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Abstract  

The aim of this qualitative study is to examine the experience of participation among first line 

managers within community home care. The study is based on eight interviews with first line 

managers operating in a metropolitan area in Sweden. A majority of the interviewees worked 

in private companies.  

We have used two theories to interpret our empiri: Lean Production and Human Resource 

Management. The analysis resulted in seven themes: economy, leadership, participation, view 

on the organization, first line manager, private or municipally operated organization and 

expectations on the manager. Our results showed that all the interviewees experienced that 

they were participant in the organization. The participation however differed from interviewee 

to interviewee. The staff affected how the first line manager experienced participation. All 

interviewees believed that accessibility and presence were important factors for participation.  
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Förord och tack 

Det sociala livet har fått ge vika till förmån för uppsatsen. Att skriva en kandidatuppsats är 

mer än att bara genomföra lite intervjuer och få ned ord på pränt. Det har verkligen varit en 

resa att skriva den här uppsatsen. Inte bara en bokstavlig resa med SL i jakt på 

intervjupersoner: Det har lika mycket varit en inre resa där vi har lärt oss mycket om oss 

själva och om varandra.  

Vi vill rikta ett stort tack till våra nära och kära, som stått ut med oss trots att vi gått helt 

upp i uppsatsen. Vi vill också tacka vår handledare Johan Gärde som följt med oss på den här 

uppsatsresan samt har hjälpt till att föra arbetet med uppsatsen vidare. Vad hade vi gjort utan 

dina litteraturtips, Johan? 

    Det största tacket riktar vi till våra intervjupersoner. Utan er hade inte den här uppsatsen 

varit möjlig att skriva. Tack för att vi fick ta del av era tankar. 

Tack! 

 

Stockholm Maj 2011 
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Inledning 

Under de senaste 50 åren har andelen äldre i Sverige stigit och denna utveckling kommer att 

fortsätta. Kommunerna får större svårigheter att finansiera offentlig omsorg och idag står 

äldreomsorgen inför läget att försöka hantera allt fler hjälpbehövande äldre personer inom 

ramen för ekonomiska resurser (Roos, 2009, s.11).  

Mellanchefens (se Begreppsdefinitioner) vardag består av att ideligen agera och fatta 

beslut. Beskrivet i sociologiska termer kan mellanchefer på ledarskapets teaterarena sägas 

ständigt vara på scenen i huvudrollen och aldrig befinna sig i kulisserna eller vara statist 

(Lindgren, 2007, s.31). Gruppen enhetschefer (dit gruppen mellanchefer kan räknas, se 

Begreppsdefinitioner) omfattar i dag cirka 5 000 personer med personal- och budgetansvar 

inom kommunal och enskilt driven äldreomsorg, i Sverige. Majoriteten av dessa är kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2011).      

Det finns forskning om delaktighet, men då ur ett annat perspektiv än det vi har valt. Det 

finns skrivet om delaktighet utifrån ett brukarperspektiv, anhörigperspektiv, 

medarbetarperspektiv och ur ett organisatorisktperspektiv. Vi anser att mer forskning om hur 

mellanchefen upplever sin delaktighet behövs. I en organisation såsom hemtjänst där det ofta 

är mer än 40 anställda per mellanchef, kan delaktighet vara en av förutsättningarna för att 

arbetet ska fungera. 

Patienter, brukare, anhöriga och medarbetare bör vara delaktiga anser Frank (2010, s.38) i 

sin avhandling. Den gemensamma strävan efter delaktighet uppstår om möjlighet ges. 

Innebörden av delaktigheten är goda premisser såsom respekt, tid och ömsesidigt samspel 

mellan patient och vårdare (Frank, 2010, s 38). Därav vårt intresse att undersöka hur 

delaktighet upplevs av mellanchefer verksamma inom hemtjänst. 

 

Bakgrund och förförståelse 

Vårt intresse för ledarskap inom äldreomsorg gjorde att vi ville skriva denna uppsats och det 

är ett ämne som redan har problematiserats utifrån många olika perspektiv. Vi har båda 

erfarenhet från hemtjänst som omsorgspersonal. Ingen av oss har erfarenhet av ledarskap 

inom hemtjänst, dock har en av oss haft en tjänst som kan jämföras med mellanchef inom 

ledsagning. Ledsagning påminner till viss del om hemtjänst då det är samma grupp brukare 

som berörs samt att det krävs biståndsbeslut även för att få ledsagning. Att vi valt att skriva 

om mellanchefer inom hemtjänsten och deras upplevelse av delaktighet är någonting som har 

vuxit fram under vår socionomutbildning på Ersta Sköndal högskola. Att valet föll på att 
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skriva om äldre var givet, då vi läser äldreinriktningen. Under hösten 2011 kommer vi båda 

att ha praktik ”på andra sidan” – inom biståndsbedömning. Vi kommer då kanske komma i 

kontakt med mellanchefer inom hemtjänst. 

    Vi har under socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola läst två kurser inom 

organisation och ledarskap. En fråga som fortfarande är obesvarad och är av stor vikt för  

oss i kommande profession är om mellancheferna känner sig som delaktiga sin organisation  

och i så fall hur. Som mellanchef i en organisation kan delaktighet ges i uttryck på många sätt, 

något den här uppsatsen kan öka kunskapen om. 

 

Problemformulering  

Medarbetarna i en arbetsgrupp har varierande grad av samarbete och samarbetet ser olika ut 

från arbetsgrupp till arbetsgrupp (Lind & Skärvad, 2004, s.132). En hemtjänstgrupp kan ses 

som en arbetsgrupp då de arbetar mot samma mål - men vad innebär det att vara chef inom 

hemtjänsten? Wolmesjö (2005, s.131) menar att det ställs allt högre krav på ledare, vad gäller 

delaktighet. Kraven kommer från brukare och medarbetare: de vill ha snabb återkoppling från 

ledaren (a.a.). Upplevelsen av delaktighet kan påverka hur ett beslut verkställs (Karlsson, 

2006, s.73). Arbetsledare angav tidsbrist som en faktor som verkade mot delaktighet. De såg 

också att bristen på delaktighet gjorde arbetet svår (a.a.). Vi är intresserade av att ta del av 

delaktighet utifrån mellanchefer inom hemtjänsts perspektiv: Hur upplevs den delaktigheten? 

Är delaktighet inom hemtjänst i Sverige någonting som prioriteras i ledarskapet? I vårt valda 

område verkar drygt 100 olika hemtjänstutförare. Lagen om valfrihetssystem, LOV, avser att 

öka valfriheten för den enskilde. En mångfald av utförare konkurrerar med kvalitet eftersom 

priset är fastställt på förhand (Kammarkollegiet, 2011). Det är brukarna som styr om 

företagen får kunder. Privat och kommunal hemtjänst ska konkurrera på samma villkor (a.a.).  

Under 90-talet skedde en dramatisk minskning av mellanchefer (Hagström, 2003, s.314). 

Hagström menar att det finns ett underskott på ledare och chefer på mellannivå inom den 

offentliga sektorn (a.a., s.315). För att vara mellanchef krävs förutom kunskaper inom 

professionen fordras det även att mellanchefen kan engagera medarbetarna (a.a.).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelser av delaktighet hos mellanchefer 

verksamma i äldreomsorgens hemtjänst.  
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Frågeställningar: 

1. Vad innebär det för mellanchefer i hemtjänsten att känna sig delaktiga i organisationen? 

2. Vad påverkar känslan av delaktighet hos mellanchefer i hemtjänsten? 

 

Disposition  

Inledningsvis i uppsatsen finns en kort Inledning. Den följs av Bakgrund och förförståelse 

samt Problemformulering. Därefter följer Syfte och frågeställningar. I efterföljande stycke 

återfinns Etiska överväganden. I Begreppsdefinitioner har de två begreppen delaktighet och 

mellanchef beskrivits. Det åtföljs av ett metodavsnitt som beskriver hur studien har 

genomförts. I Teoretiska utgångspunkter beskrivs teorierna Human Resource Management 

samt Lean Production. I avsnittet Tidigare forskning presenteras aktuell forskning inom 

ramen för syftet och frågeställningarna. I Aktuellt kunskapsläge presenteras aktuell litteratur 

som även den har koppling till syftet och frågeställningarna. Under rubriken Resultat finns 

studiens resultat presenterat. Resultatet är uppdelat i sju teman, dessa teman återkommer 

också i stycket Analys. Resultaten åtföljs av Slutsatser och diskussion, där vi uppsatsförfattare 

presenterar våra slutsatser utifrån empirin och den valda litteraturen. I Förslag till vidare 

forskning presenteras våra önskemål om vidare forskning. Uppsatsen avslutas med 

Författarnas egna reflektioner. Efter referenslistan återfinns de fyra bilagor som det refereras 

till i uppsatsen.  

 

Begreppsdefinitioner  

Vi har valt att definiera två centrala begrepp vi använder i uppsatsen för att på så sätt minska 

risken för att de båda orden feltolkas. Båda begreppen vi valt att beskriva i de följande 

styckena, har en mångtydig innebörd och i andra sammanhang kan begreppen definieras 

annorlunda.  

 

Delaktighet  

Thylefors (2009, s.113) presenterar en kort översikt av Sashkins forskning kring 

medinflytande. Den visade att deltagande i ledning inte bara stimulerar till högre produktivitet 

utan även högre arbetstillfredsställelse. Sashkin hävdar att medinflytande är en förutsättning 

för att tillgodose grundläggande mänskliga behov i arbetslivet. Betydelsen av inflytande, 

delaktighet och egenkontroll är mycket viktigt när det gäller arbetsmiljö och organisation 
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(a.a., s.118). Medinflytande och delaktighet går hand i hand och bra relationer på 

arbetsplatsen är en förutsättning för individens möjligheter för inflytande (a.a). 

French och Bell (1999, s.87) menar att delaktighet och empowerment är hörnstenar inom 

organisationsutveckling. Ökad delaktighet har enligt dem alltid varit ett mål inom 

organisationsutveckling. Delaktigheten avser alla nivåer i en organisation, inte bara cheferna. 

De flesta människor önskar mer delaktighet och engagemang. Delaktighet ökar de anställdas 

prestationer. Delaktighet och empowerment påverkar varandra: Ökad delaktighet ger ökad 

empowerment och vise versa (a.a.). Empowerment inom organisationer kan vara att ha rätt 

person på rätt plats och att bruka dennes kompetens på bästa sätt (Kinlaw, 1995, s.59).  

 

Mellanchef  

Vi uppsatsförfattare har i den här uppsatsen valt att använda ordet mellanchef, men ibland har 

vi endast skrivit chef (på ställen i uppsatsen där det framgår att det är mellanchefer vi menar). 

Det finns flera skäl till att vi använder oss av ordet mellanchef, dels hörs det på ordet att det 

handlar om chefer som befinner sig mellan någonting. Dels är hemtjänstföretag uppbyggda på 

olika sätt. Oftast har de någon form av mellanchef, men mellanchefens titel kan variera. 

Mellancheferna vi intervjuade befinner sig mellan olika aktörer: brukare, anhöriga, högre 

chefer, anställda. De ska vara arbetsledare, men också ha budgetansvar och ha kontakt med 

anhöriga. Vi har inte hittat någon enhetlig, lexikal definition av ordet mellanchef 

    Mellanchef och ledare är synonyma begrepp och inom ledarskapsforskningen används 

begreppet ledare som ett gemensamt namn för att skildra chefer inom flera områden och 

nivåer (Larsson, 2008, s.32). Mintzbergs modell om organisationsstruktur består av fem olika 

sektorer (Bolman & Deal, 2005, s.109). Längst ner hittar vi en operativ kärna som består av 

människor som utför grundläggande arbete som består av tillhandahållande av tjänster eller 

produkter som kunder köper. Inom hemtjänst kan den operativa kärnan utgöras av 

omvårdnadpersonal. Direkt ovanför den operativa kärnan finns mellanchefer. Det är chefer 

som bevakar, kontrollerar och tillhandahåller resurser som den operativa kärnan behöver. 

Ovanför mellanchefer finns den strategiska ledningen som har sitt fokus på den övergripande 

strukturen. Där finner vi företagsledningen och styrelser i en organisation. Administrativa 

komponenter återfinns inom den så kallade teknostrukturen som består av specialister och 

analytiker. Stöd- och serviceenheter är en annan sektor som finns för att hjälpa till att stötta 

och underlätta de andra gruppernas ansvarsområden (a.a.).   

Wolmesjö (2005, s.214) använder sig av ordet mellanchef synonymt med verksamhetschef 

samt första linjens chef synonymt med enhetschef. Karlsson (2006, s.14-15) använder orden 
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mellanchef och första linjens chef synonymt. Vår definition av ordet mellanchef och som är 

den som vi valt att använda oss av i den här uppsatsen är en blandning mellan Wolmesjös och 

Karlssons. I gruppen mellanchefer har vi både räknat in verksamhetschefer och första linjens 

chefer. Vi har valt att göra det, eftersom mellanchefer inom olika hemtjänstverksamheter har 

olika titlar. Begreppet mellanchef kan upplevas som förvirrande då vi i litteraturen finner 

olika definitioner. Även intervjupersonerna i den här studien hade olika benämningar på sig 

själva (se Resultat). 

 

Metod 

Metodval och avgränsningar 

Uppsatsen baseras på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med åtta chefer i hemtjänst 

verksamma i ett storstadsområde. Ett storstadsområde där många hemtjänstföretag är 

verksamma valdes ut. Det ökar möjligheterna att bibehålla informanternas anonymitet. Det 

gav också uppsatsförfattarna möjlighet att ta med både privata och kommunala utförare. 

Alla åtta mellanchefer som intervjuades hade någon form av budgetansvar samt arbetade 

inte i direkt omvårdnadsarbete. De chefer som medverkar i den här studien kallas i 

facklitteratur ofta för mellanchef (se Begreppsdefinitioner). Vi valde aktivt bort företag med 

få anställda. Det fanns flera orsaker till det, den främsta var dock att de ofta inte hade något 

som motsvarade mellanchefer. Det var en anledning till att de hemtjänstföretag som hade 

mindre än 20 anställda aktivt valdes bort. Att gränsen sattes vid just 20 berodde mest på 

slumpen: Skulle en högre siffra väljas skulle det finnas för få företag att välja mellan och 

skulle en lägre siffra väljas skulle det vara för många företag att välja mellan. Någonstans 

måste gränsen dras, och gränsen drogs vid 20 anställda.  

 

Litteratursökning  

Vi har letat böcker med hjälp av Libris (ett program för att söka böcker på alla bibliotek i 

Sverige). Vi har sökt böcker inom ämnena ledarskap, delaktighet samt hemtjänst på de fysiska 

biblioteken i Stockholms stad, Haninge kommun, Karolinska Institutet, Södertörns högskola 

samt Ersta Sköndal högskolas två bibliotek. Vi har också fått litteraturtips via kontakter och 

vår handledare Johan Gärde. 

    Vi har även utfört flera sökningar i olika databaser. De databaserna vi använde oss av var: 

ASSIA, Academic Search Premier, Cinahl, Age Line samt SOCINDEX. Vi har lagt in några av 

våra sökningar i en tabell (se Figur 1, nedan), för att ge en bild av hur en sökning kunde gå 
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till. Sökorden vi använde vid artikelsökningar i databaserna var: Leadership, Management, 

Participation, Home Care, First Line Manager, Social Service, Empowerment och 

Community Care. Vi kombinerade de olika sökorden med varandra och använde oss ibland av 

avgränsningar (om vi fick väldigt många träffar). Sökorden är hämtade från uppsatsen och 

översatta till engelska. En del ord är snarlika och det beror på att ett svenskt ord kan ha flera 

betydelser på engelska, men det beror också på att hemtjänst organiseras på olika sätt i olika 

länder. 

 

Figur 1.  

Datum 
2011 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

28/4 ASSIA Home Care Management - 1 714 0 

28/4 
 

Home Care Management 
Participation 

- 70 0 

28/4 ASSIA First Line Manager - 54 1 

8/5 SOCINDEX Leadership 
Empowerment 

År: 2000-2011. Endast hela 
artiklar/fulltext. 

10 1 

 

 

Vi har även tittat på andra uppsatser och lånat ur deras referenslista. En vetenskaplig artikel 

som vi valde att ta med i uppsatsen hittades först i en referenslista till en uppsats. Därefter 

söktes artikeln fram via tidskriftens hemsida. 

 

Urval och tillvägagångssätt  

Urvalet är mycket viktigt och det insamlade intervjumaterialet måste vara av god kvalitet och 

innehålla tillräckligt underlag för tolkning och analys (Dalen, 2008, s.54). Vi mailade först till 

avdelningen för strategi och planering på äldreförvaltningen i Stockholm för en lista över 

hemtjänstutförare, men blev då hänvisade till Stockholms stads hemsida. Urvalet skedde via 

internet, via Stockholm stads hemsidas tjänst “Hitta och jämför alla utförare av hemtjänst”. I 

vårt valda område fanns det totalt 103 stycken utförare av hemtjänst (Stockholm stad, 2011). 

Vi valde aktivt bort de företag som hade mindre än 20 anställda (se Metodval och 

avgränsningar). Vi tog reda på antalet anställda dels genom företagens hemsidor, dels enligt 

hemsidan Ratsit (2011).  

Vi valde först att ta kontakt via telefon med företagets kontaktpersoner där vi gav en kort 

presentation av vår studie. Efter det mailades 17 informationsbrev ut (se Bilaga 1). Notera att 
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kontaktperson inte alltid var densamma som intervjupersonen. Det innebar rent praktiskt att 

våra mail ibland vidarebefordrades och vi fick presentera vår studie en gång till. Några 

kontaktade oss efter att de mottagit informationsbrevet, andra fick vi ringa upp och bestämma 

om tid och plats för intervjun. Det var några som avböjde att delta, skälen till det var bland 

annat tidsbrist och att de ansåg att de inte hade så mycket att tillföra (till exempel på grund av 

för få brukare inom hemtjänst). En del besvarade helt enkelt varken våra telefonsamtal eller 

mail. 

 

Utformandet av intervjuguiden  

Vid utarbetningen av intervjuguiden inför våra semistrukturerade intervjuer användes centrala 

teman för att täcka områden för studien (Dalen, 2008, s.31). Vår intervjuguide fick fyra teman 

(se nästa stycke). Alla teman och frågor ska ha relevans för studiens syfte och frågeställningar 

(Dalen, 2008, s.31). I början av intervjuguiden fanns mer allmänna frågor och 

bakgrundsfrågor, efter det går frågorna i intervjuguiden in på ledarskap, delaktighet samt 

organisation. Intervjuerna spelades in och innan detta skedde förvissade vi oss om att vi var 

väl förtrogna med intervjuguiden så att vi framstod som professionella i vår hantering av 

materialet (a.a., s.34). Enligt Dalen (2008, s.36) bör man vid kvalitativa intervjuer göra någon 

provintervju. Dels för att testa sin intervjuguide och testa sig själv som intervjuare (a.a.). Vi 

gjorde en provintervju. Därefter omformulerades några frågor och några togs bort från  

intervjuguiden. 

      De teman som valdes ut i intervjuguiden var bakgrund, organisation, ledarskap och 

delaktighet. Det är också teman som kommer ligga till grund för analysen och tidigare 

forskning (Larsson, 2005, s.99-104). Frågorna i intervjuguiden bör vara öppna, det skapar en 

flexibilitet i intervjuerna (Bryman, 2002, s.305). En intervjuguide är att se som en minneslista 

för en intervju (a.a., s.305). Att ställa för slutna frågor och därigenom dra slutsatser redan 

innan intervjupersonerna inte är förenligt med den kvalitativa forskningsprocessen (a.a.). Vi 

har försökt att ställa så korta och öppna frågor som möjligt (se Bilaga 2). Vi ställde också 

följdfrågor och passade på att dra nytta av den frihet som semi-strukturerade intervjuer ger. 

Efter den tredje intervjun reviderade vi intervjuguiden något (se Bilaga 3), för att bättre 

anpassa intervjuguiden till vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Intervjupersoner 

Vi intervjuade åtta mellanchefer inom hemtjänsten, verksamma i ett storstadsområde. 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. Det var intervjupersonerna 
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som valde plats för intervjun. Intervjuerna var mellan 18 och 37 minuter långa.  

    Hälften av våra intervjupersoner var män. Något som var mera av en slump än ett aktivt val 

av intervjupersoner från vår sida. Enligt Socialstyrelsen (2011) är de flesta enhetschefer inom 

äldreomsorg i Sverige kvinnor. Vi hade totalt åtta intervjupersoner. Sex av dessa arbetade i 

privat drivna verksamheter, en i en kommunalt driven verksamhet och en i en idéburen 

organisation. Den som arbetade i den idéburna organisationen omnämnde dock sig själv som 

chef inom privat driven verksamhet. Vi har därför också valt att räkna in den intervjupersonen 

till de privata i analysen. Det har också med anonymiteten att göra: Vi vill inte riskera att 

anonymiteten röjs för den intervjupersonen. På den personens arbetsplats är en ytlig bekant 

till oss uppsatsförfattare anställda, och den bekanta fick reda på att vi skulle intervjua den 

mellanchefen. Den hemtjänsten drivs också på ett sätt som liknar de privata hemtjänsterna, 

med en skillnad: All avkastning ska komma medlemmarna tillgodo. Börjeson (2008, s.59) 

menar att idéburna organisationer vill bidra med någonting som inte kan fås någon annanstans 

i samhället. Det går emot det som vår intervjuperson sade, och ger oss ytterligare argument 

för att ta med den intervjupersonen i gruppen privat verkande chefer. Vi har alltså inte 

ignorerat det faktumet att en intervjuperson verkade i en idéburen organisation, men vi har 

vägt för- och nackdelar mot varandra, främst vad gäller anonymitet. 

Den yngsta intervjupersonen var 30 år och den äldsta var 63 år. De hade varierande 

erfarenhet av att vara mellanchef. Den med längst erfarenhet hade arbetat som mellanchef i 17 

år, den med kortast erfarenhet i ett halvår. De hade väldigt varierande bakgrund, två var 

socionomer i botten medan de flesta andra intervjupersoner hade andra högskoleutbildningar 

(se Bilaga 4). En intervjuperson hade ingen högskoleutbildning alls, men hade gymnasial 

vidareutbildning. Trots att de hade väldigt varierande bakgrund, ansåg de alla att de hade 

nytta av sin utbildning i arbetet som mellanchef inom hemtjänsten. 

Två av dem hade inte aktivt sökt arbetet som mellanchef, utan de hade blivit tillfrågade om 

de ville ha tjänsten och sedan tackat ja. Flera av intervjupersonerna sade sig ha kommit in i 

hemtjänstbranschen av en slump. De flesta av dem arbetade i privata företag och två av dem 

var också delägare i företagen de arbetade i.  

 

Genomförande av intervjuerna  

Vi valde att spela in intervjuerna på diktafon och därefter transkribera dem. Inspelning och 

transkribering minskar risken för omedvetna tolkningar, eftersom det går att backa bandet och 

se vad som egentligen sades (Bryman, 2002, s.310). En nackdel med transkribering är dock 

att det tar tid. En bandspelare kan också framkalla medveten eller omedveten slutenhet hos 
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intervjupersonen (a.a., s.311).  Författaren anser att det är mycket viktigt att vara noggrann vid 

transkribering av intervjuer, så att utskriften verkligen motsvarar det som sagts under 

intervjun (a.a., s.312). Det är viktigt att forskaren gör transkriberingen själv för att under den 

processen lära känna sin data (Dalen, 2008, s.65). Vi var båda med vid alla åtta 

intervjutillfällen och vi transkriberade fyra intervjuer var (se Validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet). 

     

Ansvarsföredelning 

Vi är två socionomstudenter som skrivit uppsatsen tillsammans. Vi har delat upp uppsatsen så 

att Annett Haaf har huvudansvaret för teman ekonomi, privat eller kommunal driven 

verksamhet och ledarskap i uppsatsen. Madeleine Keller Eriksson har huvudansvaret för 

teman delaktighet, förväntningar på chefen, syn på organisationen och mellanchef.  

Under hela uppsatsarbetet har vi dock läst och kommenterat varandras texter, så att den 

färdiga uppsatsen blivit vår gemensamma och inte “din och min”.  

 

Metoddiskussion och metodologiska problem 

Kvale menar att kvalitativa intervjuer har ifrågasatts i vetenskapliga sammanhang, det har 

varit svårt att definiera det som vetenskap (Kvale,1997, s.60). Kvale anser dock inte att det är 

det som är syftet med de kvalitativa intervjuerna: ”Kärnan i en intervju är den intersubjektiva 

tolkningen (Kvale, 1997, s.66).” Intervjuer kan aldrig vara helt objektiva eller helt subjektiva. 

En intervjus kvalitet kan variera (Kvale, 1997, s.134). En intervju med korta frågor och långa 

svar anses t ex hålla en högre kvalitet än en med omvända förhållandet. Vår kortaste intervju 

var 18 minuter och den längsta 37 minuter. De flesta var runt en halvtimme. Vi upplevde inte 

att det blev bättre svar för att intervjun var längre. En del intervjupersoner fattade sig väldigt 

kort, medan andra broderade ut sig mer. En del behövde vi ställa många följdfrågor till, 

medan andra nästan ställde dem själva. Vi försökte, i enlighet med Kvale (1997, s.134), att 

hålla våra frågor så korta som möjligt (se Bilaga 2 och 3) och låta intervjupersonerna prata så 

mycket som möjligt. Vi försökte också att inte ställa ledande frågor, men då vi är ovana som 

intervjuare var det svårt att helt undvika det.   

Kvalitativa metoder inom forskningen har som mål är att nå insikt om fenomen som rör 

personer och situationer i dessa personers sociala verklighet. Begreppet livsvärld passar 

mycket bra som angreppssätt inom kvalitativ forskning (Dalen, 2008, s.11). Kvalitativa 

analyser är en utmaning att försöka skapa en tydlig och begriplig resultatbild av ansenlig 

kvalitativa data. En analys ska ha fokus på några få temaområden som sedan ska vara väl 
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förankrade med studiens syfte och frågeställningar (Larsson, 2005, s.107). Sju teman 

utkristalliserade sig i den här studien (se Resultat och Analys).  

Vi kände större samhörighet med en del av intervjupersonerna. En del av 

intervjupersonerna skulle vi kunna tänka oss att ha som kollegor, andra inte. Människor kan 

identifiera sig med andra människor som är lika dem själva eller påminner dem om någon de 

tycker om (Zimsen, 2007, s.22). Det kan också leda till att andra människor tillskrivs 

egenskaper och känslor de egentligen inte besitter (a.a., s.23). Vi försökte dock att bortse från 

våra egna åsikter under arbetet med den här uppsatsen.    

Det har varit svårt att få tag i intervjupersoner. Vi letade upp företag och ringde och 

mailade dem. Vi lämnade meddelande på telefonsvarare, men många ringde inte upp. En del 

avböjde till att medverka. Vi kan även ha en viss förståelse att den tidpunkt på året som den 

här uppsatsen ska skrivas kan vara den mest intensiva perioden för mellanchefer inom 

hemtjänst. Det kan vara semesterplanering, anställning av vikarier inför sommaren, 

lönerevision och självklart det löpande arbetet som en mellanchef alltid har. Det fanns dock 

chefer som kände att de bidrog till forskningen och att detta uppsatsämne var intressant; de 

tog sig tid från sitt stressiga schema för att medverka i vår studie.  

Vi ställde oss också frågan vad som gjorde att vissa ställde upp - hade de dolda motiv? En 

del intervjupersoner var väldigt positiva till att vara med. Vi undrar då vad det var som gjorde 

dem så positivt inställda. En av intervjupersonerna uppgav att han ställde upp delvis för att vi 

kom från Ersta Sköndal högskola. Andra intervjupersoner menade på att det var viktigt att vi 

skrev om hemtjänsten så att en förändring kunde komma till stånd.  

    Bryman (200, s.311) menar att en del intervjupersoner kan bli nervösa av att bli inspelade. 

Det var ingenting vi märkte av, men däremot var två intervjupersoner lite oroade över 

anonymiteten eftersom det de sade spelades in.   

Vi har medvetet valt att titta på ledarskap och delaktighet i allmänhet, inte kopplat till 

enbart hemtjänst. Detta för att vi tror att mycket av den ledarskapslitteratur som finns går att 

överföra till hemtjänsten. Vi har valt att inte se hemtjänst som ett undantag, utan som ett 

företag som alla andra. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet berör frågan om forskaren verkligen mäter det den avser att mäta (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009, s.119). Reliabilitet behandlar frågan om ett forskningsresultat blir det samma 

om det görs om på nytt (Bryman, 2002, s.43). 

    Bryman (2002, s.257) menar att begreppen validitet och reliabilitet måste anpassas till 
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kvalitativ forskning.  I stort används begreppen på samma sätt som inom kvantitativ 

forskning, men andra bedömningsgrunder används (a.a., s.258). En del kvalitativa forskare 

avvisar helt begreppen validitet och reliabilitet, de anser att begreppen hör till positivismen 

(Kvale, 1997, s.208). En del andra kvalitativa forskare använder sig av begreppen, men har 

döpt om dem för att passa den kvalitativa forskningens språk (a.a.). 

    Bryman (2002, s.270) skriver att det kan vara svårt att försöka generalisera utifrån 

kvalitativ forskning, mer än att forskningssituationen kan återskapas. En kvalitativ studie kan 

inte generaliseras till en population, men däremot till en teori (a.a.). Kvale (1997, s.211) 

ställer sig frågan vem det är som ska generalisera: är det forskaren eller läsaren av en studie?  

För att nå god validitet har vi hela tiden reflekterat över om all insamlad data haft relevans 

för vår studie syfte och frågeställningar. Ett exempel som kan relateras i förhållande till 

validitetsbegreppet är att vi utformat vår intervjuguide med teman och frågor som är 

förankrade i studiens syfte och frågeställningar. Användandet av en semistrukturerad 

intervjuguide har fört med sig att vi vid behov har kunnat ställa relevanta följdfrågor till 

informanterna, något vi anser kan ha minskat risken för feltolkning och tillfört ett mer 

berättande klimat. Metoden har gynnat till att vi undersökt det vi avsett att undersöka vilket vi 

anser har höjt validiteten. 

Då vi använt oss av kvalitativa intervjuer utefter en guide är undersökningens 

tillförlitlighet hög. Intervjuerna har utförts av oss båda tillsammans och för att få ett 

tillförlitligt resultat har intervjuerna spelats in på band, för senare bearbetning, tolkning och 

analys. Vi har även under tiden för intervjuerna antecknat om det är något svar som behövs 

förtydligas. Bryman (2002, s.312) anser att de som transkriberar bör ha samma utbildning 

som de som utför intervjuerna. Vi valde att båda gå på intervjuerna tillsammans, men vi 

delade upp transkriberingarna. Vi litar på varandra som transkriberare och vi pratade innan 

om hur vi skulle transkribera (det vill säga formen för hur utskriften skulle se ut). Då vi 

intervjuade lät vi en person vara huvudintervjuare, medan den andra fokuserade på att skriva 

ned eventuella följdfrågor och sedan ställa dem. Den som var huvudintervjuare fick sedan 

transkribera sin intervju. 

      Efter transkribering lades intervjuerna in på Google Documents och där skrev vi var för 

sig ned kommentarer på svaren som underlättade senare analys. Det kunde vara att en 

berättelse beskrev delaktighet utifrån ett chefsperspektiv et cetera. Bryman (2002, s.311) 

menar att man inte bör spara analysen till det att alla intervjuer är klara och transkriberade. 

Författaren menar att det kan vara en fördel att analysera under tiden intervjuerna utförs, 

eftersom det då är lättare att gå vidare med teman (a.a., s.312). Vi lade till kommentarer 
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allteftersom i Google Documents, detta för att inte glömma bort något tankeled. Vi anser att 

förfarandet bidragit till att resultatets tillförlitlighet stärkts. För att öka studiets reliabilitet har 

vi strävat efter att vara så transparanta och utförliga som möjligt i studiets alla delar. Andra 

forskare ska kunna göra om en liknande studie och förstå hur vi har gått tillväga. Utifrån våra 

åtta intervjuer går det inte att generalisera resultatet och det var inte heller vår intention. 

 

Etiska överväganden 

Vi har utgått från de etiska riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som 

anges av Vetenskapsrådet (2002). Nedan redovisas hur vi tänkt kring de fyra huvudkraven på 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i 

arbetet samt vilken betydelse de haft för studien.  

Uppsatsen omfattas inte av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor (Notisum, 2008). Då den här uppsatsen faller inom ramen för högskoleutbildning 

på grundnivå och behandlar på något sätt känsliga personuppgifter vilket innebär att 

uppsatsen inte behöver godkännas genom en etikprövning (a.a., 2 §). 

Forskningsetik handlar om två problem. Ett problem är direkt, och gäller moralen i 

forskningens mål och medel. Det andra är ett indirekt problem och handlar om hur denna 

moral kan och bör upprätthållas. Forskarens förnuft har en viktigt etisk aspekt och det bästa 

redskap vi har och kan användas i resonemang om etiska frågor (Forman, 1997, s.9). Orden 

etik och moral använts synonymt med varandra men med moral innebär det som omfattas som 

rätt och fel av människor och samhälle. Yrkesetik innebär att en etik som innefattar en 

yrkeskår (a.a., s.10).  

 

Information och samtycke 

En del intervjupersoner kan känna sig övertalade att vara med; det kan i vissa situationer vara 

för svårt för den intervjuade att säga nej (Kvale, 1997, s.107). Det kan vara svårt att vara helt 

öppen med vad forskningen kommer att leda till, eftersom syftet kan förändras under arbetets 

gång (a.a., s.108). Det går inte att veta hur resultatet blir förrän studien genomförts. 

Författaren ställer sig därför lite frågande till om det går att få ett egentligt samtycke innan en 

studie genomförts (a.a.). Den här uppsatsens syfte ändrades inledningsvis, men fastställdes 

innan empiriinsamlingen påbörjades. 

     För att möta samtyckeskravet informerades deltagarna om att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. Som ett led i att uppfylla informationskravet skickades ett 
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informationsbrev (se Bilaga 1) ut via mail till 17 mellanchefer i olika hemtjänstföretag 

verksamma i ett storstadsområde. I brevet fanns en kort beskrivning av studiens bakgrund och 

övergripande syfte, presentation av vald metod samt ungefär hur lång tid intervjuerna 

beräknades ta. I informationsbrevet framgår det att deltagandet är frivilligt.  

 

Konfidentialitet 

Det är viktigt att skydda intervjupersonens privatliv (Kvale, 1997, s.109). Det kan göras 

genom att inte redovisa uppgifter i den färdiga studien som potentiellt kan leda till att 

intervjupersonerna kan identifieras. Om intervjupersonen godkänner att dylika uppgifter 

redovisas är det dock helt i sin ordning. Innan intervjuerna äger rum bör det också stå klart för 

intervjupersonerna vilka som kommer ha tillgång till materialet. Det kan uppstå en konflikt 

om forskaren under en intervju får reda på någonting som kan leda till rättsliga åtgärder. Där 

får det ske en avvägning vad väger tyngst; forskningsetiken eller lagen (a.a., s.110)? 

Det ska finnas så lite möjliga risker som möjligt för intervjupersonen (Kvale, 1997, s.110). 

Intervjupersonen bör ej utsättas för någonting som kan leda till psykisk eller fysisk skada 

(Neuman, 2006, s.132). Forskaren bör därför innan intervjuerna startar fundera över möjlig 

skada som intervjupersonerna eventuellt kan komma att lida av (Kvale, s.111). Forskaren bör 

också fundera om syftet uppnås med bäst med intervjuer, eller om det kan uppnås på annat 

sätt (a.a.). Det finns förvisso studier om ledarskap inom hemtjänsten, men ingen med exakt 

samma syfte som vi har. Det var den största anledningen till att vi valde att basera den här 

studien på intervjuer: Vi kunde helt enkelt inte hitta någon forskning inom vårt område. Vi 

ville därför göra en kvalitativ uppsats för att öka kunskapen inom området.  

För att möta kravet på konfidentialitet informerades informanterna om att de skulle 

avidentifieras och att informationen vi fått fram genom intervjuerna skulle hanteras på ett 

konfidentiellt sätt. Med det menar vi att materialet (såsom diktafon med inspelade intervjuer, 

transkriberade intervjuer et cetera) förvarats på ett sätt som inte gjort det möjligt för obehöriga  

att ta del av det.  

Det finns flera hemtjänstföretag som verkar i det valda storstadsområdet (se Metod), därför 

bör det inte gå att peka ut medverkande chefer. Det var också en av anledningarna till att vi 

vill ha med större företag: det skulle kanske bli lättare att bibehålla anonymiteten. 

Mellancheferna tillfrågades om de ville deltaga.  

 

Forskarens roll 

Det finns en risk att forskaren identifierar sig för mycket med dem hon intervjuar (Repstad, 
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1999, s.59). Det kan vara en svår balansgång som forskare att hela tiden förhålla sig så 

objektivt som möjligt inför intervjupersonen och det intervjupersonen säger. Forskaren kan 

också bli utsedd till syndabock (a.a., s.60). Forskaren kan ses som representant för någonting 

negativt, och då bör forskaren förhålla sig professionellt. Om forskaren lyckas med detta, kan 

de ge mycket bra fältdata (a.a.). Det här märkte vi uppsatsförfattare av då ett flertal av 

intervjupersonerna frågade oss om vi efter avslutad socionomutbildning skulle arbeta som 

biståndshandläggare. De gav oss sedan diverse råd om hur vi inte skulle göra om vi nu blev 

biståndshandläggare. Det gjorde att vi upplevde oss lite som syndabockar: Vi representerade 

någonting negativt för de intervjupersonerna.  

Forskaren kan också å andra sidan ses som en hjälpare (Repstad, 1999, s.59). Det gäller 

särskilt vid studier av grupper med till exempel sociala problem. Även i de fallen gör 

forskaren bäst i att försöka förhålla sig professionellt till det hela. Ett sätt kan vara att berätta 

för intervjupersonerna vilka som kan hjälpa dem bättre, var de kan vända sig för vidare hjälp. 

Sådan information kan vara till hjälp för att återställa balansen mellan forskare och 

intervjuperson (a.a., s.61). I uppsatsen har personer intervjuats i sin yrkesroll, det kan vara en 

anledning till att vi inte riktigt kände oss som de hjälpare Repstad skriver om. Ett 

informationsbrev skickades ut via mail med kontaktuppgifter till oss uppsatsförfattare och till 

handledaren. Ingen av intervjupersonerna har dock hört av sig.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt de två teorierna Lean Production och Human Resource Management (i den här 

uppsatsen även omnämnt som HR-perspektivet). Vi har valt just de två teorierna eftersom de 

vid en första anblick är tämligen olika varandra: Den ena handlar om att öka produktiviteten, 

den andra om att se människorna i organisationen. Båda teorierna handlar om hur en 

organisation ska fungera optimalt och människorna i den har ett stort värde. De är mycket 

olika varandra men som vi anser kompletterar varandra i många avseenden. HR-perspektivet 

kan ses som en mjukare teori med synen om människans grundläggande behov som ska 

tillfredsställas och Lean Prooduction som är mera på ett strukturellt plan. 

 

Lean Production 

Lean är betäckningen på en teori som hittills har gällt optimering av industriproduktion 

(Eriksen, Fischer & Mønsted, 2008, s.7). Teorin om Lean Production uppfanns av bilföretaget 

Toyota (Drew & Blair Roggenhofer, 2004, s.4). Teorin började utvecklas på 1950-talet i 
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Japan (a.a., s.5). Lean kan användas inom flera sektorer (a.a., s.1). Lean ska inte ses som ett 

verktyg, utan som ett helt nytt sätt att arbeta. Lean syftar till att öka produktion och lönsamhet 

samt att säkerställa kvalitet (a.a., s.15). 

Black och Miller skriver om “Lean-huset” (2008, s.46). Det är en modell för att förklara 

Lean. Grunden - som också ses som målet med Lean Production - är att minska kostnader (se 

Figur 2, nedan). Det handlar också om att göra sig av med onödiga kostnader och annat 

”skräp” (vår översättning: i boken står det waste). Inom hälso- och sjukvården kan exempel på 

skräp vara till exempel onödig dokumentation om patienter; sådant som aldrig används (a.a.). 

 

Figur 2. 

 

 
 
Källa: (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2008, s.21). 

 

Att ha förståelse för kunderna och att organisera arbetsuppgifterna är den första byggstenen i 

leangrunden (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2008, s.24). Golvet i Lean-huset utgörs av effektiv 

planering av scheman; att matcha personal mot patienter så att ingen tid går till spillo (a.a., 

s.46).  Lean-huset bärs upp av pelare som består i att tänka effektivt (a.a., s.47). Det kan till 

exempel handla om att bestämma när det är bäst att använda sig av maskiner och när det är 

bäst att använda sig av människor i en arbetsuppgift (a.a.). Det grundläggande i Lean 

Production är att ständig eliminera allt slöseri, resursförbrukning som inte kunden har någon 

vinning av (a.a., s.13). Det kännetecknas av: 

 
- Ständigt fallande omkostnader 
- Inget slöseri 
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- Inga fel 
- Minsta möjliga genomloppstid 
- Ingen lagerhållning 
- Maximalt kapacitetsutnyttjande 
- Obegränsad flexibilitet 
- Hög arbetstillfredsställelse 
- Stor kundnöjdhet (a.a., s.13). 
 

För att engagera personalen är det nödvändigt att alla förstår begreppen värde, slöseri, flöde 

och dragande system (a.a., s.14). I Lean Production anses det vara kvalitativt att skapa så 

kallade produkfamiljer. Det kan ibland vara lämpligt för att strukturerna upp mera homogena 

arbetsrutiner. Det innebär att arbetsuppgifter underindelas och det resulterar i målinriktande 

förbättrande åtgärder sätts igång och styrs mot servicemål (a.a., s.27). 

Ofta upplever medarbetare inte sig involverade i tjänsteföretag och känner därför ingen 

solidaritet gentemot företaget. Det innebär frustration och leder ofta till medarbetare brister i 

sitt engagemang (a.a., s.51). Leanprocessens huvudansvar ligger hos ledningen och ledningen 

ska finnas tillgängliga där värden skapas - i organisationen (a.a.). 

Lean innebär att förebygga fel och det är viktigt att öppet berätta syftet med arbetet (a.a., 

s.60). Varför detta är viktigt är att medarbetarna inte ska misstänka att ledningen inte litar på 

att arbetet utförs ordentligt (a.a., s.60). Arbete med ständiga förbättringar i en organisation 

kallas i Lean Production för Kaizen. Det är två sammansatta ord: kai som betyder väg och zen 

som betyder god (a.a., s.64). 

Varje organisation måste förstå vad kunderna förväntar sig av dem enligt Lean Production 

(a.a., s.73). Kundnyttan måste identifieras enligt  

 

- Utgå från kundlistan 
- Kartlägg kundtillfredsställelsen för varje kund och kundgrupp 
- Kartlägg vad som är viktigast för kunden(kvalitet, pris, service, timing, snabbhet, leveransform osv.) 
- Anteckna eventuella brister i hur det sköts i dag och pekas ut arbetsområden som avdelningen kan påverka 
- Starta kortsiktiga förbättringsaktiviteter för att öka kundtillfredsställelsen 
- Mät och följ upp effekten (a.a., s.74.) 

 

Human Resource Management     
Det var på 1990-talet som forskningen om HR-perspektivet verkligen tog fart och började 

implementeras i företag (Bolman & Deal, 2005, s.174). Det var också då som det började 

forskas mer inom HR. Human Resource Management beskriver mänskliga behov i 

relation till organisationer (Bolman & Deal, 2005, a.151). Mår medarbetarna bra av att 

gynna organisationen eller finns det tvärt om en negativ korrelation mellan människa och 

organisation (a.a.). HR-perspektivet sätter förhållandet mellan människor och 

organisationer främst (a.a., s.171). Chefer som är inriktade på HR har en tro på 
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människan (Bolman & Deal, 2005, s.421). En HR-inriktad chef vill ha ökat inflytande för 

de anställda (a.a., s.420). Chefen fungerar som pådrivare för personalgruppen. HR-chefen 

är närvarande och lyssnar på de anställda (a.a., s.421). Chefen är tillgänglig och stänger 

inte in sig på sitt kontor, utan går runt bland de anställda (a.a., s.422). För att bli en bra 

HR-chef måste chefen kunna delegera ut arbetsuppgifter.  

De anställda är företagets största tillgång, inom HR (Armstrong, 2006, s.3). HRM 

handlar om att anställa rätt person till rätt tjänst (a.a., s.4). De anställda kallas inom HRM 

för humankapital (a.a., s.7). Enligt Bolman och Deal finns det fem grundläggande HR-

strategier: 

 Utforma och implementera en HR-filosofi 

 Rekrytera rätt människor 

 Håll kvar de anställda 

 Investera i personalen 

 Ge de anställda större inflytande (Bolman & Deal, 2005, s.175). 
 

Dessa fem HR-strategier ska konkretiseras. Den första genom att först utforma en HR-filosofi 

och därefter utforma policys som gör det möjligt att implementera filosofin i arbetet. Bolman 

och Deal menar att de flesta organisationerna helt saknar en HR-filosofi (a.a., s.176). Det 

finns också företag som har en HR-filosofi, men som struntar i den. Det viktigaste med en 

HR-filosofi är att det ska gå att använda den praktiskt, så att den inte glöms bort eller att de 

anställda struntar i den (a.a.). 

För att rekrytera rätt människor krävs det noggrannhet och att den som rekryterar är 

selektiv (a.a., s.175). En del företag anställer bara människor med en viss beskaffenhet. 

Bolman och Deal tar som ett exempel upp ett företag som värdesatte humor hos de anställda 

(2005, s.177). 

Att belöna de anställda är viktigt för att hålla kvar dem (a.a., s.178). Genom att betala 

högre löner får man anställda som presterar mer. Lönen kan ibland ses som en spegling av de 

anställdas värde: hög lön ger ett högt värde och vise versa (a.a.). Att som företag ha trygga 

anställningsvillkor, internrekrytera och att dela vinsterna är andra exempel på strategier att 

hålla kvar de anställda (a.a., s.179-182). Det är viktigt att investera i personalen, eftersom en 

outbildad personalstyrka kan hålla låg produktionskvalitet (a.a., s.183). Notera att Bolman och 

Deal skriver endast om internutbildningar då de beskriver utbildning som en investering i 

personalen. 

Genom att ge de anställda större inflytande ökas deras delaktighet (a.a., s.184-ff). Ett sätt 

att göra de anställda mer delaktiga kan vara att ge alla anställda tillgång till nyckeltal inom 
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företagets ekonomi. Det är också viktigt att ge de anställda frihet så att de känner att de kan 

arbeta självständigt (a.a., s.186). Genom att inte kontrollera de anställda hårt eller säga åt dem 

exakt vad de ska göra, kan de känna större delaktighet (a.a.).   

 

Diskussion om de valda teorierna 

Trots att litteraturen hävdar att Lean Production kan användas inom alla organisationer (Liker, 

2009, s.33), hittade vi ingen litteratur som behandlade Lean Production inom socialt arbete. 

Vi har utgått från ”grund-Lean” och sedan försökt översätta det till socialt arbete. Det finns 

dock en del litteratur som rör området Lean Production och omvårdnad. Ortopedkliniken på 

Södersjukhuset är ett exempel inom omvårdnad där de infört Lean Production (R. Eriksson, 

sjuksköterska ortopedkliniken Södersjukhuset, personlig kommunikation, 15 maj 2011). Där 

har de också utgått från ”grund-Lean” och därefter överfört det till omvårdnad (a.a.).    

Omvårdnad och socialt arbete har en del beröringspunkter: inom båda fälten arbetar man med 

omsorg om människor. Därför tror vi att det bör vara fullt möjligt att använda sig av Lean 

Production även inom socialt arbete, även om vi inte hittat någon facklitteratur som stödjer 

detta. Det kanske kan kännas långsökt för en del att en teori som startade i bilindustrin 

indroduceras i ett ämne som socialt arbete, men det kan utmynna i något mycket intressant. 

Vår uppsats kanske kan så ett frö hos läsaren: kan socialt arbete att effektiviseras med hjälp av 

en teori som Lean Production och i så fall hur? 

HR-chefen har en tro på människan (Bolman & Deal, 2005, s.421). Vi valde HR-

perspektivet för att många av intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att se de anställda. 

Alla åtta intervjupersoner pratade om synlig och närvarande chef (se Resultat och Analys). De 

pratade även om att vara tillgänglig för personal, brukare och anhöriga. De pratade i termer 

som påminde väldigt starkt om HR-perspektivet, men det var ingen chef som ansåg att de 

hade någon tydlig HR-strategi. Vi tror att HR-perspektivet är lätt att ta till sig eftersom det tar 

upp självklarheter: Vilken chef skulle säga att den inte har en tro på människan? Det kan 

kanske därför vara lätt att läsa in HR i många organisationer, även bland dem som inte har ett 

HR-perspektiv. 

Tidigare forskning  

Delaktighet 
Wolmesjö (2005, s.22) skriver i sin avhandling att delaktighet är en förutsättning för ett bra 

ledarskap. Genom att göra medarbetarna mer delaktiga i sitt arbete tas de anställdas resurser 

till vara bättre (a.a., s.98). Enligt Wolmesjö ökar kraven på att chefer, brukare och anställda 
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ska vara delaktiga ökar hela tiden (a.a., s.139). Ett led i att göra de anställda mer delaktiga, är 

att chefen ger dem mer information (a.a., s.182). Enligt Wolmesjö (2005, s.240) går 

delaktighet och kommunikation hand i hand. Genom att skapa en dialog kan delaktighet 

uppnås. En intervjuperson i Wolmesjös studie menade att delaktighet är att låta de anställda 

vara med i allt: till och med när det gäller att fatta obekväma beslut (a.a., s.202).  

För att öppna upp för mycket motivation och stimulans på en arbetsplats är det bra om 

ledaren kan skapa en hög grad av delaktighet (Önnevik, 2010, s.55). Det kan skapas genom att 

medarbetare får vara med och ta fram mål, strategier och policydokument tillsammans med 

sin ledning (a.a., s.55). De flesta människor inspireras av att få ansvar och som ledare gäller 

det att ge ansvar och på så sätt även visa förtroende (a.a.).  

Mellanchef 
I Larssons avhandling från år 2008 (s.9) görs en analys av mellanchefernas möjlighet att driva 

utvecklingsarbete. Larsson undersöker vad det finns för förutsättningar för mellanchefer att 

aktivt driva ett hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Ledarskapet skildras ofta 

som problematiskt inom den offentliga sektorn, trots att ledare inom offentlig sektor har högre 

utbildningsnivå än ledare inom privata näringslivet. Ledarskap i offentliga verksamheter 

skiljer sig ifrån privata näringslivet. Ett exempel är beslutsprocesser och ett annorlunda ansvar 

och det påverkar självklart arbetssituationen (Larsson, 2008, s.33). 

Det är förväntningar som styr både hur mellanchefen har för avsikter med sitt agerande och 

vad för förväntningar det finns på personalen (Andersson, Amundsdotter & Svensson, 2009, 

s.71). Förslag på hur mellanchefen ska kunna agera och skapa mer förmånliga villkor för 

utveckling är att inför möten vara påläst så att nervositet inte träder fram och om personal 

behöver stöttning inför någon redovisning ska detta göras av mellanchefen (a.a.). 

    Wolmesjö (2005, s.9) fokuserar i sin avhandling på vad de olika förändringarna innebär 

för arbetsledare i kommunal vård och social omsorg för äldre personer. Förändringar kan 

identifieras i termer av ett nytt offentligt ledarskap Den kommunala äldre- och 

handikappomsorgen är en offentlig och politikerstyrd organisation. Det innebär att det är 

valda politiker i nämnder och styrelser som har det yttersta ansvaret för att forma mål och 

riktlinjer och fatta övergripande beslut (a.a., s.28). 

    Parris, Vickers och Wilkes (2008, s.101) skriver om att mellanchefer gång på gång får ta 

hem sina arbetsuppgifter eller till och med vara kvar på arbetet, när arbetsdagen egentligen är 

slut. En av orsakerna är teknologins utvecklande med mobiltelefoner och datorer. 

Mellancheferna blir ständigt tillgängliga på bekostnad av deras fritid (a.a., s.106.). Följden av 

detta blir att mellancheferna känner sig både stressade och trötta (a.a., s.113). Mellanchefer 
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måste hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv för att klara av situationen som det innebär 

att vara mellanchef (a.a., s.102). Mellanchefer uppger att deras arbetsuppgifter blir mera 

motiverade om arbetet är varierande så som både beslutsfattande och problemlösningar (a.a., 

s.113).   

 

Ekonomisk styrning i hemtjänsten 

Allt en mellanchef gör är budgetstyrt (Carey, 2003, s.129). Flera i Careys studie blev 

socialarbetare för att de ville hjälpa människor (s.130). De släppte dock den visionen kort 

efter utbildningen, eftersom den gick stick i stäv med budgetkraven. Det visade sig att de 

mellanchefer som var mest benägna att skära ned och spara, var de som hade lättast att klättra 

i karriären (a.a.). Careys slutsats är att mellanchefen inom socialt arbete är stressad och trött 

och slåss mot budgetkrav för att hjälpa brukarna (a.a., s.132). Varje år är det många 

socialarbetare som byter bransch helt, kanske för att de är trött på den ogästvänliga, 

ekonomistyrda miljön (a.a., s.133). 

 

Aktuellt kunskapsläge 

Här har vi samlat aktuell litteratur som rör vårt uppsatsområde. Vårt syfte är undersöka 

känslan av delaktighet hos mellanchefer inom hemtjänst. Vi har valt att skriva om LOV för att 

den lagen påverkar mellanchefernas arbete. Ledarskap är mångfacetterat och därför har vi 

även valt skriva om det. Kompetens och ekonomi är också faktorer som påverkar 

mellanchefens vardag. Delaktighet genomsyrar alla delar i mellanchefens arbete, och vi har 

skrivit om delaktighet under rubriken Tidigare forskning samt under rubriken Aktuellt 

kunskapsläge.  

 

Delaktighet 

Medinflytande och delaktighet kan öka prestationsnivån hos anställda (Bolman & Deal, 2005, 

s.186-187). Medinflytande och delaktighet kan dock vara retorik; något som kan vara svårt att 

uppnå i praktiken (a.a., s.188). Att det är svåruppnått kan bero på flera saker, en av dem kan 

vara att det bara är ett spel för galleriet. Många framgångsrika exempel om initiativ för 

medinflytande finns runt om i världen (a.a.s.187). De anställda är fria att besluta vad de vill, 

så länge beslutet blir det som chefen redan beslutat om (a.a.). Det är viktigt att medarbetarna 

är delaktig i utvecklingsarbetet (Larsson, 2008, s.107). Medarbetarna måste känna trygghet i 

sitt arbete och ett sätt att åstadkomma detta är att delegera ansvar (a.a.). Det fann även 
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(Larsson, 2008, s.107) i sin avhandling om mellanchefer som utvecklar: om förutsättningar 

för hållbart utvecklingsarbete.  

 

LOV - lagen om valfrihet  

Vård och omsorg är konkurrensutsatta verksamheter (Tullberg, 2006, s.37). Enligt Tullberg är 

det drygt var tionde brukare som får sin hemtjänst via en privat utförare. Några få privata 

företag tog en stor del av marknaden (a.a.). Thylefors (2009, s.17) menar att en kommun till 

skillnad från andra organisationer inte drivs av ett vinstintresse. att rollfördelningen blir oklar 

och att ledarskapet kan ifrågasättas och kritiseras på den offentliga arenan (a.a.). 

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (i den här uppsatsen även omnämnt som LOV) trädde i 

kraft den 1 januari 2009 (Notisum, 2009). LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlande 

myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet. Det är ett valfrihetssystem som 

överlåter till brukaren att välja utförare bland leverantörer. Principerna för valfrihetssystem 

står i 1 kap 2 § LOV att den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett 

likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska iaktta 

principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar 

valfrihetssystem. I kapitel fem 1 § finns det reglerat över hur ansökan om deltagande i ett 

valfrihetssystem ska se ut: 

 
Fysiska eller juridiska personer kan var för sig eller tillsammans med andra leverantörer lämna en 

ansökan. Den upphandlande myndigheten får inte ställa upp villkor om att en grupp ska ha en 

bestämd juridisk form för att få lämna en ansökan. Den upphandlande myndigheten får dock 

begära att en grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för 

att kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt. 
 

Sjunde kapitlet tar upp hur en leverantör kan bli utestängd om denne till exempel har gjort sig 

skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan påvisa 

detta. I det 10:e kapitlet i LOV 7-9 § beskrivs tillsyn av företaget (Notisum, 2009). 

 

Ledarskapets dimensioner 

En ledare är inte alltid chef, men en chef har alltid ett ledaruppdrag (Lundin & Sandström, 

2010, s.15). Ledarskap är att föra en grupp anställda till ett uppställt mål (a.a., s.14). Lundin 

och Sandström (2010, s.16) menar att en chef får sina direktiv uppifrån (från sin chef), medan 

en ledare får sina direkt underifrån (från arbetsgruppen). Författarna menar att det är 

arbetsgruppen som ger ledaren legitimitet och förtroende. Det kan ta tid för en ny chef att få 

ett förtroende, och därför kan inte en ny chef vara ledare från första arbetsdagen (a.a.). Att 
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vara en bra ledare är till viss del medfött. Det går också att träna upp ledarskapsförmågan. En 

förmåga som hela tiden måste utmanas för att inte försvinna (a.a., s.17). 

Thylefors (2009, s.63) menar att en chef är en befattning – en formell titel. Ledarskap är bara 

en av chefens många arbetsuppgifter. En chef är således en formell ledare. Rollen som 

informell ledare kan axlas av någon med socialt inflytande (a.a.). Chefer inom vård och 

omsorg ställs inför allt mer markerade krav på effektivitet och kvalitet. Uppdraget från den 

politiska nivån är att detta ska genomföras utifrån de föreskrivna uppgifterna på ett 

kostnadseffektivt sätt. Det finns ett ömsesidigt beroende att organisationens ekonomiska 

lönsamhet och effektivitet sammanförs med och de anställdas upplevda arbetslivskvalitet. 

Detta innebär i sin tur att om cheferna och deras underställda upplever en hög grad av 

arbetstillfredsställelsen och en god psykosocial arbetsmiljö är detta även gynnsamt för  

organisationen (Socialstyrelsen, 2006, s.7.). 

     Adolphson (2010, s.118) skriver att det inte finns några perfekta ledare. Det Adolphson 

menar är att ledarna måste ha förmågan att förändra sig. Begreppet förändringskomponent 

innebär att chefen själv måste ha ett eget ansvar på sin ledarutveckling, i en kontext som är i 

en ständig förändring. Ledaren måste alltså vara proaktiv snarare än reaktiv (a.a., s.119).  

Effektivt ledarskap kan delas upp i fyra komponenter: strategisk ledning, personalledning,   

yrkesmässig ledning och driftledning (se Figur 3, nedan): 

                                                        

 
 

Källa: Eriksen, Fischer & Mønsted, 2008, s.8. 
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För att ledningen ska bli effektiv är det ett villkor att chefen eller ledningsteamet behärskar 

dessa fyra komponenter (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2008, s.8). 

Thylefors (1991, s.85) tar i sin bok upp en studie som har fokuserat på chefs- och ledarskap 

inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Syftet med studien var att generalisera kunskap 

och arbetsledning inom offentliga sektorers människoförändrade organisationer. Studien gav 

insikt i vad chefer inom vård och omsorg faktiskt gör, vill göra och vad de förväntas göra: 

 

A.       Verksamhetsplanering 
B.       Arbetsledning 
C.      Personalsocialt arbete 
D.      Administration 
E.       Organisationsutveckling 
F.       Eget patient, klient- och utvecklingsarbete 
G.      Annat  (Thylefors, 1991, s.85). 

 
Framtidens kompetensbehov för mellanchefer inom hemtjänst 

Det finns ett kompetensutvecklingsbehov enligt (Socialstyrelsen, 2011, s.23) för enhetschefer 

inom äldreomsorgen som är följande: 

 

Kunskap om 
• den nationella värdegrunden, konkretiseringar, användning och mål 
• innebörden av att utgå från de äldres behov och självbestämmande 
• evidensbaserad praktik och dess roll i en medveten och systematisk strävan 
att bygga vård och omsorg på bästa tillgängliga kunskap 
• metoder och arbetssätt för handledning, coachning, reflektion och implementering. 
Förmåga att 
• arbeta med systematiskt förbättringsarbete 
• implementera arbetssätt och förhållningssätt 
• kommunicera konstruktivt med omvårdnadspersonal och överordnade 
• ta del av ny forskning, värdera den och använda resultaten 
• arbeta i enlighet med en evidensbaserad praktik (Socialstyrelsen, 2011, s.15). 
 

 

Henriksson och Wennberg (2009, s.47) har tankar om hur en organisation för ett lyckat 

ledarskap kan se ut. Det måste först och främst finnas tillräckligt med resurser för att bedriva 

verksamheten. Om det inte finns resurser har chefens utbildning och engagemang ingen som 

helst inverkan på ledarskapet (a.a., s.47). Att det skulle finnas en universalutbildning som 

skulle täcka hela behovet av kunskap hos äldreomsorgens chefer ställer sig författarna kritiska 

till. Egenskaper som lyfts fram är ta fram medarbetarnas engagemang, ta reda på vars och ens 

resurser och organisera verksamheten därefter (a.a., s.47). 

Mellanchefer befinner sig i centrumet mellan olika intressen. Uppifrån har organisationen 

sin önskan om resultat och effektivitet. Nedifrån har medarbetarna önskningar om att bli 

bekräftade och att få personligt utrymme (Lindgren, 2007, s.11.). I en studie på 119 
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kursdeltagare som deltog vid en ledarskapsutbildning verkade det som om som de flesta 

påverkades personligen i stor utsträckning av att bli chefer (Lindgren, 2007, s.17.). Analysen 

pekar även på att ju större upplevd personlig förändring desto mer är ledarskapet en integrerad 

del av ens person (a.a.). 

 

Mellanchefen och personalgruppen 

Enligt Von Heland (2009, s.22) bör en gemensam nämnare för modern medarbetarsyn och 

ledningsfilosofi vara att fånga upp medarbetarnas kompetens och kreativitet. För att en 

arbetsplats ska bli bra är utgångspunkten att arbetsmiljön är god.  En dålig arbetsplats präglas 

ofta av hög sjukfrånvaro, hög stressnivå och en hög personalomsättning (a.a., s.119). 

     Medarbetare hamnar dessutom i ett svårt läge om de upplever att chefen saknar kunskaper 

om vad de anställda kan och skall göra. Brister i samspelet mellan chef och medarbetare kan i 

framtiden få negativa konsekvenser inte bara för den enskilde medarbetaren utan för den 

enskilda arbetsplatsen utan i slutändan för samhället i stort (Von Heland, s.12). Det gäller 

därför att stärka och fördjupa relationen mellan chef och medarbetare (Von Heland, s.11). Det 

medför motivation och engagemang bland medarbetarna, något som gynnar organisationen. 

De viktigaste drivkrafter för chefer enligt Ledarnas chefsbarometer ifrån 2008 är: 

 

1)      Stimulerande arbetsuppgifter 
2)      Möjligheter att påverka arbetsuppgifterna 
3)      Skapa bra resultat 
4)      Motiverande att utveckla andra 
5)      Förväntningar ifrån kollegor och ledning 
6)      Styra över sin arbetstid 
7)      Hög lön 
8)      Bra anställningsförmåner 
9)      Möjligheter att få bra jobb i framtiden 
10)   Makt att bestämma (Adolphson, 2010, s.127). 
 

 

Steget upp till ledarskap innebär att bli mer ensam. Detta är något som ofta upplevs starkt av 

ledare men som inte förstås av omgivningen (a.a., s.19). En chef kan ofta vara ensam i sin 

yrkesroll (Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2010, s.27). De kan ingå i nätverk med 

andra chefer, men det är inte alltid det är rätt forum för att lyfta känsliga frågor (a.a. 

    En mellanchef har krav på sig både från den egna förvaltningen och utifrån, från till 

exempel politiker (Hagström, 2003, s.319), något som illustreras av Figur 4: 
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Källa: Karlsson, 2006, s.51. 

 

Flera intressenter har befogande krav och förväntningar på arbetsledare och chefer, inte minst 

mellancheferna som befinner sig i en svår situation (Thylefors, 1991, s.85). En del chefer har 

uppemot hundra anställda under sig, något som enligt Hagström inte är förenligt med att dels 

vara en kvalificerad ledare, dels vara närvarande och tillgänglig för de anställda (a.a., s.314). 

Där kan det uppstå en brytning. Det kan även uppstå en brytning mellan vad lagen menar och 

vad mellanchefen själv anser i en fråga. Det kan uppstå lojalitetskonflikter (a.a.). Enligt 

Hagström (2003, s.314) råder det ett chefsunderskott inom offentliga förvaltningar, relaterat 

till 90-talets omorganisationer. Samtidigt som det har ställts ökade krav på ledares utbildning 

inom respektive profession, finns det enligt författaren alldeles för lite ledarskap i 

professionsutbildningarna (a.a.). 

 

Ekonomisk styrning  

Chefer upplever sig vara styrda av ekonomi och budget (Tullberg, 2006, s.68). De upplever 

ett krav från sina chefer att budgeten ska gå ihop samt att deras chefer inte hade någon 

förståelse för om budgeten inte gick ihop (a.a.). Cheferna i den studien hade heller ingen 

kontakt med sin chef, förutom då de fått klagomål på sig via facket. De önskade dock mer 

stöd från sina chefer; de ville gärna få lite positiv kritik också (a.a., s.69). 

    Ett speciellt perspektiv av ledarskapet är att den värld som ledaren kommer till är fylld av 

starka normer och värderingar (Lindgren, 2007, s.20). Det finns förväntningar och en 

komplexitet med olika grupperingar och funktioner samt till detta ett språkbruk med gällande 

kunskapsfält (a.a.). Den anpassningsprocess som det innebär för en mellanchef att träda in i 
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sin roll som chef innehåller en uppväxling av makt och lojalitet, har en viss benägenhet för att 

ledaren under en tid bli svag. Ledaren måste då hitta sina egna värderingar och normer (a.a., 

s.20). Mellanchefsrollen präglas alltid av en åtgärdsstress, både nedifrån och uppifrån 

(Lindgren, 2007, s.32). Stressen leder ofta till brist av reflektion i vardagen på grund av 

tidsbrist och innebär i sin tur avsaknad av strategiskt tänkande och strategiska perspektiv i 

vardagen (a.a.). Det blir kortsiktiga lösningar och reflektioner kring långsiktiga konsekvenser 

uteblir (a.a., s.32) 

 

Resultat 

Då vi presenterar citat har vi valt att använda oss av ordet hen. Hen är ett könsneutralt 

pronomen och kan stå för antingen ordet hon eller han (Lindqvist, 2007). I vårt grannland 

Finland används ordet ”hän” för att beteckna pronomenen hon och han (a.a.). Vi har valt det 

ordet för att öka möjligheten till anonymitet för intervjupersonerna. En del av citaten har 

kortats av, till exempel om intervjupersonen har upprepat sig. Det har då markerats med (…). 

 

Teman 

Vi fann sju teman via kodning. Kodning innebär att kategorisera, organisera och reducera den 

insamlade empirin (Hartman, 1998, s.258). I de transkriberade intervjuerna markerade vi det 

vi fann intressant och som hade relevans för syftet samt frågeställningarna. Därefter delades 

markeringarna in i teman. De sju teman vi fann var: 

 

 Delaktighet 

 Mellanchef 

 Syn på organisationen 

 Ledarskap 

 Ekonomi 

 Privat eller kommunalt driven verksamhet 

 Förväntningar på chefen 

 

Delaktighet 

Alla intervjupersoner upplevde sig delaktiga på sin arbetsplats. Många av dem upplevde sig 

till och med som mycket delaktiga. De upplevde sig vara delaktiga både neråt och uppåt i 

organisationen. Alla intervjupersoner menade att det var viktigt med delaktighet för 
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personalen och att det fanns tid avsatt för gemensam diskussion och information på 

arbetsplatsen. Många intervjupersoner beskrev vikten av att delaktighet genomsyrade hela 

organisationen och inte bara ledningsgruppen. Såhär uttryckte sig en mellanchef om att hen 

känner sig delaktig i hela organisationen: 

 

Så jag känner mig delaktig på alla områden, det är inte så att de inte ser mig min personal. De 

kanske ser mig som att de är trötta på mig? Jag är ju här varje dag. (...) Delaktighet är att vara med 

när beslut tas eller vara med när beslut tas och se att det förankras hela vägen, det är delaktighet. 

Och leva sig in i dessa beslut som tas, det är delaktighet. Förstå situationen, firmans situation varje 

dag. 
 

Delaktighet sågs av de flesta cheferna som en grundläggande värdering. En menade att det 

viktigaste var att få till engagerad personalgrupp. Den chefen menade att vägen dit var kantad 

av bra anställningsavtal, lyhörd ledning samt att personalen gavs möjlighet att vara delaktiga. 

Vidare ansåg den chefen att delaktighet var någonting som alla på arbetsplatsen ansvarade för. 

organisationen: Inom den egna organisationen kunde de påverka, men det var svårare att 

försöka påverka samarbetspartners (såsom biståndshandläggare). En annan chef såg också det 

personliga ansvaret för delaktighet:  

 
Utan, jag vill som sagt att det ska vara delaktighet och att man ska känna ett ansvar. Allihop. Att vi 

faktiskt har ett gemensamt ansvar för vad vi gör på den här arbetsplatsen. Vad vi har för uppdrag 

från det att vi kommer hit, till det att vi går hem. (…) Asså, för mig är det som sagt var viktigt att 

alla känner sig… vad ska jag säga, delaktig och att man känner sig respekterad på den här 

arbetsplatsen.  

Intervjupersonerna såg delaktighet som någonting som man måste arbeta med aktivt för att få 

till. Det fanns skillnader mellan olika arbetsgruppers delaktighet, en del grupper hade kommit 

längre än andra. En chef berättade om de olika arbetsgruppers delaktighet:  

 

Så där märker man vilken enorm stor skillnad beroende på grupp också, hur långt grupperna 

kommit i sin delaktighet. Och där tror jag nästan alltid så handlar det om egentligen en delaktighet 

(...) Vad man har för möjlighet att möjlighet att uttrycka sina åsikter, framföra synpunkter och hur 

lyhörda är ledningen för det. 

 

Några av intervjupersonerna som arbetade i privata organisationer var också delägare i 

hemtjänstföretaget. En chef satt i styrelsen för bolaget som utgjorde hemtjänstföretaget. Hen 

kände sig mycket delaktig, och trodde att det delvis berodde på att hen satt i styrelsen. Hen 

kände sig delaktig i ”varenda bit i företaget”. En annan chef menade att hen som chef hade 

stor delaktighet, så länge hen höll sig inom givna ramar vad gäller till exempel tidsgränser. 

Det ansågs av flera chefer vara viktigt att personalen tyckte att det var roligt att komma 

med förslag och synpunkter. Att personalen inte ”gnällde” utan försökte komma med egna 
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idéer och förbättringsförslag. En chef uttryckte att det var så man fick arbetsgruppen att 

komma vidare – genom att kämpa tillsammans. Av de åtta intervjupersonerna var det en som 

involverade brukarna då hen pratade om delaktighet: 

 
Ja, delaktighet för mig handlar först främst om mitt hjärtas delaktighet för missionen, för nu är det 

vård och omsorg, Det handlar också om att jag är delaktig i personalen. Vad de har liksom för 

besvär eller svårigheter. Delaktig att hjälpa dem, att stötta dem att handleda dem och så, det är en 

form av delaktighet. Sedan är jag delaktig i hur brukarna har det, att de är nöjda med den hjälp de 

får. Jag tycker också att jag är delaktig i typiska socialtjänstens rättigheter, att de får valuta för de 

pengar som de betalar till oss. Det är också en form av delaktighet och ansvar som jag har. 
 

En av intervjupersonerna berättade att företaget hen arbetade på hade genomgått en 

verksamhetsövergång för knappt ett år sedan. De hade gått från kommunal till privat 

verksamhet. Hen berättar att hen fick kämpa för att få till stånd delaktighet. Hen betonade 

särskilt vikten av samarbete för att få till delaktighet:  

 
Och att man kan också påverka sin egen arbetsgrupp sen och tala om att ”Såhär jobbar vi, kom 

med synpunkter och förslag och idéer.”. Och sen om, det är också såhär, är det saker som man 

tycker att jag inte lever upp till så tycker jag att man ska ta upp det på ett arbetsplatsmöte verkligen 

och diskutera det. Nu har vi två skyddsombud också. Det har vi inte haft på flera år. Och det har 

jag också fått tjata till att man ska. För det handlar också om att vara engagerad och att man jobbar 

tillsammans. (…) .Jag jobbar mycket med det och etik är viktigt, bemötande och de gäller både ute 

och inne. Det går ju hand i hand. Vi jobbar med och vi tar fram alla lokala rutiner tillsammans och 

jag gör ingenting själv utan jag gör det tillsammans med min grupp. För då får man det förankrat 

direkt in i verksamheten. Så nu ska vi sätta i gång och jobba med varenda liten lokalrutin på nytt 

för vi har haft kommunens tidigare och nu ska vi ha våra egna. 
 

Då intervjupersonerna ombads berätta vad delaktighet var för dem, var det flera som kom in 

på orden engagemang och motivation. De ansåg att alla anställda var ansvariga för sitt 

engagemang och sin motivation. Såhär besvarade en chef frågan om vad delaktighet är:  

 

Delaktighet är engagemang. Att kunna påverka. Att kunna få frihet med ansvar. Och engagerad 

personal som bryr sig (…) När man känner sig motiverad tror jag att folk börjar bli delaktiga. 

Motivation. Men det måste finnas här, den där motivationen. Man kan inte motivera människor, 

dom måste motivera sig själva också. 

 

Delaktighet handlar även om att kunna delegera och känna sig trygg i sin roll som mellanchef. 

En av intervjupersonerna betonar vikten att ta vara på sin egen arbetsmiljö: 

 
Ibland kan det bli tendenser på framförallt på verksamhetschefsmöten, att folk sitter och klagar på 

att man har för mycket att göra. Men där tycker jag att det handlar om hur jag väljer att organisera 

mitt arbete, om jag har för mycket att göra måste så jag delegera ner arbetsuppgifter till någon 

annan person och sen får ju den i sin tur delegera ner till något som lyfts upp och tar den personens 

arbetsuppgifter. Så att jag måste ju ansvara för min egen arbetsmiljö (…) Och sen så ibland kan 

det bli ganska slitsamt att… jag menar när man ändå är första linjens chef, att komma in på 

mornarna och sen så om det är nåt, att man inte vet vad som hänt. 
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Mellanchef 

Intervjupersonerna använde sig av orden verksamhetschef, första linje chef och enhetschef när 

de själva titulerade sig. Vi anser att detta går under definitionen mellanchef (se 

Begreppsdefinitioner). De flesta intervjupersonerna trivdes mycket bra med att arbeta som 

mellanchef, men några uttryckte att arbetsmiljön under den senaste tiden hade förändras till 

det sämre. Det berodde främst på ökade sparkrav. En del berättade att de sökte andra arbeten. 

De gav olika svar på frågan vad det var som fick dem att trivas, här är ett: 

 

 

Jag trivs väldigt bra med mitt arbete. (...) Alltså det är en stor variation. Jag har det relativt fritt, så. 

Jag bestämmer ju själv litegrann över min arbetstid. Sen är det mitt eget samvete och egen min syn 

på ledarskap som får avgöra när jag är på jobbet och så då. Och sen så tycker jag att det är väldigt 

roligt att ha en arbetsledande funktion, att någonstans kunna påverka en verksamhet att från idé 

kunna utveckla, uppmuntra påverka och sedan så se ett resultat av den idén. 

 
 

En del chefer var också delägare i organisationen och såg sig som ensamma i sin yrkesroll. En 

chef berättade att hen regelbundet brukade träffa andra mellanchefer och diskutera sin 

arbetssituation. Det här ansåg en av cheferna om sig själv: 

 

Jag är verksamhetschef och jag ansvarar för hela verksamheten, i liksom helt och hållet. Från 

grund och botten ända upp till toppen. Så jag planerar ju den här verksamheten, tillsammans 

förstås med arbetsledningen och tillsammans med personalen (...) Jag är ganska ensam i min 

arbetsgrupp men jag har ju samarbete med själva VD, sitter själv i styrelsen sedan har jag 

samarbete med arbetsledningen och utvecklingschefen. Vi har en utvecklingschef här också, som 

utvecklar den här verksamheten. Och det har bolaget som policy. 
 
 

Mellanchefer måste kunna fatta alla typer av beslut för sin organisation En del beslut är inte 

lika roliga att verkställa som andra. En intervjuperson berättar om hur hen som nytillträdd 

chef var tvungen att dra ned på personalstyrkan. Hen tycker att det såhär i efterhand gick rätt 

bra: 

Jag kan känna att trots att jag har gjort så mycket nu, jag har dragit ned personalen, det är sex 

stycken som fått sluta. Vi har ju fått göra om alla scheman, dom jobbar kvällar dom jobbar dagar, 

jobbar varannan [helg]. Det har varit en tuff period. Så är det en ganska lugn stämning, det är en 

ganska skönt i arbetsgruppen så att jag känner att jag någonstans ändå har… Dom har förståelse 

för varför jag fått göra vissa saker. Och det kanske dom inte hade haft om jag varit elak och dum, 

jag vet inte. 
 

 

Några intervjupersoner ansåg att det var viktigt att ha egen arbetslivserfarenhet av att arbeta 

inom hemtjänsten, för att det ökade förståelsen för (men även från) personalen. Den chefen 

som ansåg det var också den enda chefen som inte hade en högskoleexamen. Hen såg såhär på 
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det faktumet att hen tidigare själv arbetat som vårdbiträde och undersköterska 

 

 

Att jag vet vad dom har att göra där ute. Och jag har ju också då jobbat både som vårdbiträde och 

undersköterska, jobbat natt, jag har jobbat kvällar, jag har jobbat helger – jag har gjort alla bitar. 

Så jag vet vad det handlar om där ute. Så att, och det tror jag också är en fördel. En nackdel för 

min del kan ju vara istället då att jag jobbat länge med dom här… med personalen, att vi har en 

bakgrund, att det kan vara svårare för mig kanske att sätta ned foten ibland. Men, men jag tycker 

det är lite ömsesidigt också. För då ställer jag lite högre krav på dom när det gäller lojalitet och 

såna saker. Så vi möts ganska bra där. Faktiskt. Så att jo, nej men jag känner mig ganska trygg. 

Och får bekräftelse många gånger från personalen också, att dom är glada att det är just jag som 

sitter här som chef.  

 
 

Mellanchefers arbetsdagar kan se väldigt varierande ut. Något som upplevs både stimulerande 

och stressigt. Nästan alla intervjupersoner upplevde det svårt att beskriva en vanlig arbetsdag, 

eftersom ingen arbetsdag är den andra lik enligt dem. Alla beskrev dock ungefär vad deras 

arbetsuppgifter var. En av cheferna gjorde en kort beskrivning hur en vanlig dag kan se ut 

 

En vanlig dag på jobbet, Ja, den brukar börja vid 07.30-08.00 så ser jag till att personalen är på 

plats. Så träffar jag dem och känner av läget lite grann. Pratar lite med samordnaren då som alltid 

brukar finnar här på morgonen då, 07.15. Sedan slår jag på datorn och tittar vad jag har fått för 

mail. Kollar om jag har fått några nya beställningar/ nya brukare. Ja, sedan ringer telefonen, ja, den 

ringer oavbrutet kan man säga. Det är samtal med biståndshandläggare, samtal med brukare och 

med anhöriga till brukare. Det är samma med sjukvården, ja, och sedan är det förstås 

kommunikation med… med vårdbiträdena då angående olika saker som händer under dagen. Det 

händer mycket förändringar under en dag. Det är inte en dag som är lik en annan.  
 
 

Mellancheferna upplevde att de behövde olika typer av stöd i sitt arbete. De flesta av 

intervjupersonerna ansåg att de fick det. Det var några intervjupersoner som önskade sig 

mentorer. De uppgav att det hade fört det vidare till sina chefer, men att det sedan inte tagits 

längre. De flesta mellancheferna uppgav att de fick stöd för sina beslut, både från sina chefer 

och från sina anställda. Det gällde dock inte alla intervjupersoner. En chef uppgav att det 

fanns en avsaknad av stöd ifrån andra i organisationen, att utbildningen inte alltid täckte de 

behov som uppstår i chefsrollen: 

 

Därför att det här är mitt första chefsjobb och det är också. Jag har aldrig jobbat med till exempel 

med gamla människor. Jag har jobbat som socialsekreterare tidigare och som behandlare på 

behandlingshem så med missbrukare har jag jobbat väldigt mycket med. Så det här är liksom, vad 

ska man säga? Ja, det är liksom ett entreprenörsjobb jag har idag i många stycken. Där jag faktiskt 

är ansvarig för att driva ett företag och med personaldrift och budgetansvar. 

 

Ledarskap 

I våra intervjuer framgick det ofta att mellancheferna gav beröm och lyfte sin personal. De var 

stolta och det var ofta sammanhållningen i personalgruppen som gav arbetet som chef en 
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guldkant. De såg det som en av deras arbetsuppgifter som chefer: att få ur det bästa ur sina 

anställda och att få dem att trivas på sin arbetsplats. 

 

Ledarskap är att motivera människor att prestera sitt bästa så mycket som det är möjligt och det är 

inte det alltid. Att de gör sitt bästa under alla lägen, det är det som är bra ledarskap. Och få ur 

människor det bästa de har och sedan jag får ur dem det, är inte att tvinga dem det, att de skulle gå 

på knä utan att motivera dem så mycket att allt annat mindre än det bästa är inte bra nog. Det är det 

bästa! Göra det med mänsklighet, med empati, sympati och med en blandning av det yrkesmässiga 

och det privata 
 

 

En fråga vi ställde till intervjupersonerna var om de hade ett mentorsprogram. Det var bara en 

av intervjupersonen som uttryckte att de hade ett etablerat mentorsprogram för chefer. Flera 

andra uppgav att om behov fanns skulle de kunna skaffa en mentor, någon hade mentor 

utanför organisationen och andra uppgav att cheferna i ledningsgruppen var varandras 

mentorer. En chef svarade såhär: “Ja-a! Det har vi! Och jag har precis fått en mentor så att… 

jojo, så det har vi. Och det är ju inte inom samma stadsdel, utan då får man en mentor ifrån en 

annan stadsdelsförvaltning, som man inte har någon koppling till utan det är helt… Så jo, det 

har jag fått.” 

    Flera intervjupersoner uppgav att det är viktigt att lyssna på sina anställda. 

Intervjupersonerna menade vidare att det var viktigt att uppvisa en trygghet som chef. Att 

personalen måste ha förtroende för chefen. Det upplevdes också som viktigt att kunna lära sig 

att prioritera bland arbetsuppgifterna. 

 

Att lyssna på mina medarbetare att hjälpa dem att utvecklas, det tycker jag. Att våga ta obekväma 

beslut också, det är en del i ledarskapets pris som jag har lärt mig att göra. Att driva en verksamhet 

framåt så att den blir bättre, utveckla. Att ta det yttersta ansvaret för en verksamhet när det gäller 

drift och ekonomi. (…) Jag tror att jag är ganska trygg och kan ta tag i ganska frågor utan att jag 

blir upprörd. Jag har lärt mig att det under åren att det är, att kunna prioritera saker och ting. Ta det 

viktigaste först, att strukturera mitt arbete. Men jag tror att jag har lärt mig att lyssna, det måste 

man göra i det här jobbet. 
 

 

Att beskriva vad ledarskap innebar för cheferna gav nästan identiska svar.  Mellanchefen 

måste vara tydlig i sitt ledarskap, vara en närvarande chef och att kunna engagera 

personalgruppen. De flesta av intervjupersonerna upplevde att de gav mycket av sig själva till 

sin personalgrupp, kanske för mycket ibland: 

 

Men ledarskap är ju att man ska vara väldigt tydlig och ska kunna framföra verksamhetens 

riktlinjer och strukturer och så mål på ett tydligt sätt. Att alla ska kunna förstå och att alla ska 

känna sig delaktiga framför allt i vår verksamhet. Kunna engagera och bry sig och vara på en bra 

nivå att kunna vara liksom att kunna känna sig trygg och att personalen ska våga prata med en. En 

tillgänglig chef helt enkelt. (…) Ja, ha ha jag är väldigt mån om min personal, jag vill gärna vara 

med och lära känna alla, så många som möjligt. Det har satt väldigt höga krav, eller jag sätter höga 
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krav på mig själv och kräver väldigt mycket av personalen, att de ska vara med i verksamheten. 

Sedan är jag kanske lite så där mammagestalt för många också. Går mycket in och så där att hjälpa 

folk, stötta folk. Kanske för mycket ibland. 
 

 

De intervjupersonerna som hade en personalgrupp som de kände väl, uppgav att de hade 

lättare för att leda dem. Ledarskapet utgick på att personalgruppen var delaktig och kände att 

de kunde ta ansvar. Det handlade också om att lita på personalen och ge dem frihet under 

ansvar: 

 

För mig, ledarskap är att kunna ha kunskap om dom man leder. Annars går det inte att leda folk. 

Man måste veta vilka är som jag ska leda, vilka dom är. Kunskap. Och låta dom ta egna beslut. Jag 

vill inte leda med koppel, som jag sa. Utan dom ska kunna känna att dom har frihet och ansvar för 

det dom gör. Det är ledarskap. Låta dom utvecklas och ta egna beslut, med ansvar förstås. 
 

 

Ekonomi 

Det här temat tog alla åtta chefer upp och ofta i en kontext av att de önskade mer ekonomiska 

resurser. Det var bland annat om ersättningssystemet som blivit försämrat, både för brukare 

och för leverantörer av hemtjänst. En av cheferna berättade hens syn på hur hemtjänsten 

förändras. 

 

Den stora skillnaden är att de har… På [annan del av staden] gjorde de den stora nedskärningen för 

2-3 år sedan. Där det var lite beställningar. På [intervjupersonens arbetsplats ] gjorde de det i april-

maj. Framförallt, den stora skillnaden där är… när det blir en förändring utan att kunden får veta 

om det och vi får heller inte kommunicera det med kunden egentligen. Så det som hänt är att vissa 

personer kanske haft 90 timmar per månad och sen drar man ned till 70 timmar men med samma 

insatser. Och handläggarna informerar inte kunden om det och vi ska helst inte prata tid. Men det 

som händer är att undersköterskorna och vårdbiträdena som går dit var tidigare där 45minuter och 

ska nu vara där en halvtimme. Framförallt för vår personal som möter kunden och deras frustration 

kring det här och där det blir svårt. Samtidigt som vi har en ekonomi vi måste klara. Där har vi 

hamnat i en svår situation. Men men, så ser det ut. 
 

 

Klimatet för mellanchefer inom hemtjänst har förändras, det var det flera av 

intervjupersonerna som berättade. Många av intervjupersonerna upplevde det mera stressigt 

och att deras brukare hade fått en minskning av hjälptimmar ifrån hemtjänsten. 

En chef ansåg att det är pengar som styr, kanske mer nu än förr. Nästan alla chefer sade sig 

ha svårt att förstå vad biståndshandläggarna hade för tanke med sina beställningar. Cheferna 

önskade i många fall fler timmar till brukarna, inte färre som de ansåg var trenden i dagsläget. 

En del chefer ansåg att det inte egentligen var ekonomi som var deras huvudsyssla, men att 

det blivit mer fokus på det de senaste åren.   
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Innan vi startade intervjuerna frågade sex av åtta mellanchefer om biståndshandläggare var 

målet med vår utbildning. Under intervjuerna nämnde flera intervjupersoner 

biståndshandläggare som om det fanns ett vi och ett dem, där biståndshandläggarna stod för 

dem-sidan. En mellanchef ifrågasattes om biståndshandläggningen verkligen sker utefter 

individens behov. 

Intervjupersonerna beskrev vad som krävdes av dem som mellanchefer, vad gäller 

ekonomi: Mellanchefen måste alltid gå igenom vad företaget har för brukare. De förväntades 

också ha kontroll på personalkostnader. Detta för att ligga i balans med intäkter och utgifter. 

En av mellanchefens arbetsuppgifter var att följ upp antalet utförda och beställda timmar: 

 

Sedan har jag det ekonomiska ansvaret också så jag går igenom ekonomin. Vad jag har för 

brukare? Vad det finns för ersättningsnivå för dem? Vad har jag för anställd personal varje dag och 

försöker liksom se till att det går ihop det hela. Alltså vad vi har för antal beställda utförartimmar 

och hur mycket personal vi behöver för att göra det jobbet. Det är en del av mitt jobb.  
 

 

Alla mellanchefer förmedlade en stolthet att jobba med äldre och att de äldre var värda mer än 

vad de ofta fick för omsorg. Det för mellancheferna viktiga samtalet med äldre fanns inte med 

i biståndshandläggarnas beslut. Ingen social samvaro för de äldre fanns medräknad, något 

som intervjupersonerna tyckte handlade om felprioriteringar. De hade gärna utfört social 

samvaro, men de skulle inte företaget tjäna några pengar på: De kunde endast utföra det som 

det fanns beställningar på. 

    Den intervjuperson som arbetade inom den idéburna sektorn upplevde att det inte fanns 

något intresse från andra på enheten att utföra mer ideellt arbete. Intervjupersonen upplevde 

detta som tråkigt, att detta gick emot den idé varpå organisationen vilade. “Nej, men jag 

önskar att det fanns mer intresse ifrån styrelsen för den här verksamheten, mera ideellt 

intresse då. Jag tycker att det finns för mycket ekonomiskt intresse och det ideella intresset är 

för dåligt helt enkelt, det är vad jag tycker!” 

En mellanchef hade strukturerat om sin organisation för att möte de ekonomiska 

ersättningarna bättre. I hens organisation hade de strukturerat om organisationen så att det 

fanns två olika team inom hemtjänsten: ett städteam och ett omvårdnadsteam. Det var en ren 

kostnads- och effektivitetsfråga, enligt intervjupersonen. Hen såg också detta som framtidens 

modell.    

 

Som till exempel, nu får vi det finns inte tillräckliga skattemedel för att ta hand om våra gamla. 

[Annan del av staden] går, har väldigt begränsad budget. Det gör att vi får tuffare beställningar 

trots att vi… även om det… alltså…. även om kunden behöver samma hjälp – kanske mera – så 

innebär inte att vi får mera tillsyn. Eftersom det finns inte resurser (…) Att vi, eftersom vi får 
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mindre betalt också och gör kanske mera jobb tyvärr. Så… vi har valt att ha två grupper – 

städpatrull och omvårdnadspersonalen. I framtiden kommer att bli att våra gamla kommer inte få 

beviljade städ alls sådana serviceinsatser. Städ, tvätt, inköp. Utan, de kommer att köpa det privat 

som hushållsnära tjänster. 
 
 

En mellanchef gav en målande bild över hur orättvis hen upplevde att ersättningarna är för 

hemtjänst. Hen menade att det är människor vi arbetar med och att ersättningarna ibland är 

snålt tilltagna. En annan gick ett steg längre och gav en beskrivning som illustrerar att 

omsorgspersonalen fått allt fler ärenden: 

 
Jag tycker inte, jag trivs inte för att vi inte hjälper ibland utan det är att spara pengar. Kommunen 

vill spara pengar, stadsdelen vill spara pengar å då gör det på de fulaste sättet som finns - samma 

hjälp men mindre timmar har de gjort här på den här stadsdelen. Det kan ni läsa i pressen och det 

stämmer vad som står där. Vi pratar om minuter med kommatecken vet ni, det handlar om 

människor. Och när jag har belastat min personal med 7-8 på en dag besök. Då tycker jag att det 

borde vara måtta och en verksamhet skulle gå bra. När vi kommer till 18-19 liksom på en del andra 

verksamheter som ni också ha läst om i pressen. Vad är det, man är inte brevbärare! 
 

Syn på organisationen 

Flera av intervjupersonerna berättade att de upplevde att deras organisation var platt och att 

det var korta beslutsvägar. En mellanchef berättade också att de tagit bort ett led med chefer, 

eftersom att de ville komma närmare de anställda men också för att det var en ekonomisk 

fråga. Genom att ta bort ett led med chefer kunde de spara in på löneutgifterna. Hen upplevde 

att verksamheten kom närmare och att det var enbart positivt. En annan chef menade att det 

blev lättare att fatta beslut i och med att beslutsvägarna var korta: “Som sagt det är en sådan 

platt organisation så att så jag behöver... Vi är tre stycken delägare. Vi har inte några som 

förväntar sig stora vinster, dela avkastningar och sådant utan det är vi som styr.” En annan 

chef uttryckte att hen arbetade direkt med de anställda. En del information gick via en 

samordnare, men annars sköttes det mesta direkt mellan hen och de anställda.  

Nästan alla chefer började prata om platta organisationer, trots att ingen av frågorna i 

intervjuguiden behandlar orden platt organisation. Det var ingen som uttryckte sig i negativa 

ordalag kring den upplevda platta organisationen Intervjupersonerna uttryckte nästan en 

stolthet över att det var så få led i organisationen. Såhär beskriver en intervjuperson sin 

organisations uppbyggnad: “Jag är då verksamhetschef, en av tre delägare i [organisationens 

namn] hemtjänst som vi startade 1 april 2008 var det. Jag är som sagt verksamhetschef, under 

mig har jag tre samordnare och resten är personal så vårdbiträden och undersköterskor. Så 

platt är den! Det finns ingen inga flera led.” 

Nästan alla våra intervjupersoner sade att de trivdes mycket bra med sitt arbete. Vi-

känslan, att vi alla ingår i samma organisation och har gemensamma mål var något som flera 
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chefer vittnade om. Vi-känslan var dock något hela arbetsgruppen fick arbeta för. Det fanns 

hos en mellanchef en rädsla att vi-känslan kunde gå förlorad i organisationen: 

 

Men för att bygga den här vi-känslan så måste man ha mötesplatser, arenor för folk att samlas och 

prata. Prata lite barn eller läsa en tidning men samtidigt ha gemenskap. Inte som det nya systemet 

de har nu som dokumentation på vägen med datorer, handdatorer som man ser ingen människa 

bara gå hit och dit. Jag tycker det är helt fel väg. 
 

 

En intervjuperson berättade att hen trivdes så bra med sitt arbete, eftersom det var så 

omväxlande. Under det senaste året hade hen fått en ny tjänst och där hade hen lärt sig mycket 

nytt. Hen berättade också vad hen trivdes mindre bra med på arbetet. 

 

Ja, det gör jag. Det är omväxlande… och just nu eftersom att jag har fått en ny roll som jag blivit 

inslängd i så händer oerhört mycket saker. Jag har fått lära mig oerhört mycket nytt det sista 

halvåret. Fått skriva verksamhetsplan och såna här saker som jag aldrig gjort förut. Utan det, ja, 

det är jätteroligt. Vad jag inte trivs med? Det kan väl vara dom där begränsningarna som vi får av 

att eh, eftersom att biståndshandläggarna räknar ut schabloner på hur lång tid man ska hjälpa våra 

gamla. Och alla är inte stöpta i samma form! Det är man inte ens som barn – stöpt i samma form. 

Så att asså, det är jättejättesvårt att man tycker att vissa saker ska ta en viss tid. Och vissa saker tar 

mycket, mycket längre tid hos vissa personer 
 

 

En annan intervjuperson uppgav sig trivas så bra på arbetsplatsen att hen bara hade sitt arbete 

som hobby. Egentligen skulle hen kunna sluta arbeta, men det var så roligt att hen valde att 

stanna kvar. 

En av intervjupersonerna berättade att hen stannade för brukarnas skull; för glädjen att 

arbeta med pensionärer. Hen såg sitt arbete som ett kall och menade att utan ett kall bör man 

inte arbeta inom hemtjänsten.   

 

Stortrivs! Även om det är jobbigt och mödosamt så trivs jag, eftersom att… det är… Alltså, jag 

bryr mig för mina pensionärer. Den kontakten den går inte att sätta pris på. Att de är så 

tacksamma, att de att ge och även få. För oss är som att... jag känner att om man inte har ett kall att 

jobba i hemtjänsten, så ska man inte jobba i hemtjänsten. För vi jobbar med människor - vi jobbar 

med människor i alla led. Det är inte på löpande band, det är inte maskiner vi sköter om – utan det 

är faktiskt människor. 
 

Arbetet som mellanchef har förändras både i form av krav ifrån brukare, personal, anhöriga 

och politiker. Det här var något som flertalet av intervjupersonerna berättade om under 

intervjutillfällena. Mellancheferna hade olika uppgifter som de var duktiga och hade intresse 

för. Några av cheferna beskrev sig själva som entreprenörer: ”Ja, det har jag gjort fram tills 

nu. Jag tycker att det är för mycket ekonomi och för lite, ja jag är socialarbetare i hjärtat och 
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nu tycker jag att jag har blivit för mycket siffernisse och liksom entreprenör eftersom att 

verksamheten har vuxit så väldigt mycket under min tid.” 

En chef beskrev hur hen smittade av sin personal med sin egen vilja att det skulle ske nya 

saker i sin verksamhet: 

 
Jag trivs jätte bra, men jag kan bli ganska uttråkad efter ett tag om det inte händer några 

utmaningar. Det är väl det som är mitt ledarskap mycket att jag gillar utnämningar. Och då hittar 

jag nya saker. Det gör ju att hela personalgruppen får då börja vänja sig med det då., att börja 

jobba med saker. Men många som har stannat här också gillar att jobba med lite utvecklingsfrågor 

och så. Det är det jag ser om någon börjar känna sig lite understimulerad får jag hitta något. 
 

Två av våra intervjupersoner uttryckte att de inte trivdes i den roll de befann sig i. De 

upplevde att de fick stöd från sin personalgrupp, men det var ändå någonting som saknades. 

Med dessa ord beskrev en chef varför hen inte trivs längre: 

Jag blev bemött av otroligt intresse och kärlek mot min person. Så jag gav tillbaka så mycket. Men 

nu ser jag inte så mycket av det, det har blivit ett klimat som är kasst egentligen. Det finns inte 

plats för empati och sympati, om du ska in och duscha en människa på en halvtimme. Sedan ska 

jag jaga runt min personal, det är ingen glädje. Så det är därför jag inte trivs. 
 

En av intervjupersonerna kom in på hemtjänstens status. Intervjupersonen menade att status 

var någonting som alla inom hemtjänsten var ansvariga för. Det var inte bara de anställda som 

bar ansvar för att förmedla en bild av hemtjänsten, även hen som chef ansåg sig ha ett ansvar.  

Ja, och där tror jag samtidigt att hemtjänsten är extremt mycket bättre än boenden till exempel (…) 

I bland har jag ju lekt med det där, asså det finns olika sätt att presentera sitt arbete. Antingen så 

säger jag att jag jobbar som chef inom… inom hemtjänsten, och då får jag ett bemötande. Om jag 

istället säger att jag jobbar som chef på ett privat företag som omsätter 40 miljoner om året och jag 

har 130 eller 120-130 anställda, så får jag ju ett annat bemötande. 

 

Privat eller kommunalt driven verksamhet 

Intervjupersonerna arbetade mestadels inom privat verksamhet (se Bilaga 4). Flera av dem 

hade tidigare arbetat inom kommunala verksamheter. Sex av åtta intervjupersoner hade aktivt 

sökt sig till till de organisationer de arbetade i. En av intervjupersonerna ansåg att det finns en 

skillnad i att vara chef inom privat eller kommunal verksamhet. 

 

Jag tror det kan vara skillnad mellan privat och kommunal verksamhet kanske. Att… Som 

verksamhetschef på ett privat företag bestämmer jag allt över min enhet (…) Sen så blir det ju 

kanske en nackdel att det är en enormt stor verksamhet (…) Så där kan jag inte påverka. Men jag 

kan ju påverka mitt affärsområde till viss del. Min chef och den ledningsgrupp vi sitter i. Där finns 

det möjlighet att påverka. Så att… Beroende på nivå så kan jag definitivt påverka. 
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En del intervjupersoner ansåg att kunden har mera att säga till om nu än vad det har varit 

historiskt sett: är inte kunden nöjd med utföraren av hemtjänsten kan de lätt byta och det 

innebär att varje organisation måste hela tiden få sina kunder nöjda med de tjänster de utför. 

 

Så jag tycker inte det är en relevant jämförelse., men om man jämför de företag som har mer än 15 

kunder så har vi nöjdast kunder. Vilket är fantastiskt roligt. För där har man någonstans lyckats nå 

en kvalitet i sitt arbete (…) För att jag ser fortfarande att det kan finnas lite rester… och det är 

kanske jag som är lite kritisk när jag själv jobbat i kommunen som vårdbiträde och så. Och där kan 

jag se att det ibland fanns en stelbenthet gentemot kund, att man vart väldigt fyrkantig och inte såg, 

hade inget servicetänk. Utan det var… skulle man göra ett inköp så gjorde man det på den 

närliggande välsorterade butiken, för det är så det står i biståndsbeslutet. Medans vi tänker ju att vi 

vill ju att kunden ska vara nöjd. Om dom vill att vi ska åka till [ett köpcentrum i staden] även om 

det tar längre tid så gör ju vi det för att kunden ska vara nöjd. Och också för att det handlar om 

konkurrens: Om vi inte gör det så kommer kunden byta utförare. 
 

 

Intervjupersonerna ansåg att information är viktigt att ta del av. Detta skedde kontinuerligt via 

kommunen. Vid dessa träffar får de privatanställda cheferna möjlighet att ta del av andra 

mellanchefers tankar och funderingar. Det fanns även möjlighet att framföra egna åsikter och 

kritik. Såhär berättade en intervjuperson om träffarna mellan kommunen och de privata 

utförarna: 

 

Ja, sedan går jag på möten som staden anordnar då med privata utförare, det gör de regelbundet. 

Då går jag på dem mötena och får då reda på vad staden har för planer och så. Jag träffar andra 

kollegor och så och hör hur de har de. Vi får ställa frågor och vi får svar om förändringar i 

kommunen planering då för äldrevården. Vad de har för funderingar och så, ja kanske kritik för 

privata utförare och vi får föra fram våra synpunkter på deras sätt då att vara och hantera saker och 

ting då, ja om tillgänglighet och så. Det kan vara många frågor som kan komma upp! 
 

En av intervjupersonerna uttryckte att det var absolut lättare och friare att arbeta inom en 

privat organisation än en kommunal organisation Hen upplevde att det gick fortare att fatta 

beslut inom ett privat företag än inom kommunen. Hen upplevde också att samarbetet med 

kommunen fungerade mycket bra: ”Ja, absolut. Det går fortare att fatta beslut nu, det gör det. 

Men det är ju såhär att. Jag tycker äldreförvaltningen, det är liksom våran kontakt när det 

gäller kommunen, och det tycker jag fungerar jättebra. Man får mycket mer information 

därifrån nu. Det var väl lite svårt i början, det var lite glapp när det gäller information och 

sådär.” 

En av anledningarna till varför en chef valde att privatisera, var att de ville utföra bättre 

hemtjänst. Hen ansåg att de hade lyckats med det målet. Något som påverkar såväl de privata 

företagen som kommunens hemtjänst är LOV (lagen om valfrihet). Det gör att de ständigt kan 

bli valda och bortvalda. En mellanchef berättade att efterfrågan på deras hemtjänst hade gått 

ned det sista året “Mm. Vi har sjunkit i, vi har fått in mindre intäkter. Våra gamla har antingen 
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flyttat eller gått bort. Och eftersom det är, jag tror att det är i dagsläget 86 privata utförare i 

det här området, så är konkurrensen stor. Så det har märkts.” En annan chef berättade att de 

privata och kommunala bolagen konkurrerade på samma villkor, om samma kunder. 

 

Förväntningar på chefen 

Intervjupersonerna berättade om upplevda förväntningar. En del av dem upplevde det som att 

det fanns en förväntan, från arbetsgruppen, att de skulle kunna allt. En mellanchef gav en 

beskrivning av verksamheten som en båt: att mellanchefens uppdrag var att båten inte skulle 

sjunka. Det fanns en förväntan att hen skulle klara av att styra båten ensam. 

Intervjupersonerna beskrev förväntningar från olika håll: från cheferna över dem, från 

arbetsgruppen, från biståndshandläggarna, från brukarna et cetera. Såhär beskrev en chef de 

förväntningar hen upplevde: 

 

Jag har ju vissa förväntningar från kunder, jag harandra förväntningar från personal, jag har 

ytterligare andra förväntningar från kanske de här driftledarna biträdande verksamhetschef, sen så 

har jag förväntningar från min chef.  Och. Om man kollar på personalen, vårdbiträden och 

undersköterskor, så finns det nog en relativt stor förväntan om att jag ska vara tillgänglig. Att man 

ska ha möjlighet att bolla och ventilera olika typer av frågor. Så där finns det ju en sån förväntan. 

Det finns definitivt en förväntan att man ska ha en erfarenhet av yrket själv, så att man vet vad 

man pratar om. Sen så tror jag att det handlar om hur man som chef organiserar sin enhet så 

kommer man ju lösa dom typen av frågor på olika sätt. Sen så uppifrån har jag självklart en 

förväntan på att hålla en bra kvalitet. 
 

En del chefer menade att personalen ibland kunde ha för höga förväntningar. Att de anställda 

förväntade sig att chefen kunde lösa deras privata problem. En chef berättade att hen brukade 

lyssna på de anställda och komma med råd ifall hen hade något råd att ge:   

 

De kan förvänta sig mycket personal ibland. Vad de kan förvänta sig allt möjligt. Men jag är också 

människa och jag saknar resurser och begränsningar och möjligheter att alltså. Ibland kan man bli, 

de vill gärna blanda in privat ekonomi och det är verkligen, jag kan tänka mig att människor har 

det svårt ibland. Men jag kan lyssna på det men jag kan inte förbättra det i deras ekonomi. Jag kan 

ge råd ibland man kan tänka sig så där ibland blir det en suddig gräns. Men det privata och det 

jobbmässiga går i varandra. Det presterar bäst människor när de mår bäst själva. 
 

Intervjupersonerna uppgav också att de kände krav på sig från sina chefer. Det kunde till 

exempel röra förväntningar om att de skulle klara den tilldelade budgeten. En chef upplevde 

att hen var ”totalt misslyckad” varje gång det var ekonomimöte. Intervjupersonen nämnde 

även personalens förväntningar på schemat: 

 

 

Förväntningarna kan ju vara jättestora. Dom tror nog att man kan lösa allting. Och det är nog både 

personalen och mina chefer. (…) Vi har ju varje månad ekonomimöten och då sitter jag varje gång 

och känner att jag är helt totalt misslyckad! Det är tufft att få det att gå runt. Likadant när det gäller 
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personalen, man kan inte gå alla till mötes. Jag var ju tvungen som sagt var att lägga om alla 

scheman nu, och då fick även dagpersonalen kvällar. Och då finns det en del personal som säger 

att ”Jag kan inte jobba kvällar”. Och jag kan inte sitta och byta och ändra tillbaka till dag för att 

man inte kan. Utan då får man försöka lösa det på annat sätt.  
 

En intervjuperson menade att förväntningarna förändrats över tid. Då hen började arbeta var 

det inte lika stor arbetsbörda, men hen upplevde att det hela tiden lades på arbetsuppgifter och 

att antalet brukare ökade. Att vara entreprenör såg hen som en stor förväntan och 

arbetsuppgift. Det fanns också en förväntan om att det inte skulle förekomma några klagomål 

från andra delar av förvaltningen. Det gick inte riktigt ihop med hens egna syn på arbetet: 

 

Ja, det är framför allt att jag ska vara ett entrepenörsinne, entreprenörskap som gör att 

verksamheten då ihop ekonomiskt. Det är inte nummer ett som det ser ut idag, det är de 

förväntningar som styrelsen har på mig och sedan naturligtvis att vi gör allting. Att vi inte får 

några klagomål ifrån äldreomsorgsinspektörer till exempel, det är förväntningar som jag har på 

mig ifrån styrelsen. Förväntningar ifrån personalen har jag att jag ska lyssna på dem, vad de har att 

säga. (...) Så det är klart att det inte alltid är så himla kul! 
 

En intervjuperson upplevde att det fanns en förväntan att en chef inte ska visa känslor, att 

chefen ska lämna känslorna utanför organisationen. Hen menade dock att hen visade känslor i 

alla fall, det var helt enkelt så hen arbetade: “Det är väldigt mycket faktiskt! Man förväntas 

vara en som inte har känslor kanske, att man ska tåla allt – som stålmannen. Man får inte visa 

känslor (…) Man förväntas kunna allt, men jag säger jag som människa jag kan göra fel, 

precis som ni. Och om vi gör fel så ska vi kunna se en lösning i det.” 

Det fanns också en förväntan från anhöriga. Det kunde till exempel röra sig om att de 

anställda skulle utföra sysslor som det inte fanns biståndsbeslut på. Intervjupersonerna 

försökte då förklara för de anhöriga hur man går tillväga för att ansöka om mer bistånd. Det 

var dock inte alltid som de anhöriga tog till sig av informationen. Intervjupersonerna menade 

att de inte kunde utföra sysslor utan att ha beslut på dem, eftersom deras organisation endast 

kunde debitera för sådant som det fanns biståndsbeslut på. Att arbeta gratis var inget 

alternativ. En chef beskriver det såhär: “Döttrar som är lite besvikna vi inte hjälper så mycket 

som de hade tänkt. Även om föräldrarna inte vill ha den hjälpen eller varför promenerar vi 

inte? Folk som inte har på beslut promenad, det säger sig själv att vi kan inte bara promenera 

med alla.” 

En förväntan som alla mellanchefer nämnde, var att vara närvarande och tillgänglig som 

chef. Alla mellanchefer nämnde orden närvarande och tillgänglig, en del mycket kort medan 

andra beskrev mer målande. Alla mellanchefer ansåg också att det var viktigt att vara 

närvarande och tillgänglig under arbetsdagen. De menade att det var mycket som skedde 

under arbetsdagen och då var det viktigt att de var tillgängliga och fysiskt närvarande för sin 
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personal. Samtliga mellanchefer hade sina arbetsrum på enheten de anställda utgick från och 

ofta stod deras dörr öppen. De åt ibland lunch tillsammans med de anställda, men det var inte 

alltid det var möjligt på grund av tidsbrist. En chef beskrev vikten av att vara närvarande och 

synlig för de anställda: ”’Får jag prata med dig en sekund?’ Och så pratar om man något om 

jobbet sen så kan det vara att man pratar sommarstuga (...) Och det är ju även om man pratar 

om sommarstuga så är det en del av jobbet, att ha en känsla för gruppen och känsla för vad 

som händer i arbetsgruppen då.”  

Alla mellanchefer arbetade kontorstider, men en del kom ibland in på helgerna och 

arbetade. Detta för att de skulle träffa helgpersonalen: En del hade särskild helgpersonal som 

endast arbetade på helger. Det fanns en förväntan från de anställda att chefen skulle gå in 

någon gång per år på helgen: 

 

Jag är ju alltid tillgänglig måndag till fredag så att dom kan nå mig då. Men ibland kan ju jag 

behöva nå dom, och då blir det ju att jag får gå in helger och det försöker jag undvika. Fast jag 

kanske gör det. Mitt mål är att jag gör det två gånger per år. Att jag försöker träffa helgpersonalen 

då (…) Att jag skulle vilja... kunna vara ännu mer närvarande. 

 

Andra mellanchefer var tillgängliga på helger och kvällar, för att de anställda skulle kunna nå 

dem om något oförutsett inträffade. Några mellanchefer menade att det hände väldigt sällan 

att personalen ringde på jourtid, men när de gjorde det var chefen alltid beredd att rycka ut. En 

av intervjupersonerna ämnade ut journumret till anhöriga också, så att även de skulle kunna 

nå henom. De andra lät kommunikationen (från anhöriga) på jourtid gå mellan den anställde 

och mellanchefen. De litade på att de anställda kunde fatta egna beslut och att de inte skulle 

ringa i onödan. Andra chefer ingick i beredskapsschema (till exempel med sina samordnare), 

så att de inte alltid var tillgängliga: “Om man är, om man ingår i den här beredskapsschema 

som vi kallar [det], det är under hela året alltså. Jämna och ojämna veckor har vi turas om. Vi 

har ju bestämda veckor. Och då vet också personalen vem de ska ringa en viss vecka. Så det 

är schemalagt.” 

En chef menade att det var viktigt att vara närvarande och synlig för att kunna se 

personalen. Hen utgick från att alla människor vill bli sedda, så även anställda:  

 
Ja, att jag ska vara väldigt mycket närvarande, det är jätteviktigt. Sen är det väl det, att man är 

lyhörd för personalens behov och utveckling. Att man ser dom verkligen. Alla vill ju bli sedda. 

Många vill ju ha medarbetarsamtal, vill ha en dialog med mig. (…) Att man liksom ser personen, 

individen i sig, att man verkligen tittar hur man arbetar ute och om man behöver hjälp och stöd och 

så då. Det är jätteviktigt. 
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Analys  

Här återkopplar vi vårt resultat till den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter vi 

redogjort för tidigare i uppsatsen. I analysen har vi i första hand utgått ifrån våra teman, som 

bygger på vår frågeställning samt vårt syfte som är att undersöka upplevelser av delaktighet 

hos mellanchefer i hemtjänst. Vi har också kopplat empirin till våra frågeställningar. Våra två 

frågeställningar är: 

1. Vad innebär det för mellanchefer i hemtjänsten att känna sig delaktiga i organisationen? 

2. Vad påverkar känslan av delaktighet hos mellanchefer i hemtjänsten? 

 

Teman 

Delaktighet 

Då vi frågade intervjupersonerna om vad delaktighet var för dem, involverade nästan alla 

chefer sina anställda i sitt svar. Detta trots att de på frågan ”Vilka ingår i din arbetsgrupp” 

uppgett sig själva och en eller flera samordnare (eller någon med funktion som liknande den 

en samordnare har). Samordnarnas delaktighet nämndes inte alls, men där kan det ju vara så 

att cheferna räknade in samordnarna i gruppen anställda. Det var bara en chef som nämnde 

brukarna, då hen pratade om delaktighet. Delaktighet upplevdes också på olika sätt av 

intervjupersonerna, de kände sig delaktiga men ibland kändes det ensamt.  

     Om en chef vill utvecklas till en bättre ledare måste han eller hon engagera sig i de 

anställdas synpunkter (Enbom, 2000, s.68). Brister i öppenhet kan avspegla sig hur 

arbetsplatsen är uppbyggd. Skapa ett klimat som alla trivs och där de känner delaktighet i 

framgången och gläds över ett bra resultat (a.a., s.69). Inom HR ska en chef vara intresserad 

av att öka inflytandet för sina anställda (Bolman & Deal, 2007 s.420). Chefen ska vara 

lyssnande och närvarande (a.a., s.421). Det gäller även att när ledaren skapar en hög grad 

delaktighet så måste rätt förutsättningar finnas. Dessa är motivation och stimulans (Önnevik, 

2010, s.55). Vi fann att detta var genomgående för alla våra åtta intervjupersoner: Alla 

beskrev sig själva som närvarande chefer. En chef menade att det var viktigt att utarbeta nya 

rutiner tillsammans, för att stärka delaktigheten.   

En chef pratade om att vägen till delaktighet var bra anställningsavtal och att personalen 

gavs möjlighet att vara delaktig. En av HR-perspektivets fem grundläggande strategier är just 

att ge de anställda större inflytande (Bolman & Deal, 2005, s.175). Inflytande och delaktighet 

går ibland in i varandra. Bra anställningsavtal kan också vara ett sätt att hålla kvar personalen; 

ett annat av de fem grundläggande HR-strategierna. 
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Vi kunde också se tecken på Lean Production i det intervjupersonerna sade; för att 

maximera kundnyttan är en förutsättning att personalen arbetar med passion, entusiasm och 

engagemang (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2008, s.71). 

 

Mellanchef 

Chefers förutsättningar har förändrats och det kan vara en förklaring till att det brister i 

ledarskapet än att chefer är dåliga (Socialstyrelsen, 2006, s.7). Resultaten i den här uppsatsen 

visar på vilken betydelse bredden på personalansvaret har och då måste det skapas 

förutsättningar för att effektivitet, produktivitet och kvalitet ska kunna genomföras. Att leda 

med Lean Production handlar om att framställa en produkt som resulterar i en sådan hög 

kundnytta som möjligt, med hög kvalitet och till ett bra pris (Eriksen, Fischer & Mønsted, 

2008 s.7). Utifrån vårt resultat kan vi koppla hemtjänst till Lean produktion genom att det är 

viktigt att mellanchefen känner att detta är en optimering av verksamheten. Hemtjänstföretag 

växer och det är många som inte får sin verksamhet att gå runt ekonomiskt, i alla fall enligt 

våra intervjupersoner. Enligt dem handlar allt om att få nöjda kunder som företaget får betalt 

för.        

Socialstyrelsen (2006, s.36) skriver i rapporten: “Det är inte mänskligt möjligt att utöva ett 

effektivt ledarskap till ett mycket stort antal underställda och samtidigt säkra en effektiv 

daglig verksamhet på en stor arbetsenhet (a.a., s.36).” HR-perspektivet bygger på ett antal 

grundläggande förutsättningar. Förhållandet mellan individ och organisation är i fokus, 

organisationer finns för människan och ej tvärtom (Bolman & Deal, 2005, s.151). Det gäller 

att investera i människor och betrakta arbetsstyrkan som en investering, inte som en kostnad 

(a.a., s.168). Det gäller för alla medarbetare i en organisation i alla led. Det är inte alltid deras 

arbetssituation är dräglig. 

Intervjupersonerna hade mellan 40 och 110 antal anställda som de skulle leda (se Bilaga 

4). Det var svårt för en del intervjupersoner att säga exakt hur många anställda de hade, 

eftersom det varierade från månad till månad. En del räknade med timanställda i antalet 

anställda, andra tog enbart med månadsanställda. 

   

Ledarskap 

Våra intervjupersoner hade varierande utbildningsbakgrund (se Bilaga 4) och alla ansåg att 

just den utbildningen de själva hade var mycket lämplig för att klara av sitt ledarskap. De 

flesta av intervjupersonerna hade någon form av högskoleutbildning. Kompetensutvecklings 

behovet är stort enligt (Socialstyrelsen, 2011, s.23) för enhetschefer inom äldreomsorgen men 
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det finns ingen universell utbildning för chefer inom äldreomsorg (Henriksson & Wennberg, 

2009, s.47). Implementeringen av HR inom en organisation kan fallera på grund av en 

progressiv personalpolitik som innebär att chefer gör dåliga investeringar (Bolman & Deal, 

2005, s.201). Ett annat problem är att kompetens och förståelse saknas för att kunna 

genomföra en implementering (a.a., 201). 

    För att få en bra arbetsmiljö i en organisation måste medarbetarnas kompetens tas till vara 

(Von Heland, 2009, s.22). De var ofta under intervjutillfället som cheferna tog upp att de hade 

en stabil arbetsgrupp och att de trivdes att arbeta tillsammans. Ändå var det flera 

intervjupersoner som lyfte fram den ökade stressen på personal och de själva under senare år, 

något som självklart är en arbetsmiljöfråga.  

Enligt HR-perspektivet är ledarskap nödvändigt men det ska inte bara koncentreras på en 

person (Bolman & Deal, 2005, s.225). Något som alla våra intervjupersoner nämnde. De 

delegerade gärna och ville att personalgruppen skulle lösa mycket problem som uppstod 

själva. Ledarskapet är både delat och individuellt, och har ett stort inflytande på gruppens 

dynamik (a.a., s.225). En chef måste kunna leda sig själv för att kunna leda andra. För att 

klara detta måste en medvetenhet för sina förutsättningar finnas (Adolphson, 2010, s.115).  

Ledarskap är en social konstruktion, precis som en organisation (Adolphson, 2010,, s.116). 

Ledarskapet är en relation som skapas människor emellan (a.a.). Intervjupersonerna pratade 

om hur mycket deras personalgrupper betydde för dem och att trivseln var hög. Det finns även 

myter om den manliga ledaren som den skotske filosofen Carlyles hade tankar om: att det 

endast var några fåtal män som har förmågan att leda (a.a., s.116). I vår studie var hälften män 

och hälften kvinnor, av intervjupersonerna. Den könsuppdelningen anser vi inte är 

representativ för mellanchefer. För att kunna leda måste kanske ledaren ha någon person att 

ventilera frågor med: en mentor. Några intervjupersoner hade mentorer, några önskade de sig 

och andra talade om att ifall behovet uppstod skulle de kunna anlita en mentor. Ytterligare 

andra menade att de saknade en mentor, att de framfört det behovet till sina chefer men ej fått 

gehör.   

 

Ekonomi 

Våra intervjupersoner upplevde sig alla ekonomiskt styrda och det tar även Tullberg upp 

(2006, s.68). Mellanchefer styrs utifrån en given budget (Carey, 2003, s.129). 

Biståndshandläggarna och deras bedömningar diskuterades under intervjutillfällena. 

Mellancheferna uppfattade dem inte alltid samarbetsvilliga utan att det var ord som 

trångsynthet och elaka som kom upp. Vi vet inte om det kan bero på minskade resurser som 
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mellanchefer ser negativt på biståndshandläggarna. När en äldre blir biståndsbedömd är det 

utifrån en utredning som inte enbart är baserad på iakttagelser och intellektuell bearbetning, 

utan på extremt erfarenhetsgrundade beslut (Westlund, 2001, s.112). Andelen äldre ökar i 

Sverige och med det följer ekonomiska svårigheter att finansiera (Roos, 2009, s.11). 

Under de senaste 50 åren har andelen äldre i Sverige stigit och denna utveckling kommer 

att fortsätta. Kommunerna får större svårigheter att finansiera offentlig omsorg och idag står 

äldreomsorgen inför läget att försöka hantera allt fler hjälpbehövande äldre personer inom 

ramen för ekonomiska resurser (a.a., s.11). Den äldre som är i en beroendeställning av 

omvårdnadspersonal måste få ett värdigt liv som möjliggör delaktighet och inflytande (a.a., 

s.19). Vi ställer oss frågan om den viktiga delaktigheten följs upp i organisationens spiral till 

cheferna inom hemtjänst? Roos (2009, s.33) menar att tidsbrist påverkar de äldre negativt ett 

stort hinder för att utveckla en god relation. Gäller det även för relationen mellan 

omvårdnadspersonal och deras chefer? Hinner personal bygga upp en bra relation mellan 

varandra? Chefen måste se till att äldre känner sig delaktiga och arbeta för att ge tillbaka 

makten till de äldre. Det är de äldres liv det handlar om (a.a., s.65). 

    Grundläggande för HR-strategier är att rekrytera rätt människor, utarbeta en profil och vara 

selektiv (Bolman & Deal, 2005, s.175). Det måste finnas personal som vill arbeta inom 

hemtjänst för att hela organisationen ska blomstra. Att ge de anställda större inflytande och 

utveckla självstyrande arbetsteam hör till HR-strategier (a.a., s.175).  

En intervjuperson berättade att de hade infört två team för de anställda: ett städteam och ett 

omvårdnadsteam. Då hen berättade om det tänkte vi direkt på Lean Production vars mål är att 

minska kostnader och öka effektivitet. Det handlar också om att ha rätt person på rätt plats 

och på rätt tid 

 

Syn på organisationen 

Alla intervjupersoner upplevde att de verkade i en platt organisation, något de var mycket 

nöjda med. Det kunde dock leda till att mellancheferna fick stora personalgrupper som de 

skulle leda. Platta organisationer omnämns i Bolman och Deal (2005, s.84) som lateral 

samordning. Det är en enklare form av samordning som bygger på möten och 

nätverksorganisationer. Lateral samordning kan vara tidsödande (a.a., s.87). Det kan också 

vara svårt att bibehålla fokus på aktuella frågor, då arbetsgrupper kan sväva iväg och 

diskutera andra frågor (a.a.).  

Traditionellt har företag och offentlig verksamhet organiserats i hierarkier med många 

nivåer med mönster ifrån militären och kyrkan (Ekstedt & Jönsson, 2005, s.9). Det innebär att 
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det finns arbetsgrupper som har sina arbetsuppgifter och varje individ har sina personliga 

arbetsuppgifter. Närmast dessa arbetsgrupper återfinns mellanchefer som har en samordnande, 

rapporterande och förmedlande roll. Det finns fördelar med denna organisation där det finns 

tydliga ansvarsområden men allt efter samhället demokratiserats och ledningarna förstått 

nyttan av att bjuda arbetstagarna i beslutsprocessen så har detta reglerats. Nackdelarna med 

denna organisationsform är att beslutsprocessen tar tid, friheten i arbetet och möjlighet till 

utveckling är begränsas (a.a., s.10). 

Den platta organisationen är också hierarkisk men där har några besluts- och chefsnivåer 

försvunnit. Detta innebär större enheter, där varje chef har många grupper att leda. Färre 

chefer ska klara mer än tidigare, man drar ned på den administrativa delen i organisationen 

(a.a., s.11). En intervjuperson berättade att de tagit bort ett led med chefer för att spara pengar. 

Hen upplevde då att mellanchefen kom närmare personalen och det såg enbart som någonting 

positivt. Den platta organisationen är oftast en matrisorganisation. En matrisorganisation 

uppkommer då det ska tillgodoses två eller flera beroendeförhållanden, som verksamheten 

bedömer för komplexa för att hantera genom processer och arbetsformer som parallellt arbetar 

med det löpande operativa och på en gång deltar i något eller några utvecklingsprojekt 

(Eksdedt & Jönsson, 2005, s.11). Det bildas informella nätverk som när kraven ökar på 

effektivitet (a.a.).  

Antalet chefer har reducerats inom äldreomsorgen för att få plattare organisationer 

(Tullberg, 2006, s.31). Det är vanligt att en mellanchef har ansvar för 100 anställda, något 

som kan vara en praktisk omöjlighet (a.a., s.32). En mindre grupp anställda om cirka 20-30 är 

mer hanterbart vad gäller kontroller, närvaro och spridande av information. Den platta 

organisationen lägger ut mycket ansvar på den anställde (a.a., s.33). De anställda anses då inte 

vara i behov av kontroll från någon chef: Det förutsätter att den anställde tar ansvar för sitt 

arbete och utför sina arbetsuppgifter på egen hand (a.a.). Intervjupersonerna hade mellan 40 

och 110 anställda som de hade personalansvar över (se Bilaga 4). De flesta hade runt 50 

anställda, varför Tullbergs beskrivning om att det är vanligt att en mellanchef har ansvar för 

100 anställda inte riktigt känns igen.  

I Tullbergs studie (2006, s.69) uppger cheferna att de trivs med sina arbeten. De gillar att 

det är ett fritt arbete med många möten. De flesta av intervjupersonerna i den här studien sade 

sig trivas på sitt arbete, en del uppgav att de stortrivdes. Det fanns dock några som inte trivdes 

bra och det var främst kopplat till minskade ekonomiska resurser.  

Det finns ett ständigt återkommande ord när det gäller önskemål om hur man vill att 

medarbetare ska vara: engagerande (Enbom, 2000,s.26). Det kommer inte av sig själv och ett 
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av det viktigaste uppdraget för en chef är att skapa engagemang (a.a.). Två viktiga steg i att få 

en engagerad personalgrupp är att lyssna på medarbetarnas förslag och låt deras synpunkter 

märkas i de beslut som tas (a.a.). Personalen hade också stor påverkan på om chefen trivs eller 

inte i sin ledarposition. En av intervjupersonerna berättade att det var för personalgruppens 

skull hen hade stannat kvar.  

 

Privat eller kommunalt driven verksamhet  

Utmärkande för offentliga organisationer är att de utan direkt vinstintresse sköter viss service 

och är underordnade politisk kontroll (Thylefors, 2009, s.17). Finansiering styr politiker över 

och det utgör ett styr- och kontrollinstrument (a.a.). Det finns olika föreställningar hos chefer 

om kommunal och privat verksamhet (Tullberg, 2006, s.70). En kommunal chef utgick från 

att chefer inom privat verksamhet fick bestämma mer och att friheten är större att planera sitt 

arbete (a.a.). Det här var någonting som vi såg i några av de intervjuer vi gjorde, där det skett 

en övergång från kommunal till privat verksamhet. Flera av intervjupersonerna ansåg att de 

hade fått mera att säga till om nu då de arbetade i privata företag, jämfört med tidigare då de 

arbetade i kommunalt driven verksamhet. Intervjupersonerna upplevde att beslut fattades 

snabbare i privata företag, än kommunala företag. Samarbetet mellan de kommunala och 

privata utförarna var något som två intervjupersoner betonade. De var båda mycket nöjda med 

informationsutbytet som skedde mellan staden och dem själva i egenskap av mellanchefer. 

    Enligt Lean Production finns en strävan att göra ständiga förbättringar av en organisation, 

det så kallade kaizen som vi tidigare beskrivit (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2008, s.65). 

Utmaningen ligger i att behålla de goda resultaten och kanske förbättra dem ytterligare (a.a.). 

     Det sägs att det är svårt att sia om framtiden men det vi vet är att informationsteknologin 

kommer att bidra till ett samhälle med stor genomskinlighet eller transparens. På arbetsplatser 

kommer det att ske en skärpt konkurrens (Von Heland, 2009, s.9.). I det valda 

storstadsområdet ser vi det genom att privata utförare av hemtjänst har ökat explosionsartat. 

Allt fler medarbetare kommer att ställa krav att arbetet känns meningsfullt, 

självförverkligande och i mindre grad källa för den egna försörjningen (Von Heland, 2009, 

s.11).  

 

Förväntningar på chefen 

Granér (1991, s.109) menar att det ibland förekommer överdrivna, irrealistiska förväntningar 

på ledaren. Det kan leda till att individer i en grupp gör sig beroende av ledaren alternativt det 

motsatta: att de blir motberoende och kritiska mot ledaren (a.a.). En ledare som kan ta emot 
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och hålla gruppens aggressioner uppnår flera saker. Medarbetare som känner att de kan i 

högre grad erkänna och bejaka sina känslor, behöver inte projicera dem på andra (Thylefors, 

1991, s.110). En ledare har en viss `container´- funktion för medarbetare och måste då ha en 

möjlighet att tömma sig själva någonstans (a.a., s.111). Det var några av intervjupersonerna 

som menade att personalgruppen ibland hade för höga förväntningar på mellanchefen; att 

personalen ibland blandade in privata frågor. Det var då svårt för mellanchefen att göra annat 

än att försöka komma med råd eller helt enkelt bara lyssna.   

Organisationer har länge betraktats som känslolösa, något som nu är på väg att förändras 

(Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2010, s.36). En intervjuperson upplevde att det fanns 

en förväntan från personalgruppen att hen som chef inte fick visa känslor och skulle tåla vad 

som helst. Intervjupersonen menade dock att hen visade känslor ändå.    

Tullberg (2006, s.53) skriver om en chef som vill ha dörren öppen till sitt rum, för att vara 

tillgänglig för de anställda. Den chefen menar att det är viktigt att personalen alltid kan 

komma och prata om det skulle behövas (a.a.). Vidare menade chefen att tillgängligheten var 

viktig för anhöriga till brukare också; att även de kunde nå chefen via telefon (a.a., s.55). 

Placeringen av chefens rum kan vara viktig för hur tillgänglig en chef upplevs vara: ju 

närmare personalgruppen chefens rum är placerat, desto mer tillgänglig uppfattas chefen vara 

(a.a.). Det finns ett amerikanskt uttryck: `Walking around´ som innebär att alla chefer borde 

resa sig ifrån sitt skrivbord och vandra runt i verksamheterna, se hur det fungerar och 

diskutera problem (Enbom, 2000, s.163). Alla intervjupersoner hade arbetsrummen i 

anslutning till övriga personallokaler. En del mellanchefer gick in och arbetade helger ibland, 

andra hade sina arbetsmobiler på under icke-kontorstid, för att ständigt vara tillgängliga.     

 

Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelser av delaktighet hos mellanchefer 

verksamma i äldreomsorgens hemtjänst. Resultatet i den här studien visar att mellanchefer 

bedömer att delaktighet är synnerligen viktigt i en organisation men att detta beskrevs på olika 

sätt. Vi anser att den av Socialstyrelsen (2011) föreslagna grundläggande utbildningen för 

enhetschef inom äldreomsorg som ska vara nationellt likvärdig är ett steg i rätt riktning. Fokus 

genom hela utbildningen är den nationella värdegrunden och en evidensbaserad praktik som 

metod och förhållningssätt. Men det finns ingen specialistutbildning för mellanchefer utan där 

kommer en utvärdering på socialstyrelsens grundutbildning att vara kvalitativt utförd: Är den 

bra eller behöver den kompletteras med något? Drivkrafterna som får en person att vilja bli 
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chef är många och det har även denna studie visat. Några gör ett aktivt val att vilja leda medan 

andra hamnar på en chefsposition av en slump. 

      Under denna uppsats har vi fått frågan om varför vi vill skriva om ledarskap: Vill vi bli 

chefer? Vi är lite kluvna till den frågan. Mellanchef inom hemtjänst, är det ett framtidsyrke? 

Ja, det anser vi då befolkningen blir allt äldre och kraven på hemtjänst kommer att öka, men 

då måste vi börja med oss själva hur vi talar om äldreomsorg med andra utanför denna sektor. 

Vi måste lyfta och marknadsföra arbetet och hur vi beskriver vårt arbete är viktigt. Hur de 

som arbetar inom äldreomsorgen pratar om sitt arbete påverkar arbetets status. Det är därför 

viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg känner att det de gör är viktigt.  

      Delaktighet i en organisation är viktigt men hur får vi människor att bli det? Mellanchefer 

har en viktig roll och det har våra intervjupersoner förmedlat på många bra sätt. Mentorskap 

ansågs vara viktigt för en del av de mellanchefer vi intervjuade. De ville ha en mentor för att 

bli stärkt i sin ledarroll. Mellanchefer inom hemtjänst har många bollar i luften samtidigt och 

vissa av våra intervjupersoner kunde tycka att det blev lite ensamt. Det fanns ofta samordnare 

inom organisationen men frågor som rör att leda saknades det forum för att diskutera. Det  är 

något som en mentor kan bistå med. Mentor betyder enligt Svenska akademins ordbok 

handledare eller uppfostrare (2011). 

Är inte mellancheferna delaktiga i sin organisation är det mycket svårt få en nöjd kund. 

Som mellanchef måste dialogen finnas mellan personal, biståndshandläggare och 

kunden/brukaren och dess anhöriga. Alla måste vara delaktiga för att denna omsorgskedja 

som det innebär med hemtjänst ska fungera. 

     Delaktighet kan även ses som något negativt (Parris, Vickers & Wilkes, 2008, s.101) när 

mellanchefer är för tillgängliga med hjälp av nutida  teknologi. De har sina mobiltelefoner på 

även efter arbetstidens slut och detta påverkar deras hälsa negativt i form av trötthet och stress 

(a.a., s.113). Denna tillgänglighet inkräktar på mellanchefernas privatliv och vissa av våra 

intervjupersoner hade sett problematiken kring detta. En intervjupersons organisation hade 

löst detta med att mellancheferna hade olika jourveckor när de skulle vara tillgängliga per 

telefon.  

 

Förslag till vidare forskning 

Vi vill se mer forskning om delaktighet, utifrån mellanchefens synvinkel och det inom 

äldreomsorg. Vi upplevde att det var betydligt svårare att hitta litteratur kring det, än vad det 

var att hitta litteratur om delaktighet utifrån omvårdnadspersonalens, brukares och anhörigas 
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synvinkel. Mellanchefen är en del av arbetsgruppen, men står ändå lite utanför. Därför tror vi 

att det är viktigt med forskning som undersöker den sidan av delaktighet också. Alla 

intervjupersoner pratade om LOV. En del berättade om hur införandet av den hade förändrat 

deras arbete. Det vore intressant att se mer forskning kring hur LOV har påverkat 

mellanchefernas arbete: Hur upplever de att LOV fungerar i praktiken? En utvärdering av 

LOV bör göras och då både ifrån ett brukarperspektiv och ett utförarperspektiv. 

     Då vi började arbetet med den här uppsatsen trodde vi att de flesta mellancheferna skulle 

ha någon typ av utbildning inom socialt arbete eller social omsorg. Så var det inte, och 

socionomerna var i klar minoritet (se Bilaga 4). Alla de intervjuade ansåg att just deras 

utbildningsbakgrund var den rätta för just deras arbete, trots att deras utbildningar skilde sig 

väldigt mycket. Vi har i uppsatsen skrivit om Socialstyrelsens förslag på ett 

utbildningsprogram för chefer. Vi ställer oss tveksamma till att ett enda program kan fungera 

för alla chefer inom socialt arbete och vård. Olika arbetsplatser kan skilja sig åt enormt vad 

gäller kompetenskrav och – behov. Det låter nästan som lite för enkelt – att en utbildning ska 

fylla en lucka. Vi önskar därför mer forskning inom det: Vad är det egentligen för typer av 

utbildningar som krävs för att möta de ökade kraven som ställs på mellanchefer inom 

hemtjänst?  

Alla verksamheter går att förbättra och visst skulle Sveriges politiker och chefer 

verksamma inom äldreomsorg vilja eliminera slöseri och förebygga fel inom detta område? 

Det kan ske med hjälp av Lean Production. Det innebär att alltid utgå ifrån vad kunden vill ha 

och det anser vi att flera av våra intervjupersoner tangerade men inte uttryckligen använde sig 

av teorin Lean Produktion. Det var som att de pratade om Lean Production, utan att använda 

sig av Lean Production begreppen explicit.  

 

Författarnas egna reflektioner  

Flera frågor har väckts hos oss under arbetet med den här studien. Många har blivit besvarade 

efter intervjuer och vald litteratur. Det har gett oss mera och bredare kunskaper inom 

begreppet delaktighet, oavsett perspektiv. Våra intervjupersoner har gett oss kunskap om att 

ledarskap inom äldreomsorgen är ett mångfasetterat område. Mellanchefen måste vilja leda 

och kunna ta obekväma beslut. För att lyckas med sitt ledarskap inom äldreomsorgen är det 

kanske nödvändigt att man har en inre drivkraft och tycker om sitt arbete. En del av 

intervjupersonerna hade inte aktivt valt att bli chef, men de flesta uppgav att de trivdes med 

sina arbeten.  
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Vi har även tänkt på vår egen utbildnings uppbyggnad och det är något som även Börjeson tar 

upp (2008, s.157). Socionomprogrammet med inriktning äldre ska resultera i goda kunskaper 

om vård och omsorg för äldre samt äldre människors sociala behov och villkor (a.a.). Har vi 

nu fått den kunskapen för att möta dagens äldreomsorg eller anser vi att det saknas något? Då 

vi ännu inte haft praktik är den frågan svår – eller nästintill omöjlig! – att besvara.  

Alla intervjuer ägde rum på mellanchefernas arbetsplatser och det var intervjupersonerna 

som valde intervjuplatsen. Vi slogs båda av hur olika det såg ut. En del hade kontor i luftiga, 

centralt belägna lokaler medan andra satt i små källarlokaler. Intervjupersonernas svar kan ha 

påverkats eftersom de utfördes på deras arbetsplatser. Vid två intervjutillfällen satt vi i en 

samlingslokal med öppen dörr. Alla andra som uppehöll sig i lokalen hade möjlighet att höra 

mellanchefens svar. Kanske hade de inget att dölja eller var det så att de inte tänkte på att vi 

kunde ställa frågor som var av ett mera konfidentiellt slag? Den här uppsatsen behandlar inte 

den yttre arbetsmiljön, men det var ändå något som vi noterade. Alla chefer hade kontor i 

anslutning till personalutrymmen. Det anser vi säger något om synen på chefen: Chefen ska 

vara tillgänglig både fysiskt och psykiskt, ibland på bekostnad av sitt privatliv. 

Nästan alla intervjupersoner frågade oss om vi skulle arbeta som biståndshandläggare. Vi 

upplevde det som att det fanns ett vi och dem; där intervjupersonernas egna organisation 

utgjorde vi:et och biståndshandläggarna utgjorde dem:et. Under vår praktik höstterminen 

2011 kommer denna uppsats kanske få en annan dimension när våra handledare som arbetar 

som biståndshandläggare beskriver sin syn på äldreomsorg? Vi hoppas att denna uppsats 

kanske kan leda till ett bättre klimat mellan mellanchefer inom hemtjänst och 

biståndshandläggare: vi arbetar ju med samma brukare/klienter/äldre men i olika 

sammanhang.  

Ingen av intervjupersonerna nämnde någonting negativt i samband med ordet delaktighet. 

Det kan bero på att ordet i sig är förknippat med någonting positivt: delaktighet är 

eftersträvansvärt. En negativ aspekt på delaktighet skulle kunna vara att mellanchefen blir för 

delaktig, att arbetet tar över allt mer av fritiden. Det här var någonting som en del av 

intervjupersonerna berättade om: att de ständigt var nåbara via telefon. Eftersom delaktighet 

är omgärdat av en positiv aura, är det kanske dags att tänka ett varv till. Delaktighet är 

ingenting som en person skapar, det skapas av hela arbetsgruppen tillsammans. Även om en 

mellanchef har de bästa intentionerna kan inte hen skapa delaktighet på egen hand – alla 

måste vara med och vilja skapa delaktighet.    

Något som kan vara en stor utmaning och som även några av våra intervjupersoner tog upp 

är vikten av att ha en stabil arbetsgrupp och hur det påverkar mellanchefens arbete. Även om 
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det saknas stabilitet måste mellanchefen kunna leda arbetsgruppen mot uppställda mål. Det 

kräver att mellanchefen kan engagera och motivera sig själv och sin personal i delaktighet. En 

uppgift som kräver sin kvinna eller man. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Förhandsinformation till intervjupersoner 

Vi är två studenter vid Ersta Sköndals Högskola, socionomprogrammet med inriktning äldre. 

Vi läser sjätte terminen och skriver vår c-uppsats tillsammans. Vi är intresserade av ledarskap 

och delaktighet inom socialt arbete. Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelser av 

delaktighet hos chefer i hemtjänst. Vi vill därför undersöka om delaktighet kan ha betydelse 

för Ditt ledarskap inom hemtjänst och i så fall på vilka sätt? Är delaktighet överhuvudtaget 

något att sträva efter som chef inom hemtjänsten? 

 

Vi vill utföra kvalitativa intervjuer med chefer inom hemtjänst, verksamma [i valt 

storstadsområde]. Vi har skickat det här brevet till dig, eftersom du står som 

verksamhetsansvarig (uppgift hämtad från www.stockholm.se). Deltagandet är frivilligt och 

du som medverkande har möjlighet att avbryta medverkan när som helst under pågående 

uppsatsskrivning. Intervjutiden beräknas ta cirka en timme och intervjun kommer att spelas in 

på band. Det insamlade materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte 

kan ta del av det. När uppsatsen är godkänd kommer ljudupptagningarna och eventuella 

anteckningar att förstöras. De uppgifter som kommer fram under intervjuerna kommer endast 

att användas till den här uppsatsen. Uppsatsen kommer att publiceras på DiVA. Du har då 

möjlighet att få ta del av arbetet efter att det är godkänt. Slutligen betonas att all information 

vi får tillgång till kommer att behandlas enligt de forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som finns reglerade av Vetenskapsrådet. 

 

Har du frågor till oss uppsatsskrivare - eller till vår handledare - hör av dig! 

 

Tack på förhand, 

Annett Haaf & Madeleine Keller Eriksson 

E-post: annett.haaf@student.esh.se alt. madeleine.kellereriksson@student.esh.se 

Telefon: 073-XXXXXXX 

E-post handledare: johan.garde@esh.se 

 

 

mailto:madeleine.kellereriksson@student.esh.se
http://johan.gärde@esh.se/
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

- Bakgrundsinfo: Ålder, kön, år som chef, år inom organisationen, chef över hur många, 

utbildning. 

- Beskriv organisationen/din arbetsplats, kort. 

 

Organisationsfrågor 

- Berätta om ditt arbete: arbetsuppgifter, arbetstider etc. 

- Vilka ingår i din arbetsgrupp?  

- Trivs med ditt arbete? 

- Har ni mentorspogram?  

- Var ser du dig själv om 5 år? T ex på samma post, inom organisationen, men på annan post, 

någon helt annanstans etc.  

 

Delaktighetsfrågor 

- Känner du dig delaktig i organisationen? Varför/varför inte? 

- Upplever du att du får stöd för dina beslut? Hur? Av vem/vilka? Önskar du mer stöd från 

någon annan i så fall, vem/vilka? 

- Vad är delaktighet för dig? Berätta!  

 

Ledarskapsfrågor 

- Vad upplever du att det finns för förväntningar på dig som chef? 

- Hur kommer det sig att du blev chef i den här organisationen?  

- Vad är ledarskap för dig? Berätta!  
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Bilaga 3 

Intervjuguide - reviderad 

Bakgrundsfrågor 

- Bakgrundsinfo: Ålder, kön, år som chef, år inom organisationen, chef över hur många, 

utbildning. 

- Beskriv organisationen/din arbetsplats, kort. 

 

Organisationsfrågor 

- Hur ser vanlig dag på jobbet ut för dig? Berätta om ditt arbete: arbetsuppgifter, arbetstider 

etc.  

- Vilka ingår i din arbetsgrupp?  

- Trivs med ditt arbete? 

- Har ni mentorspogram (för chefer)?  

- Vad ser du dig själv om 5 år? T ex på samma post, inom organisationen, men på annan post, 

någon helt annanstans etc.  

 

Delaktighetsfrågor 

- Känner du dig delaktig i organisationen? Varför/varför inte? 

- Upplever du att du får stöd för dina beslut? Hur? Av vem/vilka? Önskar du mer stöd från 

någon annan i så fall, vem/vilka? 

- Vad är delaktighet för dig? Berätta!  

 

Ledarskapsfrågor 

- Vad upplever du att det finns för förväntningar på dig som chef? Följdfråga: Har du någon 

gång känt att du inte kan leva upp till de förväntningarna? Vad hände; vad gjorde du då? 

- Hur kommer det sig att du blev chef i den här organisationen?  

- Vad är ledarskap för dig? Berätta!  

- Hur skulle du beskriva dig som chef? 
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Bilaga 4 

Om intervjupersonerna 

Ålder 

Medel: 48,9 år 

Median: 49 år 

Äldst: 63 år 

Yngst: 30 år 

 

Utbildningsbakgrund: 

Beteendevetenskap: 1 

Ekonomi: 2 

Socialt arbete: 3 

Teknik: 1 

Vård: 1 

 

Erfarenhet som chef 

Median: 8 år 

Medel: 10,6 år 

Kortast erfarenhet: <1 år 

Längst erfarenhet: 30 år 

 

Kön 

Fyra män och fyra kvinnor. 

 

Privata - Kommunala 

Sex mellanchefer verkade i privata företag, en i en idéburen organisation och en kommunalt 

arbetande chef. 

 

Antal anställda per mellanchef 

Intervjupersonerna hade mellan 40 och 110 anställda som de hade personalansvar över. 

Medel: 53,7 anställda per mellanchef. Median: 50 anställda per mellanchef. 

 

 


