioner till sitt förfogande. Det finns dock vissa förutsättningar 
som är generella för våra respondenter. Detta är exempelvis att de som utförare svarar 
till Kontoret för Vård och Hälsa(HVK) på kommunen som beställare. På HVK sitter 
administratörer, biståndshandläggare samt beställare som arbetar i samspråk med 
politikerna. Dessa tar beslut för hur vård ska bedrivas som sedan är upp till de 
kommunala utförarna att implementera. Detta sker både på individnivå samt 
verksamhetsnivå. På individnivå följs det upp att boendena följer avtalen som 
biståndshandläggarna fattat och på verksamhetsnivå att man arbetar enligt HVKs 
bestämmelser och att resurserna används rätt. Ett annat exempel är att de alla ovanför 
sig i hierarkin har en affärsområdeschef som i sin tur svarar till en koncernchef. 
Koncernchefen styrs i sin tur av den politiska ledningen.  

Bland de offentliga respondenternas verksamheter är två av fem inte 
konkurrensutsatta genom upphandling och avtalen förnyas rullande på årsbasis. De 
övriga tre respondenternas verksamheter är däremot konkurrensutsatta för 
upphandling och deras verksamheter sköts på avtal om 3+3 år.  

Det som skiljer sig åt bland våra respondenter är stödresurserna inom deras egna, 
lokala organisationer. Bland våra respondenters boenden besitter tre av fem både 
biträdande verksamhetschef samt administratör. En av respondenterna besitter enbart 
administratör och den sista hade varken eller.  

Verksamhetscheferna inom den offentliga sektorn har alla det övergripande 
ansvaret för hela deras respektive verksamheter. Ansvarsområden som nämns som 
centrala är ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Då fyra av fem av 
verksamhetscheferna inom offentlig sektor har ett stöd i form av biträdande och/eller 
administratör krävs det dock inte av dem att de arbetar aktivt själva med alla 
uppgifterna utan mycket av det kan delegeras. Alla fyra med lokal stödfunktion 
delegerar bland annat bemanning, ett visst personalansvar(tre av fyra delegerar ansvar 
för vårdpersonal och den fjärde även för HSL-personal), det praktiska arbetet med 
brukarna och som helhet det övergripande ansvaret i händelse av verksamhetschefens 
frånvaro. Den respondent som saknar lokal stödfunktion ansvarar och utför själv ovan 
nämnda uppgifter, men delegerar HSL-ansvaret till en samordnare då respondenten 
saknar HSL-utbildning.  
 
Då respondenterna från den privata sektorn av äldreomsorgen i alla fyra fall 
representerar olika vårdbolag kommer det finnas vissa skillnader i 
organisationsstruktur. Det går dock att utläsa vissa likheter. En av dessa är, som en 
respondent benämner det, en platt organisationsstruktur, vilket enligt denne medför 
kortare beslutsvägar och större bestämmandemandat för verksamhetschefen generellt 
inom den privata vårdsektorn. Alla fyra respondenter, i egenskap av verksamhetschef, 
har ovan sig en regionschef som är chef till verksamhetschefer på flera boenden i en 
större region. Ovanför regionchefen sitter VD. En annan likhet är att alla 
respondenterna uppger att deras stödfunktioner sitter centralt på ett huvudkontor.  

Även de privata aktörerna arbetar nära kommunens beställarenhet. Två av de 
privata aktörerna har vunnit avtal med kommunen och bedriver verksamhet efter 
vunnen upphandling på 3+3 år. De övriga två privata respondenterna drivs, som 
benämns i förra avsnittet, i egen regi vilket innebär att de inte har något måste att 
svara till kommunen om de inte tecknar avtal med dem. Detta innebär alltså att man 
kan vända sig till andra kommuner eller liknande om Uppsala kommun väljer att inte 
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köpa vårdplatser där. Däremot har dessa tecknat avtal med Uppsala kommun om att 
kommunen köper alla platser enligt avtal som sträcker sig 3+3 år. Då brukarna får 
biståndsbeslut för att kunna få plats på ett boende krävs det dock att respondenternas 
verksamheter i egen regi liksom övriga verksamheter följer dessa avtal på individnivå. 
Precis som för de offentliga respondenterna skiljer det sig en aning åt angående lokala 
stödfunktioner. Ingen av de privata respondenterna har en administratör, däremot 
uppger en av respondenterna att de har en biträdande verksamhetschef, en annan att 
den har en biträdande verksamhetschef men enbart på 20%, en tredje uppger att den i 
dagsläget inte har någon biträdande verksamhetschef men att denne kommer få en 
inom en snar framtid. Den fjärde respondenten har ingen biträdande verksamhetschef.  

Samtliga respondenter inom privat sektor har det övergripande ansvaret över allt 
som sker på deras respektive arbetsplats, med ett undantag. Då PR4 inte har HSL-
utbildning har ansvaret över detta delegerats till en samordnare som har behörighet.  

Då ingen av de privata respondenterna har någon adminstratör att delegera 
uppgifter till, har man istället löst detta genom att i ett fall ha en samordnare och i de 
tre resterande fall arbetsledare. Dessa samordnare eller arbetsledare har då fått 
uppgifter som bemanning, rekrytering och daglig drift delegerade till sig. Det går 
vidare att se att där det finns eller planeras att införas en biträdande verksamhetschef 
är ansvarsmandatet lika stort för den biträdande som den ordinarie 
verksamhetschefen. Det förekommer därmed en arbetsfördelning där arbetet fördelas 
jämnt mellan dem. 

5.2.1 Det vardagliga arbetets utmaningar 

Det vardagliga arbetet erbjuder en hel del utmaningar för verksamhetscheferna. Fyra 
av fem respondenter inom offentlig verksamhet förklarar att de har svårt att hinna 
med att se sina anställda på individnivå. Detta beror enligt dem på att de har ansvaret 
över för många anställda.  
 
OR3: “Och då när det är så många man har ansvar över, man ska väl strikt sett inte 
ha ansvar över så många, om man ser till ledarskap eller chefskap. Man ska väl inte 

ha fler än 20 eller så. I alla fall inte 55.” 
 
Vidare förklarar alla fem respondenterna inom den offentliga sektorn att 
personalansvaret är det som tar mest tid i anspråk. Respondenterna belyser att det 
finns en önskan hos deras personal att de ska vara synliga och tillgängliga, men det är 
något som är svårt att få ihop med stora administrativa uppgifter. Just 
personalansvaret är enligt respondenterna svårt att kombinera med stora 
administrativa uppgifter på grund av den stora tidsåtgången som dessa båda områden 
kräver. En respondent säger sig har tänkt mycket på just detta problem och kommit 
fram till en enligt respondenten optimal lösning.  
 
OR5: “Min önskedröm när det gäller sånt här, det är att man skulle haft två chefer på 

ett ställe som är så pass stort som det här ändå är att man har en som jobbar aktivt 
ute i vården och hjälper personalen, checkar av och som har medarbetarsamtal och 

så vidare och sen skulle man ha en som är mer utvecklande.” 
 
OR5 menar alltså att man idag som verksamhetschef har två uppgifter som kräver ens 
fulla uppmärksamhet, vilket är svårt att få ihop med en heltidstjänst utan det skulle 
krävas en till. Detta resonemang går även att utläsa bland de verksamhetschefer som 
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har en biträdande chef, då de i alla dessa tre fall delegerat bort en stor del av 
personalansvaret.  

En annan utmaning som tre av fem respondenter nämner är att det på 
kvinnodominerade arbetsplatser ofta kan bli mycket skvaller och korridorprat, något 
som det gäller att inte lyssna för mycket på, men samtidigt arbeta för att begränsa och 
motverka. Vidare säger tre av fem respondenter att det finns många olika kulturer och 
språkbakgrunder bland deras anställda vilket både kan orsaka missförstånd men också 
konflikter.  
 
OR5: “Ibland blir det konflikter på grund av kultur och religion och sådana saker och 
man har lite olika synpunkter om saker, och det är också viktigt att man är här för ett 

visst uppdrag. Att man inte utför sina egna tankar och idéer.” 
 
Att det finns flera bakgrunder benämns också som något positivt, men det gäller att 
arbeta för att ha en öppenhet så att konflikter inte kan uppstå.  

För medarbetarnas mer individuella utveckling arbetar man, som alla fem 
offentliga respondenter redogör för, med målkort. En av respondenterna förtydligar 
detta och berättar att målkorten utgörs av fyra perspektiv. De fyra perspektiven är 
kund, ekonomi, personlig utveckling samt verksamhetens utveckling. Dessa målkort 
etableras vid medarbetarsamtal samt följs upp via uppföljningssamtal. Detta är något 
tidskrävande då det kräver timmeslånga samtal tre gånger årligen med ett stort antal 
anställda.  

Något som lyfts fram som en utmaning för fyra av de offentliga respondenterna är 
kompetensgraden bland undersköterskorna. Tre av respondenterna upplever det som 
en utmaning att hitta kompetent personal och att många av de medarbetare som finns 
inom verksamheterna har en dålig grund att stå på i form av deras 
undersköterskeutbildning. De understryker även att det finns många språkliga samt 
kulturella bakgrunder bland medarbetarna vilket kan leda till svårighet att 
tillgodogöra sig utbildningar med mera. Den fjärde respondenten som lyfter fram en 
utmaning med kompetensgraden talar istället om att man har en gammal 
medararbetargrupp som det för det första var länge sedan den utbildade sig och för det 
andra har svårigheter med att arbeta med de nya, mer datoriserade arbetssätten som 
verksamheten kräver. Därför krävs mer tid och i förlängningen mer pengar för 
medarbetarna att bekanta sig med de nya rutinerna, samt mer energi investerad av 
verksamhetschefen. 
 
På frågan om vad som tar upp mest tid för de privata respondenterna svarar tre av fyra 
att det är arbetet med personalen som tar upp mest tid. Den fjärde respondenten svarar 
att det är svårt att svara på vad som tar upp mest tid för denne, men säger efter en 
stunds tanke att administrativa arbetsuppgifter tar upp mycket tid. Tre av fyra 
respondenter säger i intervjuerna att de skulle vilja ha mer tid till sin personal, men att 
det är svårt att få in i kalendern. Exempelvis säger en av respondenterna:  
 
PR4:“Jag tror att det är väldigt svårt för mig att ta spontansamtal eftersom kalendern 
är ganska uppbokad med saker, men det har jag också varit tydlig med, för de vet att 
det ser ut så för mig, och det betyder inte att jag inte är intresserad av dig. (...)Så då 

bokar man en tid och då kan jag också förebereda mig mentalt på det samtalet.” 
 
Den fjärde respondenten anser att den har tillräckligt med tid för personalen.  
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Två av respondenterna i privat sektor redogör för hur arbetet med personalen är det 
som är mest krävande. PR1 redogör för hur det alltid händer saker omkring personal 
och brukare som kräver att man tar i tur med, vilket kan vara krävande även om det på 
det stora hela fungerar bra. PR3 säger istället att det som är krävande är att se till att 
personalgruppen fungerar bra tillsammans eftersom det finns många personligheter 
och starka viljor som inte alltid går ihop. PR2 säger istället att det som denne anser är 
jobbigast är alla de arbetsuppgifter som hamnar bortom kärnverksamheten, som inte 
heller går att delegera till någon medarbetare. Detta kan exempelvis vara att ta emot 
varor eller att handla godis etc. som bör göras för trivsel, men som inte ingår i någons 
arbetsbeskrivning. PR4 redogör för att det kan förekomma situationer där SOL och 
HSL inte går ihop vilket skapar dilemman som är krävande att ta itu med. Vidare 
tycker PR4 att möten är krävande och att dessa önskas minimeras, även om det inte 
alltid är möjligt.  

Två av fyra respondenter i privat sektor redogör för hur det kan vara krävande med 
att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke. Respondenterna beskriver det som att det 
kan vara mycket starka viljor och ibland finnas tendenser att man pratar om 
medarbetare och inte med medarbetare när det finns meningsskiljaktigheter.  
 

PR3: “En av de stora utmaningarna är att se till att personalgruppen fungerar. För 
det olika personligheter, det är starka kvinnor, det är ett kvinnodominerat yrke. 

Starka viljor som inte går ihop ibland. Och det är en stor utmaning att se till att det 
finns en bra teamkänsla, teamarbete för det är det som det handlar om.” 

 
Det finns en uppfattning bland våra respondenter att dagens 

undersköterskeutbildning håller för låg nivå. PR2 anser att 
undersköterskeutbildningen idag håller alldeles för låg kvalitet och att de 
undersköterskor som kommer till verksamheten för att arbeta kräver ordentligt med 
utbildning i företagets kompetensutvecklingsprogram enbart för att komma upp i den 
kompetens som de började med innan undersköterskeutbildningen tappade i kvalitet.  
 
PR2: “Den utbildning som finns idag är enligt min åsikt under all kritik. Så vi får ju 

jobba väldigt mycket med utbildningsnivån. Den personalen vi har, även den 
utbildade personalen har väldigt bristfälliga kunskaper eftersom man gjort den 

utbildningen. (...) Det som förut var en lägstanivå är vi idag inte ens i närheten av, 
även med våra egna utbildningsinsatser. Så det är ett ständigt pågående arbete, att 

försöka höja den kunskapsnivån.” 
 
Att det finns en utmaning angående undersköterskornas utbildningsnivå framgår även 
av två andra privata respondenter men där man säger sig lyckats kringgå det genom 
att man, som benämns i avsnittet Att få ekonomin att gå ihop, startat upp nya 
verksamheter och kunnat bedriva en nyrekrytering och fångat in enbart kompetent 
personal istället. De säger sig ha kunnat “plocka russinen ur kakan”.  

5.2.2 Respondenternas arbetsrutiner 

Alla respondenter från offentlig verksamhet är noggranna med att påpeka att det inte 
finns några fasta rutiner för hur varje dag ska se ut. Det som dock fyra av fem 
offentliga respondenter anger, är att de brukar börja varje morgon med att gå ut och 
hälsa på sin personal för kontrollera att alla medarbetare har kommit, om det är något 
som hänt under natten, se till att alla vet vad som väntar under dagen och bara för att 
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visa personalen att man är tillgänglig om de behöver det, något som de anser är en del 
av personalansvaret.  

Då mellancheferna som ovan nämnt upplever tidsbrist får man arbeta med att 
frigöra tid till de uppgifter man anser viktigast. Detta kan uppnås genom delegering, 
något alla fem av de offentliga respondenterna säger att de gör, i olik grad. Även om 
arbetsuppgifter är något som delegeras och att det är något samtliga respondenter 
förespråkar, finns en problematik. Problematiken ligger i att alla arbetsuppgifter som 
delegeras måste följas upp eftersom att verksamhetschefen fortfarande behåller 
ansvaret gentemot uppdragsgivaren. Om något blir fel är det i slutändan 
verksamhetschefens ansvar, något denne inte kan slå ifrån sig och skylla på 
delegering. Det krävs därför en aktiv uppföljning av uppgifterna som delegerats vilket 
i sig är tidskrävande.  
  
OR2: “Som jag nämnde nyligen så bygger mitt ledarskap väldigt mkt på delaktighet 
och eget ansvar. Så vill jag ha det. Men, jag släpper inte allt. Jag har ju fortfarande 

huvudansvaret både gällande mitt kontrakt och är ju enligt lagstiftningen också 
ansvarig för tex arbetsmiljö och patientsäkerhet.(...) Så jag kan inte säga att nu har 
jag delegerat till dig och nu är det ditt ansvar. Men du får jättegärna vara delaktig 

och ta eget ansvar.” 
 
Vidare påpekar OR5 att denne i begynnelsen av sin karriär som verksamhetschef 
försökte göra allting som lades på dennes skrivbord perfekt, något som OR5 insåg 
efter tid att det är omöjligt utan att det istället är viktigt att prioritera och lägga tiden 
på rätt saker.  
 
Tre av fyra privata respondenter säger att de går en runda på arbetsplatsen vid varje 
arbetsdags början för att hälsa på sin personal, kontrollera läget och se till att allt är 
som det ska vara. Den fjärde respondenten nämner inte att den går runt och hälsar på 
sin personal varje dag, men uppger istället att denne har ungefär 20 samtal med 
medarbetare varje dag, något som tar en stor del av tid i anspråk.  

Då de privata respondenterna redogör för att man har ett fullt ansvar för 
verksamheterna som helhet och att det finns en tidsbrist då det är många 
arbetsuppgifter som faller på deras bord krävs det ett arbete med att frigöra tid. 
Mycket av frigöringen av tid sker genom delegering av arbetsuppgifter. PR1 redogör 
för att man arbetar mycket med ombud, där ombuden har stora mandat och i flera fall, 
som exempelvis kost- och inköpsombud, även har ett budgetansvar. Ombuden får 
stora mandat och har i uppdrag att driva stora, tidskrävande frågor bland annat löner 
och bemanning. Lönerna attesteras av PR1 men lönerapporteringen sköts av 
samordnare som i grunden är undersköterskor. PR2 redogör att denne har en 
biträdande verksamhetschef på 20% som är schemalagd en dag i veckan, den dag då 
det oftast är mest administrativt att göra. Biträdande får även ta ett större ansvar och 
ta över för PR2 när denne är frånvarande. PR3 och PR4 redogör för att man på varje 
har avdelning en arbetsledare som leder det vardagliga arbetet och som blir coachad 
och vägledd av verksamhetschefen. På detta sätt går det för verksamhetschefen att 
undvika att behöva coacha alla medarbetare, utan kan istället vägleda ledarna som 
sedan för det vidare. PR3 säger vidare att det väntas en biträdande verksamhetschef 
som ska dela mandaten med PR3 men att den biträdande kommer bli mer inriktad på 
SOL-frågor medan PR3 kommer ta HSL-frågorna. Även PR3 arbetar med 
ombudsroller för personalen där de får ta ett större ansvar. PR4 i sin tur redogör för att 
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man arbetar mycket med ombudsroller där medarbetarna får ta stort ansvar. PR4 säger 
att det är viktigt att delegera på rätt sätt och av rätt anledning.  
 
PR4: “Jag vill gärna att folk ska känna att man blir delegerad för att man, inte för att 
jag är tidspressad, utan för att jag tror att man kan göra ett bra jobb. Väldigt ofta kan 

det vara en kombination av det ligger mycket på mitt bord just nu, som ska ut. Men 
tar jag det den vägen, då tar inte folk det med glädje, utan för att de måste.” 

 
Två av fyra privata respondenter förklarar att i och med att det finns en tidsbrist 

gäller det att utnyttja sin tid på rätt sätt. Respondenterna, PR3 och PR4, säger att man 
gör detta på olika sätt. PR3 menar att det gäller att planera och frigöra tid och att 
fokusera på få saker och ha realistiska mål istället för att fokusera på allt samtidigt, 
medan PR4 säger att det är bättre att inte överarbeta uppgifter för att frigöra tid för 
annat.  
 

5.3 Ledarskap 

5.3.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är något som samtliga offentliga respondenter ser som en central och 
avgörande del i sitt ledarskap. Som nämndes i avsnittet Respondenternas arbetsrutiner 
har fyra av fem offentliga respondenter för vana att gå runt på sin arbetsplats och säga 
god morgon till sina personal samt visa upp sig för både natt- och dagpersonal i 
inledningen av arbetsdagen. Alla respondenterna understryker att det är viktigt att se 
sin personal samt låta personalen se dig, eller åtminstone ha vetskapen att chefen är 
tillgänglig vid behov.  
 

OR2: “Jag brukar försöka starta min dag runt 07:30 med att ta en runda på 
morgonen, gå igenom och hälsa på alla som arbetar. Så att alla är på plats osv, även 
fast jag inte sköter bemanningen. Men det är en viktig grej, att jag har ögonkontakt 

med mina medarbetare. Eftersom jag sitter långt ifrån dem också så känns det 
viktigt.” 

 
Som vi beskrev i avsnittet Det vardagliga arbetets utmaningar upplever fyra av fem 

offentliga respondenter att det är svårt att få ihop tid med personalen samt övriga 
arbetsuppgifter. Därför hävdar också fyra av fem offentliga respondenter att de vill ha 
en rak och tydlig kommunikation med sin personal, och att de uppskattar när 
personalen svarar med att kommunicera på samma sätt tillbaka. När nya arbetsätt eller 
rutiner ska implementeras säger respondenterna att det är viktigt att vara rak och 
tydlig samt kunna motivera de förändringar som ska göras.  

Samtliga offentliga respondenter redogör för hur man arbetar aktivt med att 
utnyttja de kompetenser och den kunskap som medarbetarna besitter. Detta genom att 
man fördelar ansvar, jobbar med ombud samt att man arbetar med delaktighet för att 
få medarbetarna att arbeta mot samma mål. En av respondenterna förklarar detta med 
att ingen kan allt, men alla kan något och det är därför viktigt med en inventering av 
personalens kompetenser. I slutändan handlar detta om att verksamhetschefen enbart 
kan styra en verksamhet, men det är medarbetarna som måste driva verksamheten och 
utföra arbetet mot brukare.  
 
Samtliga privata respondenter säger att tillgänglighet är en stor del i deras ledarskap. 
Att vara tillgänglig för sin personal är något som kräver en hel del tid, men eftersom 
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det är viktigt anger respondenterna de låter det ta tid. Trots att det är en viktig del i ett 
ledarskap, förklarar tre av de fyra respondenterna att det kan vara påfrestande att bli 
störd när andra arbetsuppgifter kräver ens uppmärksamhet.  
 

PR1: “Det är ju en annan sak, som jag tror mycket på, som man med tiden i och för 
sig kan tycka är lite jobbigt, det här med att vara tillgänglig, att vilja vara tillgänglig. 
Men för mig är det viktigt att ha dörren öppen. Sen ska man inte sticka under stol med 
att det är jättejobbigt när folk sticker in huvudet och frågar; Har du en minut? Har du 

en minut?” 
 

Samtliga privata respondenter diskuterar i någon mån hur viktigt det är att arbeta 
med en öppen dialog. Mycket av detta menar de ligger i att kunna motivera sina 
handlingar och att vara tydlig med personal varför något ska genomföras. PR1 belyser 
detta genom att det är viktigt att etablera en tydlig struktur så att arbetet inte står stilla 
om någon, inte ens chefen, är frånvarande. PR2 diskuterar att det finns dåliga 
tendenser som sitter i väggarna inom vården och att om dessa ska fås bort gäller det 
att kunna motivera tydligt ett rutinskifte och att det ibland gäller att sätta ner foten. 
PR4 menar även denne att det finns saker i väggarna inom vården som kräver en 
öppenhet och tydlighet att få bort. PR3 säger att det är viktigt att föra en dialog och 
inte köra över människor, även om det ibland krävs raka och hårda beslut från en 
chef.  

5.3.2 Konfliktlösning 

OR2: “Det finns inget ställe där det finns människor, som inte har konflikter. Så är 
det. Konflikter förekommer överallt, även på en arbetsplats.” 

 
Fyra av fem respondenter redogör för hur man mer eller mindre regelbundet har 
konflikter i deras verksamheter, medan den femte säger att denne inte behövt 
engagera sig i konfliktlösning. Det däremot samtliga respondenter säger sig göra, är 
att arbeta med konflikter proaktivt eller direkt när de uppstår. Fyra av fem 
respondenter förklarar att konflikter på deras arbetsplatser brukar vara grundade i 
missförstånd eller ryktesspridning och därför menar dessa respondenter att det är 
viktigt att ta tag i konflikterna innan osanningar blir sanningar bland personalen och 
riskerar att växa till en större konflikt. Med detta i åtanke pratas det i verksamheterna 
mycket om att alla anställda ska ha ett professionellt bemötande både mot brukare 
samt kollegor. OR2 förklarar att det är ointressant om två arbetskollegor umgås 
utanför arbetsplatsen och har en typ av “kompisjargong”, utan menar att när man väl 
är på arbetet ska kommunikationen hållas enligt de regler som gäller på arbetet. Det är 
viktigt att ha tydliga regler och att man är uppföljande av detta. Fyra av fem 
respondenter belyser också genom liknande åtgärder att man vill arbeta proaktivt med 
konflikter. Det gäller att etablera ett unisont tänkande och agerande från sina 
medarbetare och att det finns en tydlighet i riktlinjer ovanifrån om hur 
verksamhetscheferna vill bedriva verksamhet och att medarbetarna är medvetna om 
detta.  
 
Tre av fyra respondenter i privat sektor beskriver det, som i avsnittet Tillgänglighet, 
nämnda arbetet med öppenhet som något som också görs för att bemöta eventuella 
konflikter i förebyggande syfte. PR3 menar att det är viktigt att etablera tydliga 
rutiner hur man ska arbeta så det vid missförstånd finns något att hänvisa till. Även 
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PR2 menar att det är viktigt att vara tydlig med rutiner och få ett enat tankesätt hur 
man arbetar med diverse saker inom verksamheten.  
 

PR3: “Och om det finns tydliga rutiner i verksamheten så kan man vid konflikter 
hänvisa till dom, nu är det bestämt så i gruppen och det spelar ingen roll vad du 

tycker.” 
 

Samtliga privata respondenter förklarar att de arbetar med att införa en gemensam 
värdegrund i deras respektive verksamheter. Enligt PR1 handlar det då om att man 
pratar om vilka värderingar som verksamheten ska stå för, exempelvis hur man 
bemöter varandra. När respondenterna talar om värdegrund framkommer dels att 
kommunen som beställare har en värdegrund som ska efterlevas, dels att de privata 
vårdföretagen har sin värdegrund som även den är viktig i ett proaktivt arbete dels för 
konflikter, men också för att få personalen att arbeta enhetligt.  

Både PR2, PR3 och PR4 menar att den vanligaste orsaken till konflikter är just 
missförstånd och tydlighet förklaras som bästa, proaktiva lösningen till det. När 
konflikter ändå uppstår menar tre av fyra privata respondenter att det gäller att 
samtala och komma till botten av problemet. PR3 och PR4 menar att det är viktigt att 
inte lyssna på skvaller. PR3 menar att denne inte vill höra problem utan vill höra 
lösningar. PR4 säger att många konflikter som landar på dennes skrivbord involverar 
medarbetare som bara vill prata av sig, men påpekar att det är inte ett syfte som PR4 
uppskattar utan det bör vara problem som behöver lösas om PR4 ska beblanda sig.  
5.4 Uppfattningar om branschen 

Fem av våra nio respondenter redogör för att man vid något tillfälle har arbetat inom 
både privat och offentlig sektor inom äldreomsorgen. Det som även gått att utläsa från 
datainsamlingen är att sektorerna trots allt arbetar någorlunda nära varandra och att 
respondenterna oavsett av sin egen tidigare erfarenhet har uppfattningar om de båda 
sektorerna. Mycket av detta grundas i att alla, oavsett sektor, arbetar med kommunen 
som beställarenhet. De offentliga respondenterna vittnar även om att man på sina 
centrala ledningsmöten också arbetar med “omvärldsspaning” där syftet är att se hur 
konkurrenterna, alltså de privata aktörerna, arbetar.  

I och med att både det kommunala bolaget med ansvar för äldreomsorg, Vård och 
Bildning, och de privata vårdbolagen arbetar på avtal, som kan se olika ut, finns det 
många värderingar och tankar om upphandlingar samt hur dessa sköts. 
Respondenterna redogör för såväl positiva som negativa effekter av upphandlingar 
samt det sätt man idag arbetar med det inom Uppsala kommun.  
5.4.1 Hur man ser på konkurrenterna 

Tre av fem offentliga respondenter redogör för att man vid ett tidigare tillfälle har 
arbetat inom ett privat vårdbolag, för olika länge sedan. Som vi ovan beskrivit har det 
även framkommit att de offentliga respondenterna spanar på sina konkurrenter för att 
följa med vad som händer på marknaden. Något som både OR1 och OR2 påpekar är 
att det som kommunal utförare inte går att “göra sig besvärslös” med någon brukare, 
utan att man som kommun besitter det slutgiltiga medborgaransvaret. Här menar OR1 
och OR2 att det finns en skillnad mot hur privata aktörer kan agera, då de enligt våra 
respondenter kan tacka nej till vårdtunga eller besvärliga brukare, något som den 
kommunala verksamhetschefen inte har möjlighet till.  

OR1 säger är att man i både kommunal samt privat verksamhet är styrda av 
ekonomin, men att vinstmarginalerna är högre inom den privata sektorn. OR2 
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stämmer här in, men säger också att man inom det privata pratar om vinst vilket du 
som kommunal verksamhet inte får eller kan göra. Istället menar OR2 att man talar 
om vinster kamouflerat och att det istället är tal om besparingar. Talande är hur OR1 
beskriver vinster inom vårdföretag.  
 

OR1: “Det jag kan känna är en stolthet över att få förvalta medborgarnas pengar. 
Det går inte till någon riskkapitalist. Nu är det ju så att de stora (vård)bolagen drivs 
av riskkapitalister, så är det. Men här förvaltar man ändå mina egna skattepengar.” 

 
OR4, som nyligen slutat sitt arbete för ett privat vårdbolag för att börja jobba inom 

offentlig verksamhet, förklarar att beslutvägarna är kortare inom privata 
organisationer. Därför går det snabbare för en verksamhetschef att genomföra 
förändringar i verksamheten som man vill göra. Däremot menar både OR1 och OR4 
att eftersom omsorgen inom privata verksamheter är mer nischad, mer inriktad, än 
den kommunala, ges större friheter att förändra verksamheten efter eget tycke inom 
offentliga verksamheter.  
 
OR4: “Det är kortare beslutsvägar inom det privata. Det är mer stödfunktioner i det 

offentliga. Kort sammanfattning.” 
 

OR5 säger att det inom de privata vårdbolagen inte är lika vanligt med 
administratör som det är kommunalt och att dessa arbetsuppgifter istället delegeras 
direkt till undersköterskorna. Vidare säger även OR5 att det inom de privata 
vårdbolagen är vanligt att samma person är verksamhetschef för flera verksamheter 
och att de vardagliga arbetsuppgifterna för en verksamhetschef då återigen läggs på 
undersköterskorna, vilket OR5 menar är ett för stort ansvar. 
 
Två av fyra respondenter ifrån den privata sektorn redogör för hur man vid ett tidigare 
tillfälle har arbetat inom offentlig verksamhet. En tredje privat respondent redogör för 
att denne upplever sig ha relativt god insikt i hur det kan skilja sig åt med att driva 
verksamhet kommunalt samt privat. Dessa tre av fyra privata respondenter förklarar 
att de upplever att det inom privata verksamheter är kortare beslutsvägar medan 
kommunala verksamheter är mer hierarkiskt uppbyggda. PR1 menar att det när denne 
arbetade inom offentlig verksamsamhet var krångligare att fatta beslut, då det var 
många fler som skulle vara inblandade i beslutet än vad som är fallet i dennes 
nuvarande verksamhet.  
 

PR1:”I kommunen så uppfattade jag att det var krångligare, det var mycket mer 
hierarki. Det var mycket fler människor som skulle lägga sig i saker man gjorde.“ 

 
PR2 förklarar att en så enkel uppgift som att köpa gardiner till boendet blir onödigt 

svår inom offentlig verksamhet. Då man som kommunal verksamhetsledare enligt lag 
bara är tillåten att handla från affärer som har avtal med kommunen berättar PR2 att 
det blir både dyrare och mer omständligt jämfört med hur den privata 
verksamhetschefen bara behöver åka till den affären som har de finaste gardinerna.  

Två av respondenterna redogör för hur man upplever att det finns en myt att 
privat vård ska vara styrd av pengar i högre grad än kommunal motsvarighet. PR1 
redogör för hur denne upplevde att det var otroligt mycket mer fokus på pengarna i 
kommunal verksamhet. PR1 säger även att det är en fördel, när det kommer till 
pengar, med privat styrda verksamheter då de endast har sin egen verksamhet att se 
till, medan man inom kommunen kan bli påverkad av att något skett inom 
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kommunens gränser. PR2 fyller här in genom att säga att man på dennes verksamhet 
enbart har sin egen verksamhet att se till och vid behov av stöd får vända sig uppåt, 
till ledningen. Inom kommunen upplever PR2 att man äskar pengar mest hela tiden. 
Vidare redogör PR2 för att det även bör diskuteras vart pengarna går och att man 
inom dennes verksamhet har god koll på sina pengar och att de utför vad man önskar. 
Detta illustrerar PR2 genom att säga att det inte finns något likhetstecken mellan antal 
personal och god vård, utan det är vad man gör med personalen. PR2 anser att denne 
har en bättre plan för sin personal än vad man åtminstone förr i tiden hade inom 
kommunalt drivna omsorgsverksamheter.  
 
PR2: “Och då frågade ju jag såklart vad dom gjorde då, på den ”goda tiden” när det 
var så mycket personal. Ja, dom brukade lägga alla klockan tre så att dom kunde gå 

ut och sitta i trädgården och fika själva.” 
 

5.4.2 Hur man ser på upphandlingarna 

Det finns enligt våra offentliga repsondenter både positiva och negativa sidor med att 
äldreomsorgen upphandlas. OR1 förklarar att avtalslängden, som i dennes fall är 3+3 
år, ger en god ram att arbeta inom. Med detta menar OR1 att i och med att man har, i 
flesta och bästa fall, 6 år att arbeta med sin verksamhet så vet man hur ramen ser ut 
enligt avtal och kan därför släppa fokus från det och bara bedriva arbete. OR3 berättar 
att förekomsten av upphandling inom branschen gjort att de kommunala 
verksamheterna tvingats till att arbeta mycket med utveckling av verksamheterna 
vilket lett till en höjning av kvaliteten.  

Att kvaliteten inom den kommunala äldreomsorgen på de respektive boendena 
skulle ökat tack vare konkurrensutsättning är något som OR5 inte alls håller med om. 
OR5 hävdar att kvaliteten redan var hög inom de offentliga verksamheterna och att 
när man tittade på kommunens kvalitetsbarometrar uppfyllde man redan som 
verksamheter det mesta av det som önskades. Vid regiskifte vet man inte vad man får, 
och OR5 menar även att man tappar kompetens vid varje ledningsbyte. Då det gäller 
upphandlingar arbetar Uppsala kommun med något som kallas för 
Linköpingsmodellen där man konkurrerar både genom pris och kvalitet. Både OR1 
och OR5 menar dock att det inte är tal om kvalitet i upphandlingarna utan handlar 
enbart om lägsta pris.  
 

OR5: “Så man säger kvalitet, men om det nu skulle vara det, varför fick vi då inte 
fortsätta om det är en hög kvalitet här? Vi har alltså längst kö i hela Uppsala att få 

komma och bo här.” 
 

Fyra av fem offentliga respondenter understryker en frustration över avtalstiden 
som upphandlingarna i dagsläget ger. Det vanligaste är i dagsläget som ovan nämnt 
3+3 år inom Uppsala kommun. Respondenterna säger att när man tar över ett boende 
tar det lång tid innan den nya verksamhetens rutiner och arbetssätt gått in hos 
personalen och att arbetet fortlöper som önskat. När detta äntligen är etablerat kan det 
vara dags att lämna verksamheten. Detta benämns som frustrerande både för 
verksamheten men också för personalen. 
 

OR3: “Det är svårt, det kanske tar två år innan man får in nya rutiner, nya 
styrdokument och man ska tänka lite annorlunda, och sen tar det ett litet tag när man 
vet att nu ska vi snart upphandla igen, så då får man jobba mkt med det. Så jag vet 

inte riktigt vad jag tycker om det riktigt.” 
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Vidare anser OR5 att HVK har ett lägre förtroende för sina egna verksamheter, alltså 
de i kommunal regi, än vad de har för de privata vårdbolagen. Detta illustrerar OR5 
genom att säga att man upphandlar väl fungerande verksamheter trots att kvaliteten är 
hög i tron om att privata vårdbolag kan göra det ännu bättre. OR1 menar i sin tur att 
kommunala och privata vårdbolag inte konkurrerar på samma villkor då privata 
vårdbolag kan lova saker som kommunala inte kan, då de är bakbundna av 
kommunallagen.  

Det lyfts även fram som en utmaning av tre offentliga respondenter att bedriva 
långsiktigt utvecklingsarbete då en kort avtalsperiod kan sätta käppar i hjulet. Detta 
motsägs av två andra respondenter där det understryks att utveckling är så viktigt att 
det måste överskugga en eventuell avtalsperiod. Detta kan vara en utmaning, då det 
både gäller att göra plats för utveckling i en budget för en verksamhet som riskerar att 
förlora sitt avtal men också att motivera personalen att kompetensutvecklas i en oviss 
arbetssituation. OR2 samt OR3 bedriver verksamheter som inte är konkurrensutsatta 
utan har avtal som förnyas löpande vilket lyfts fram som en fördel när det gäller att 
planera och utföra långsiktigt utvecklingsarbete.  
 
Tre av fyra privata respondenter säger i sina intervjuer att de är nöjda med hur deras 
avtal är utformat. PR1 berättar att denne är nöjd med hur mycket pengar, tack vare det 
avtal man har med kommunen, man har så det finns pengar att röra sig med och att 
man därför har en relativt hög bemanningstäthet inom verksamheten. PR4 anser sig ha 
ett fint avtal med kommunen: 
 
PR4: “Vi har ett fint avtal med uppsala kommun. Bemanningstätheten här, jag tror att 
vi ligger bland de högsta i Uppsala på undersköterskesidan, och även sjuksköterskor, 
vilket gör att det lockar ju till sig naturligtvis mycket personal, för att man vet att vi 

är tillräckligt många händer.” 
 
Vidare menar PR4 att det är på detta sätt som dennes företag arbetar, man ger sig inte 
in i upphandlingar där det enbart handlar om att lägga lägsta budet, utan företaget 
jobbar utifrån en vision att man vill bedriva en bra omsorg och att man för detta 
behövs händer.  

PR2 och PR4 redogör för hur avtalstiden för upphandlingar ser ut lämnar mer att 
önska. PR2 anser att det är rakt motsägande med långsiktigt arbete med viktiga saker 
som utveckling med mera och att ha en avtalstid på 3+3 år. PR2 säger vidare hur 
denne har tittat på hur upphandlingar är utformat i Stockholm och att avtalstiden där 
är längre och är lättare att planera. PR4 redogör för hur man på dennes förra 
verksamhet inte fick avtalet förlängt och att det var extra smärtsamt just för att man 
arbetat hårt med att etablera rutiner och när arbetet satt var det bara att skrota. PR4 
ville ha mer tid att arbeta med de rutiner man kände fungerade.  

Två av de privata respondenterna redogör även för hur kommunen, trots att man 
påstår sig använda Linköpingsmodellen där intressenter tävlar både avseende kvalitet 
och pengar, faktiskt använder sig av rena prisupphandlingar. Detta menar 
respondenterna pressar ner priserna till en nivå som inte är bra. PR2 menar att avtalen 
ger för lite pengar och menar även att det följs upp på ett sätt som är orimligt. Man 
skriver i avtalen hur många sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som ska finnas på 
plats men när verksamheten sedan driver den linjen, ändrar kommunen sig och vill ha 
mer. Detta menar PR2 är orimligt och finns inte plats för med den låga summa de har 
att röra sig med. PR4 redogör för hur avtalen kräver saker som kommunen sedan inte 
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själva är beredda att betala för. Detta illustrerar PR4, som dock understryker att 
dennes verksamhet klarar sig undan detta då det bedrivs i egen regi, som nedan: 
 
PR4: “De garantierna är inte omöjliga att uppfylla i det här huset, men med det där 

Skoda-avtalet(...)Kravlistan och skall- listorna i avtalen är, man beskriver en urtjusig 
senaste modell av någon Mercedes, om man ska jämföra, med otroligt mycket detaljer 

ofta. Och sen är man i slutändan beredd att betala för en Skoda från 92.” 
 

PR2 anser att det finns ett problem gällande arbetet med kommunen. Problemet är 
inte att poliktikerna är ovilligt inställda till privat äldreomsorg, utan att tjänstemän 
från HVK visar dålig inställning mot privat äldreomsorg. PR2 menar att man 
konsekent väljer lägsta bud vid upphandlingar och sedan klagar när inte kvaliteten på 
vården är av högsta sort. PR2 förklarar att anhöriga som suttit med vid 
uppföljningssamtal från biståndshandläggare berättar att den från kommunen utsände 
tjänstemannen letar efter fel som den privata utföraren gör.  

PR1 säger att kommunen, med politikerna överst, inte har något emot de privata 
vårdbolagen men att det finns en snedvriden bild av de privata vårdbolagen i media. 
PR1 menar att det är viktigt att det finns en debatt om vinster i välfärden och då 
framförallt kring hur mycket vinster det ska få finnas, men att media har och driver en 
bild av det privata på ett sätt som är felaktigt och saknar anknytning till verkligheten. 
PR1 menar att det är trist att bli utmålad som att man inte vet vad man gör, när det i 
själva verket är tvärtom.  

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi först summera vårt kodade resultat med utgångspunkt i vårt 
syfte samt våra forskningsfrågor. Vi kommer sedan diskutera resultatet i relation till 
tidigare forskning samt den forskningslucka vi med vår uppsats fyller. Vi kommer 
sedan diskutera resultatet i relation till vår teori samt de begreppsramar som faller 
inom den. Avslutningsvis kommer vi dra slutsatser för vår uppsats samt redogöra för 
implikationer för vidare forskning. 

6.1 Summering 

Då den här studien ämnar att undersöka mellanchefers roller och arbetsuppgifter i den 
offentliga sektorn och privata sektorn inom äldreomsorgen samt ämnar att undersöka 
om det finns skillnader mellan rollerna och hur de i sådana fall tar sig uttryck har det 
varit vår utgångspunkt genom hela arbetet, även under resultatbeskrivning samt 
nedanstående summering av resultatet. Vi kommer nedan besvara våra 
forskningsfrågor, Hur ser rollen ut för mellanchefer inom äldrevården ut i offentlig 
och privat verksamhet? samt Skiljer sig mellanchefsrollen mellan privat och offentlig 
verksamhet inom äldrevården och i sådana fall hur? Då vår huvudfråga beskriver 
förutsättningarna för en mellanchef inom äldreomsorgen ingår allt nedan i avsnittet 
som en del av svaret på den frågan. Den andra frågan, angående eventuella skillnader, 
besvaras i avslutningen av detta avsnitt.  

Det vi sammanfattningsvis kan säga om resultatet är att förutsättningarna för 
mellancheferna inom äldrevården, oavsett om de arbetar privat eller kommunalt, 
generellt enligt vår studie är ganska likartade. Det framgår att både de offentliga och 
privata mellancheferna har ett stort ansvar och är högst delaktiga i budgetläggningen. 
De uppger alla, oavsett sektor att de har fria händer i arbetet med ekonomi så länge de 
håller budget. Oavsett sektor redogör även respondenterna att det som offras vid en 
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begränsad ekonomi är det lilla extra, där extrabemanning som lyfts fram som 
exempel. Båda sektorerna arbetar mycket med att effektivisera sina verksamheter för 
att få mer plats i budget. Både privata och offentliga respondenter förklarar att det 
bedrivs prisupphandlingar som lämnar mer att önska och även att upphandlingarna är 
för korta. Samtliga respondenterna har ett övergripande ansvar. Det går även att utläsa 
att mellancheferna upplever tidspress och att detta bottnar sig i för stort antal 
medarbetare att ansvara för i kombination med stora administrativa arbetsuppgifter. 
Något som våra respondenter både från offentlig och privat sektor när det gäller 
ledarskap är att en chef ska ha hög tillgänglighet för sin personal. Vidare menar 
respondenterna att det är viktigt att ha en öppen och rak kommunikation med sin 
personal. Dessutom uppger respondenterna att de arbetar förebyggande för att hindra 
att konflikter uppstår. Utbildningsnivån hos dagens undersköterskor är enligt 
respondenterna ett problem, då de får lägga resurser på att utbilda undersköterskorna i 
sådant som de redan ska kunna. Ombudsroller är något som generellt förekommer 
inom båda sektorerna.  

Det finns dock områden där deras arbetsföutsättningar skiljer sig åt. De offentliga 
respondenterna säger att ekonomin är en begränsande faktor medan respondenterna 
från privat sektor inte i lika hög grad redogör för ekonomin som begränsande. 
Generellt säger våra respendenter att det är kortare beslutsvägar inom privata 
organisationer, men att det finns fler och större stödfunktioner inom den offentliga 
sektorn. Kommunala verksamheter påverkas mer av politiska beslut än privata 
verksamheter. Lokala stödfunktioner, som administratör eller biträdande 
verksamhetschef, är generellt sett vanligare förekommande i offentliga verksamheter. 
Det finns en tendens till att de privata vårdbolagen är mer affärsmässiga, men att 
kommunen vet detta och på grund av konkurrensutsättning tvingats till att arbeta för 
att komma ikapp och själva arbeta mer affärsmässigt. Privat drivs vissa boenden i 
egen regi vilket gör att boendena drivs löpande, även om avtalen med kommunen 
behöver förnyas. Då dessa inte är lika bundna av avtalstider lägger det grund för ett 
mer långsiktigt arbete i stora frågor som utveckling. Ytterligare en skillnad är att det 
läggs mer ansvar på undersköterskorna inom det privata. Även om man arbetar med 
ombudsroller inom det kommunala med visst ansvar, är det inom det privata vanligt 
med samordnare och annat som ansvarar för drift. Detta besitts vanligen av 
administratörer och sjuksköterskor komunalt, men av undersköterskor privat. Vidare 
går det att se en skillnad i kompetensutveckling. Kommunalt läggs mer av det 
ansvaret på verksamhetscheferna att finna rätt utbildningar medan det i det privata är 
mer centraliserat, även om verksamhetscheferna har ansvaret att skicka iväg rätt 
personer.  

Vi kan återigen se en likhet mellan sektorerna att det generellt är många av våra 
respondenter som prövat och arbetat inom båda sektorerna. Våra respondenter har 
generellt skilda uppfattningar om varandras sektorer. Inom de offentliga sektorn 
menar man att man inte kan göra sig besvärslös och neka vårdtagare plats på boendet 
för att den är för krävande. Vidare menar man inom offentlig sektor att den privata 
sektorn är mer vinstfokuserad. Den privata sektorn upplevs av offenliga respondenter 
som mer inriktad, eller nischad, när det gäller vilken typ av vård som bedrivs. En 
uppfattning som offentlig sektor har om privat sektor är att man inom privat sektor får 
styra över flera verksamheter. De privata respondenterna menar att det inom privata 
vårdbolag är kortare beslutsvägar. Vidare menar privata respondenter att man inom 
den offentliga sektorn har mycket större fokus på pengar, medan man inom privat 
sektor vet sin budget och att den inte kan ändras. Dessutom upplever de privata 
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respondenterna att man i privata vårdbolag har bättre koll på pengarna inom privat 
sektor.  
6.2 Övergripande diskussion 

6.2.1 Empiri i förhållande till tidigare forskning 

Lindgren(2012) beskriver hur det finns en motsägelse i verksamheter mellan vad 
ledningen och de som arbetar på golvet anser är det rätta sättet att arbeta och att det 
gäller för mellanchefen att föra dialog mellan dessa motsägelser. För detta går det att 
se tendenser för i vårt resultat. Flera respondenter uppger att det finns flera dåliga 
rutiner inom vården och att vissa arbetsrutiner är svåra att ändra på. Respondenterna 
redogör för hur det är viktigt att dels kunna motivera rutinförändringar för sig själv, 
dels för sina medarbetare och att det är viktigt att föra en öppen dialog.  

Hagström(1990) beskriver att mellanchefer ofta slits mellan sina anställda och sin 
ledning samt att mellanchefer på grund av sin täta kontakt med sina anställda ofta 
arbetar under tidspress. Detta styrks av våra respondenter i och med att de menar att 
kontakt med personal är det mest tidskrävande i deras arbete, men däremot tycker inte 
våra respondenter att de är pressade av sina repsektive chefer, utan att de har en bra 
relation med sina ledningar.  

Assmo och Wihlborg(2012) beskriver hur NPMs intåg gjort att offentliga 
verksamheter strävar efter att likna deras privata motparter för att bli mer effektiva 
samt att man bland annat börjat benämna patienter för kunder. Även våra 
respondenter redogör för detta. Det finns en uppfattning om att privata vårdbolagens 
intåg på marknaden framtvingat ett mer affärsmässigt tänkande och att man tvingas se 
till konkurrenter hur de arbetar och anamma deras mer effektiva arbetssätt.  

Hjalmarson et al.(2004) visar med sin studie att ekonomin är upphov till 
utmaningar för mellanchefer inom äldreomsorgen. I och med att de ekonomiska 
ramarna blivit allt mer slimmade har detta medfört att mellanchefen i allt större 
utsträckning får arbeta med att undvika att överstiga sin budget, något som kräver 
stort fokus. Även om alla våra respondenter understryker hur ekonomin styr deras 
arbete finns det vissa skillnader bland våra offentliga samt privata respondenter. De 
privata respondenterna upplevde i högre grad än de offentliga att deras ekonomiska 
situation var tillfredsställande och vittnar om att det kanske bör göras en skillnad i 
förutsättning för privata och kommunala omsorgsverksamheter. Vidare säger 
Hjalmarson et al.(2004) att ledarskapet är en utmaning då det inom äldrevården finns 
en önskan om att cheferna ska finnas tillgängliga för personalen vilket är svårt att 
kombinera med de stora administrativa uppgifter som också faller på dennes bord. 
Något måste med andra ord bortprioriteras. Att bedriva den dagliga verksamheten och 
samtidigt tänka på att utveckla verksamheten är en ekvation som ofta är svår att få 
ihop. Vidare säger Hjalmason et al.(2004) att mellancheferna inom äldrevården idag 
generellt ansvarar för större medarbetargrupper än vad de bör. Vårt resultat vittnar om 
att detta till stor del stämmer. Det belyses som en utmaning att vara verksamhetschef 
på det sätt som många medarbetare vill med hög tillgänglighet och att samtidigt arbeta 
administrativt och utvecklande. Det fanns bland en kommunal respondent en önskan 
om att dela upp rollen där en arbetar mot personal och en arbetar administrativt och 
utvecklande, något som ett av de privata vårdbolagen är på väg att utföra genom en 
anställning av en biträdande med det syftet.  

Larsson(2008) beskriver i sin avhandling en lojalitetskonflikt som uppstår för 
mellanchefen. Konflikten består i att mellanchefen vill finnas tillgänglig för sin 
personal, men samtidigt vara sina överordnade till lags genom att följa deras order. 
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Detta medför att det uppstår tidsbrist för mellanchefen. Utmaningen blir att ha balans 
mellan att klara den dagliga driften och att samtidigt ha ett bra utvecklingsarbete, 
något som är genomförbart med god planering. Våra respondenter är gällande detta 
något delade. En del respondenter menar att det går att driva verksamheten som en 
tillgänglig chef och samtidigt driva utvecklingsarbete, medan andra menar att det är 
en övermäktig uppgift för en person att ha hand om den dagliga driften och samtidigt 
utveckla organisationen.  

Bergman et al.(2012) beskriver hur äldrevården som helhet har mindre pengar att 
röra sig med idag samt att de som flyttar in på boendena är äldre, sjukare och dyrare i 
drift. Boendena har därför tvingats till effektivisering och besparingar och trots allt 
hålla hög kvalitet, något som man beskriver som svårt men inte omöjligt. Kommuner 
med mycket upphandling har till och med ökat kvaliteten mätt i dödlighetsfrekvens. 
Det går att se tydligt bland våra respondenter att man tagit frågan om att effektivisera 
på stort allvar. Kvalitet är trots detta centralt och det belyses både i offentligt och 
privat ett arbete med nyckeltal både gällande ekonomi och kvalitet. Det går med andra 
ord att göra verksamheter effektivare, men kvaliteten får aldrig gå förlorad.  

Larsson och Rognes(2012) beskriver hur lean har tagit sig in inom vården och att 
detta resulterat i att man kunnat ta hand om fler patienter utan att skada kvaliteten. 
Det beskrives ett processorienterat arbete där arbetet som utförs ska följas upp och 
utvecklas så man får ut mest möjligt av varje krona. Trots att det bara är en av våra 
repsondenter som nämner ordet lean, går det att säga att flertalet respondenter ändå 
arbetar med denna typ av arbete. Detta går att se genom att man pratar mycket om 
uppföljning och hur man arbetar för att effektivisera sina verksamheter och trots detta 
behålla en hög kvalitet.  

Rasmussen(2012) har i sin studie visat att ansvaret för äldreomsorgen 
decentraliserats till de som utför omsorgen. Decentraliseringen har medfört att 
mellancheferna fått större frihet att bedriva sitt arbete. De tillfrågade mellancheferna i 
Rasmussens(2012) studie menar att de har fria händer så länge de håller sin budget. 
Man menar även att mellanchefens roll har ändrats, från att vara delaktig i själva 
utförandet av omsorgen, till att nu enbart bestå i en kontorstjänst med adminstrativa 
uppgifter. Våra respondenter vittnar om att man önskar att man kunde vara mer 
närvarande “på golvet” men att detta är svårt och att det helt enkelt får inplaneras, 
vilket många gör i början av arbetsdagarna. Det vardagliga arbetet sköts som 
Rasmusen(2012) hävdar mer av sjuksköterskorna i det offentliga samt samordnarna 
inom det privata och mellanchefens roll blir mer och mer att fungera som ett 
bollplank för dessa och bedriva coachning mot sina arbetsledare istället för mot 
personalen i stort.  

6.2.2 Empiri i förhållande till teori 
Ritzer menar med McDonaldization att verksamheter och omvärlden i stort mer och 
mer tar efter principerna av snabbmatsrestauranger i allmänhet och McDonalds i 
synnerhet. Hans olika dimensioner av McDonaldization berör just hur McDonalds 
som verksamhet är uppbyggt för att få en så effektiviserad verksamhet som möjligt. 
Det går att se ett flertal tendenser att äldreomsorgen inom våra intervjuade 
mellanchefers verksamheter blivit påverkad av McDonaldization.  

Den första dimensionen som handlar om effektivisering är central som 
förutsättning för mellancheferna. Då branschen fått nya aktörer i och med de privata 
vårdbolagens intåg och att kommunerna sett en möjlighet att spara in pengar genom 
att bedriva upphandling har man satt igång en process där vårdaktörerna tävlar om att 
få bedriva verksamhet, där kvalitet och ekonomi är de stora tävlingsredskapen. Om ett 
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privat vårdbolag säger sig kunna bedriva lika god vård för mindre pengar vinner den 
helt enkelt upphandlingen. Men för att kunna tjäna in de mindre pengarna lovade 
krävs det att man effektiviserar verksamheterna vilket våra respondenter vittnar om att 
man arbetar mycket med. Respondenterna vittnar om att det kan vara allt ifrån att 
ändra hur man beställer in och hanterar mat till att laborera med personalstyrkan för 
att lösgöra pengar.  

Kalkylerbarhet är den andra dimensionen i McDonaldization. Inom äldreomsorgen 
arbetar man idag med uträkning av nyckeltal för att kunna hålla koll på sin 
verksamhet. Både offenliga och privata respondenter förklarar att inrapportering av 
nyckeltal görs, dels för att man mäter kvalitet på detta sätt, men dels även som en 
kontroll att det ekonomiska arbetet är i fas.  

Den femte och oönskade dimensionen av McDonaldization benämns irrationalitet 
av rationalitet. Med detta menas att en oönskad effekt oundvikligen uppstår när en 
rationaliseringsprocess dras för långt. I denna uppsats kan detta illustreras av exempel 
som att kommunens önskan om att spara pengar och därav låta vårdaktörerna tävla 
om pris i förlängningen tappat konceptet om kvalitet, även om utförarna själva 
försöker upprätthålla och utveckla kvaliteten i den mån det går. Flera respondenter 
uppvisar en frustration över hur prisupphandlingarna tvingat ner priset till en nivå 
som omöjliggör i många fall att bedriva vad de själva beskriver som en önskvärd 
vård. Ett annat exempel på irrationalitet av rationalitet är att när man väl har skrivit 
avtal med en vårdaktör släpper man inte helt ansvaret utan följer upp arbetet och 
kontrollerar att det bedrivs som önskat. Detta är självklart inget dåligt i sig, men några 
av respondenterna vittnar om att uppföljningarna ibland går till överdrift där det 
kommer krav om stora rapporter med kort deadline som mellanchefen tvingas ta itu 
med och som tar fokus ifrån mellanchefens ordinarie arbetsuppgifter.  

Goffmans teori om sociala roller och begreppen front region och back region. 
Dessa begrepp avser att man i front region beter sig efter de upplevda förväntningar 
och hur man upplever att personen man interagerar med vill att man ska vara när han 
eller hon interagerar med en annan individ. Man tar alltså en social roll beroende på 
vem man interagerar med. Back region avser istället en plats eller en situation där du 
kan bortse ifrån detta och låta bli att tänka på hur du ska bete dig.  

8 av 9 av våra respondenter uppger att de upplever tidsbrist när det gäller att vara 
tillgänglig för personalen. Detta bottnar i att de utöver personalansvaret har 
administrativa uppgifter som tar stor del av deras tid. Alla respondenterna uppger att 
de anser att det är viktigt att vara tillgänglig för sin personal och de uppger även att 
personalen anser att det är viktigt. Det finns alltså en förväntan på dem från deras 
underordnade att de ska vara tillgängliga och viljan av att vara en god chef leder till 
att de försöker vara detta i så hög mån som möjligt. Deras överordnade har i sin tur 
förväntningar på att allt det administrativa ska skötas och prioriteras och detta är även 
inskrivet i deras arbetsbeskrivningar. Flera av våra respondenter uppger här att det 
finns en diskrepans mellan det tillgängliga ledarskapet som förväntas från 
medarbetarna och det administrativa vardagliga arbetet som krävs av cheferna. OR5 
redogör för hur denne upplever att mellanchefsrollen inom äldreomsorgen innefattar 
två roller där den ena rollen bör arbeta med och mot personalen medan den andra 
rollen arbetar mer administrativt och mer utvecklande. Det går även att se på alla 
boenden där det finns en biträdande att arbetsfördelningen blir just på det viset. Man 
delegerar stora delar av det vardagliga arbetet med personal, men behåller det 
administativa och utvecklande. Det är med andra ord en lösning för att kunna utföra, 
även om du inte gör det själv, de två roller som överställda och underställda kräver att 
du har. Front region är enligt Goffman en region där en person uppträder i enlighet 
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med det som omgivningen förväntar sig. Om mellanchefen i detta läge får sådant 
tryck på sig från underställda och överordnade att denne inte hinner med, skapas en 
konflikt och mellanchefen hamnar i kläm. Även fast mellanchefen vet hur den bör 
agera i enlighet med de över- och underordnades förväntningar, finns det helt enkelt 
inte tid och möjlighet att motsvara dessa.  

Goffman beskriver vidare hur individer har en back region där de helt enkelt kan 
koppla av, sluta anpassa sin personlighet efter de sociala roller den antar i det 
vardagliga och helt enkelt vara sig själv. Back region är nödvändigt just när det 
sociala rollspelet är krävande. På våra mellanchefers arbetsplatser bör deras 
respektive kontor fungera som en sådan back region, men våra respondenter redogör 
för att så inte riktigt är fallet. Det tillgängliga ledarskapet stannar inte vid att 
mellanchefen ska vara tillgänlig “på golvet” utan medarbetarna stör mellanchefen på 
dess kontor mest hela tiden vid frågor och synpunkter. Mellanchefen har därför aldrig 
riktigt chansen att koppla av och befinna sig i back region, även på arbetsplatsen, utan 
får söka det utanför arbetsplatsen. Det ska tilläggas att då de har det övergripande 
ansvaret för hela verksamheten bör de även vara anträffbara utanför kontorstid.  
6.3 Slutsatser samt implikation för vidare forskning 

Vad gäller generella slutsatser som går att dra utifrån vår uppsats är att det oavsett om 
verksamheten bedrivs inom offentlig eller privat sektor, finns stora likheter. Där det 
går att se skillnader kan man dock säga att det kan finnas flera olika orsaker eller 
förutsättningar som ger dessa skillnader, som att verksamheten inte är 
konkurrensutsatt, olika vårdföretag är uppbyggda på olika sätt samt att verksamheter 
bedrivs i egen regi. Detta var något som vi inte hade räknat med och är något som 
vore intressant att ha som angreppspunkt i fortsatt forskning. 

Ritzers teori om McDonaldization handlar mycket om effektivisering och just 
effektivisering är något som alla respondenter berättat att de arbetar med. 
Äldreomsorgen har, som våra respondenter redogjort för, kommit att handla mycket 
om att få ut så mycket kvalitet som möjligt för varje krona och våra respondenter 
redogör för att det kan komma bli än viktigare i framtiden. Det går även att se 
tendenser av att man arbetar med kalkylerbarhet samt att den femte, oönskade 
dimensionen irrationalitet av rationalitet finns närvarande. De två övriga 
dimensionerna, kontroll genom icke-mänsklig teknologi samt förutsägbarhet, har det 
gått att se små tendenser av att de kanske är närvarande, men inte tillräckligt för att 
vara av betydelse för vår uppsats.  

Goffmans teori om sociala roller tar sig uttryck bland våra respondenter där de två 
olika roller de tvingas anta, den tillgängliga chefen samt den administrativa chefen är 
svår att kombinera. Tidsnöd och stress blir resultatet. Lösningen att delegera stor del 
av personalansvaret var vanlig bland våra respondenter och eftersöktes där det inte 
fanns. Intressant att forska vidare om i framtiden är om detta blir mer standard och att 
denna tidsbrist framkallar en ny position inom företaget, med ett mer delat ledarskap 
som resultat.  

När vi frågade respondenterna angående deras tidigare erfarenheter av branschen 
samt upplevelser av den andra sektorn redogjorde flertalet att de arbetat inom båda 
sektorerna samt de skillnader som de upplevde. Det som framgick var att de själva 
upplevde skillnader, men också att det kanske fanns en skillnad på individnivå vilka 
som söker sig till respektive sektor. Detta var något som vi inte räknat med och fick 
svårt att mäta, men är något som vore intressant att forska vidare om. Vad, på 
individnivå, skiljer dessa mellanchefer åt? Politiska intressen, stresstålighet?  
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Då denna uppsats studerat mellanchefens uppfattningar får vi enbart deras 
beskrivning av förutsättningarna. För att öka tyngden i uppsatsen skulle det vara 
intressant att inkludera medarbetare samt ledning för att få alla sidor av myntet och 
studera om upplevelserna skiljer sig åt beroende ställning inom organisationerna.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide: 

Bakgrund 
(Kön)  
(Åldersspann)  
Vad har du för utbildning? 
Hur stort är ert antal anställda(vårdbiträden/undersköterskor/sjuksköterskor) samt 
boende(dementa/vård)? 
Ansvarsområde 
Vad faller under ditt ansvarsområde? 
Hur ser er organisationsstruktur ut? Har ni; administratör, vice-verksamhetschef?, 
stödfunktioner (löner?)? 
Vilka av dina ansvarsområden är det som tar mest tid? utveckla vid behov 
(Vad inom … är det som gör arbetet med detta så krävande?) upprepa 
Vad är det jobbigaste med din arbetsuppgift? 
Arbetsrutiner 
Berätta om det vardagliga arbetet med din personal. 
Hur hanterar du eventuella konflikter? 
Hur fungerar arbetet mot ledning/kommun? 
Hur ser arbetet ut med kommunen som beställare? 
Påverkar krav från dina chefer relationen med din personal? 
Finns det något du känner att du skulle behöva mer tid till, i sådana fall vad? 
Utvecklingsarbete 
Hur arbetar ni med ert eget/personalens utveckling? 
Finns det gott om tid/utrymme för utvecklingsarbete? 
Fria händer eller styrt? 
Känner du att du har chansen att arbeta långsiktigt? (Vad är långsiktigt?) 
Ekonomi 
Hur upplever du att ekonomin påverkar ditt arbete? 
Upplever du att ekonomin är tillräcklig? 
(om inte, vart känner du att skon klämmer?) 
Vilka möjligheter har du att påverka budgetdisponeringen? 
Ledarskap 
Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 
Har du tillräcklig tid för dina anställda? tillräckligt öppen? 
(om inte, hur organiserar du ditt arbete för att få tid, väljer du bort något?) 
Delegerar du arbetsuppgifter och i sådana fall hur? 
Tidigare erfarenhet av branschen? 
(Hur upplever du skillnad mellan att leda verksamhet inom privat eller offentlig regi?) 
(Fördelar respektive nackdelar med de olika) 
 


