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Abstract 
Author: Daniella Olsson and Gabriella Östlund 
 
Title : To be middle manager in private elderly care  - a complex balance between profit 
interest, nursing ethics and quality requirements. 
 
Supervisor: Peter Hultgren 
 
Assessor: Torbjörn Forkby 
 
The iam with this study was to obtain an understanding of how middle managers in 
private elderly care experience their leadership and its inclusive requirements. The study 
has also investigate how middle managers in the private elderly care take into account 
the company’s profit interest in relation to nursing ethics and quality requirements. Our 
study was conducted by qualitative research through semi-structured interviews in four 
middle-sized municipality in the southern part of Sweden. A total of seven middle 
managers were interviewed. The results showed that the middle managers in private 
elderly care has a complex leadership with many important responsibilities. The 
conclusion highlights that middle managers in the private sector have many possibilities 
like shorter decision paths and freedom of action. The struggle for the middle managers 
is to implement the management's decisions that they don't agree with. The conclusion 
also include that the middle managers perceives the financial goals of their organization 
as something positive regardless of whether they perceive the profit interest as 
noticeable or not. The middle managers have plenty of ways to quality assure care for 
their care recipient. Lastly the middle managers show that their leadership is furtherance 
to prevent the emergence of ethical dilemmas.  
    
Keywords: middle manager, private elderly care, leadership, profit interest, nursing 
ethics, quality requirements. 
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Förord 
 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla mellanchefer som tog sig tid till att 
delta i intervju och delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser av sitt jobb då 
detta gjorde det möjligt att ens genomföra vår studie! Vi vill också tacka vår handledare 
Peter Hultgren för handledning och vägledning under hela uppsatsprocessen. Sist vill vi 
tacka varandra för ett bra samarbete och stöttning när arbetet har varit svårt!  
 
Tack! 
 
 
Daniella Olsson & Gabriella Östlund  
 
Januari 2019  
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1 Inledning  
1.1 Problemformulering  
Tidigare i det svenska samhället bedrevs all omsorg av offentliga utförare, som en 

förutsättning för att alla medborgare skulle få tillgång till tjänster av en jämngod 

kvalitet. Under de senaste decennierna har detta kommit att ändrats då välfärdssektorn 

numera inkluderat allt fler privata aktörer, där majoriteten av företagen har ett 

vinstintresse. Finansieringen är fortfarande offentlig, men trots detta har konkurrensen 

och vinstintresset setts som ett hot mot välfärdssystemets värdemässiga grunder och 

etiska principer (Winblad, Mankell & Olsson 2015). Ett stort frågetecken gällande 

effekterna av vinstintresset berör de privata verksamheternas vård- och omsorgskvalitet 

och omvårdnadsetik (Jönson 2010). 

  

Akademikerförbundet SSR benämner tre etiska grundfrågor i sin skrift “Etik i socialt 

arbete - etisk kod för socialarbetare”. De tre etiska grundfrågorna berör människovärdet, 

vad som anses vara rätt och vad för slags person vi bör vara. Dessa etiska grundfrågor 

återfinns i 5 kapitlet 4§ av Socialtjänstlagen (2001:453) som styr äldreomsorgen. 

Respekt för den äldres integritet och självbestämmande framkommer tydligt i 

socialtjänstlagen och utgör en grund för vården och omsorgens kvalitet samt hur den ska 

planeras, organiseras och utföras (Akademikerförbundet SSR 2014). Människovärdet 

innebär att alla människor har vissa grundläggande rättigheter som ska gälla och vara 

lika för alla. Människovärdet beros inte på vad hen gör, kan eller har utan är kopplat till 

människans existens. Att hen är beroende av omfattande vård och omsorg ska alltså inte 

påverka den enskildes människovärde. Människovärdesprincipen ska genomsyra våra 

dagliga prioriteringar och handlande (Akademikerförbundet SSR 2014). 

Akademikerförbundet SSR menar att det är de anställda, som med hjälp av utbildning 

och kompetens, ska se till att de grundläggande värderingarna förverkligas i den dagliga 

praktiken. Mellanchefen ansvarar därav för att bedriva en personalpolitik med tydlig 

anknytning till de grundläggande värderingarna och dess innefattande krav på en vård- 

och omsorg av god kvalitet (Akademikerförbundet SSR 2014).  

   

Under de senaste åren har vinsterna i välfärden varit ett hett debattämne inom både 

politik och media. Debatten brakade loss i samband med en vårdskandal på ett privat 

äldreboende hösten 2011. Skandalen handlade främst om vanvård av vårdtagare och 
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personalens ohållbara arbetssituation. Vårdskandaler inom privat äldreomsorg har dock 

förekommit redan i början av 1990-talet och har fortlöpt sedan dess. När privatiseringen 

inom välfärden inleddes i början av 1990-talet gavs det löften om bättre kvalitet, lägre 

kostnader samt bättre löner till personalen. Nuförtiden påstås det sällan att de privata 

alternativen är bättre än de offentliga, men de är inte heller sämre, istället säger man att 

det förekommer vanvård även inom kommunal äldreomsorg. Dock uppmärksammas 

inte detta på samma sätt i och av media (Esmailian 2014). 

  

Esmailian (2014) skriver att konkurrensen mellan privat och kommunal äldreomsorg 

påverkat båda aktörerna negativt och lett till försämringar. Det är svårt att påvisa 

övergripande kvalitetsskillnader mellan privat och kommunal äldreomsorg, därmed är 

det inte sagt att privat äldreomsorg sköts sämre. Vidare skriver Esmailian att båda 

aktörerna har fokus på att pressa ner priser och hålla budget. Personaltätheten hos 

privata aktörer är dock mindre än vad den är i kommunal äldreomsorg, vilket kan bero 

på att det är där de privata kan gå med vinst då personalkostnader är den största utgiften 

för verksamheterna (Esmailian 2014). 

  

Gemensamt för den kommunala och privata äldreomsorgens är att verksamheterna drivs 

operativt av mellanchefer. Mellanchefen som mittpunkten i en organisation kan ha flera 

olika benämningar inom socialt arbete, så som verksamhetschef, enhetschef, första 

linjens och så vidare. Mellanchef som begrepp grundas i de befogenheter och ansvar 

som de har i och för organisationen (Larsson 2008, s. 14). Mellanchefernas situation 

beskrivs ofta som komplex. Arbetsrollen innebär att beakta krav från många olika 

intressenter såsom vårdtagare, personal, ledning och politiker. Mellanchefens position 

innebär även att samordna och samverka med både interna och externa verksamheter, 

grupper samt individer (Larsson 2008, s.14). Mellanchefen förväntas företräda 

verksamheten och agera lojalt mot högsta ledningen, dess krav samt politiker och deras 

lagar och beslut. Mellanchefen har även det yttersta ansvaret för sin personal och ska 

kontinuerligt arbeta för och uppfylla en bra vård- och omsorgskvalitet för 

verksamhetens vårdtagare. Frånsett beaktandet och hanterandet av alla olika intressenter 

har även mellanchefen ansvar för verksamhetens ekonomi. Detta ansvar innebär att se 

över intäkter, utgifter samt personalkostnader men också att hålla ledningens bestämda 

budget för verksamheten. Det är alltså mellanchefens ansvar att se till att verksamheten 
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fungerar och uppfyller de krav och förväntningar som finns från berörda intressenter 

(Wolmesjö & Gollungberg 2011). 

  

Under 2015- 2017 genomfördes en tillsyn av mellanchefer inom vård och omsorg av 

Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket inspekterade sammantaget 113 arbetsgivare, 86 

kommuner och 15 regioner/landsting. Tillsynen visade att 99 procent av de 113 

inspekterade arbetsgivarna hade fått krav om åtgärder på arbetsplatsen för mellanchefer. 

Problemen var många men återkommande diskuteras hög arbetsbelastning, bristande 

stödfunktion och krångliga IT-system (Hamfelt 2018). Arbetsmiljöverket menar att 

chefernas arbetsförhållanden måste diskuteras på högre organisatorisk nivå där det finns 

handlingskraft och mandat för att åtgärda arbetsmiljörisker och ge cheferna bättre 

förutsättningar till att leda verksamheten (Hamfelt 2018). 

  

Än idag får den privata äldreomsorgen motstå kritik. Kritiken berör den privata 

äldreomsorgens vinstintresse och hur detta ter sig i relation till omvårdnadsetik och krav 

på en god vård- och omsorgskvalitet för vårdtagarna. Vid formulerandet av vårt 

forskningsproblem upplevde vi att det inte fanns någon specifik forskning som 

undersöker den privata äldreomsorgens omvårdnadsetik i samband med deras 

vinstintresse. Vi fann inte heller någon tidigare forskning som påvisar att det finns ett 

samband mellan privat äldreomsorg och sämre vård- och omsorgskvalitet, trots det 

faktum att verksamheterna får bemöta kritik gällande detta ”samband”. Den privata 

äldreomsorgen kritiseras för sina vinster i välfärden men detta problematiseras inte 

vidare eller genomförs studier på. Vi vill därför i denna studie undersöka hur 

mellanchefer inom den privata äldreomsorgen hanterar verksamhetens vinstintresse i 

relation till omvårdnadsetik i socialt arbete och om vinstintresset påverkar kvaliteten på 

verksamheternas vård- och omsorg. Mellanchefers ledarroll är och har varit ett hett 

diskussionsämne på grund av dess komplexitet. I mångt och mycket fann vi forskning 

som berör de kommunala mellanchefernas ledarroll, men en diskussion om 

mellanchefers ledarroll inom den privata äldreomsorgen var svårt att finna. Vi vill av 

den anledningen även undersöka hur mellanchefer inom privat äldreomsorg upplever sin 

ledarroll och på så sätt också fylla kunskapsluckan om mellanchefers situation inom den 

privata äldreomsorgen. 
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1.2 Syfte  
Syftet med vår studie är att med kvalitativa intervjustudier få en förståelse för hur 

mellanchefer inom privat äldreomsorg upplever sin ledarroll och dess innefattande krav. 

Studien kommer även undersöka hur mellanchefer inom den privata äldreomsorgen 

beaktar verksamhetens vinstintresse i relation till omvårdnadsetik och kvalitetskrav. 

 

1.3 Frågeställningar 

●   Hur upplever mellanchefer inom privat äldreomsorg sin ledarroll och dess 

innefattande krav? 

●   Hur hanterar och bemöter mellancheferna verksamheternas vinstintresse i 

relation till omvårdnadsetik och kvalitetskrav? 

●   Möjliggör den privata äldreomsorgens organisering strategier för att hantera 

etiska dilemman och i så fall hur? 

 

1.4 Avgränsning 
Inom äldreomsorgen kan det uppstå många olika dilemman. Vi har valt att rikta in oss 

på den privata äldreomsorgen med fokus på verksamhetens vinstintresset i relation till 

omvårdnadsetik och vårdkvaliteten.  

 

1.5 Disposition  

Studien inleds med problemformulering, syfte samt frågeställningar. I kapitel två 

redogör vi för bakgrundsfakta om kvalitetssäkring av vård och omsorg. Kapitel tre 

innefattar tidigare forskning som rör mellanchefer inom privat äldreomsorg. Tidigare 

forskning är uppdelad i sex teman. I kapitel fyra presenteras teorierna som studien har 

utgått ifrån, nyinstitutionell teori och transformativt ledarskap. I kapitel fem diskuterar 

och redogör vi för metod och metodologiska överväganden. I det sjätte kapitlet redogör 

vi för vårt resultat samt analyserar vårt resultat med hjälp av tidigare forskning och 

valda teorier. I det sista kapitlet sammanfattar och diskuterar vi vårt resultat och avslutar 

studien med förslag på vidare forskning.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel redogör vi för viktig bakgrundsfakta kring två lagar som kvalitetssäkrar 

vården inom den privata sektorn.  

 

2.1 Lagen om offentliga upphandlingar, LOU och lagen om 

valfrihetssystem, LOV 
Privatiseringarna inom vård och omsorg har under 1990- och 2000-talet första del skett 

från lagen om offentliga upphandlingar, LOU (SFS 2007:1091). På grund av LOU 

konkurrerar aktörerna om den specifika tjänsten som landsting/kommun väljer att 

upphandla. För att ytterligare förenkla för privata aktörers etablering infördes lagen om 

valfrihetssystem, LOV, år 2008 (SFS 2008:962). Lagen innebär bland annat att alla 

vårdgivare inom äldreomsorg och primärvård, som uppfyller vissa grundläggande krav, 

får etablera sig vart de vill i landet och invånarna får själva välja vilken utförare som de 

vill anlita (Winblad, Mankell & Olsson 2015). På grund av valfrihetssystemet genom 

LOV (SFS 2008:962) tillkom det därav nya kvalitetssäkringar genom att vårdtagarna nu 

själva kan välja utförare och även byta utförare om de inte är nöjda (Winblad, Mankell 

& Olsson 2015). Begreppet god kvalitet är centralt i den svenska vård- och 

omsorgsmodellen och både hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) förskriver en god omsorg för vårdtagarna, oberoende 

om valet av utförare är privat eller kommunal.   

 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som rör mellanchefer inom 

privat äldreomsorg, dess organisation, kvalitetskrav och omvårdnadsetik. Vår tidigare 

forskning är uppdelad i sex olika teman: privatisering av vård och omsorg, 

omvårdnadsetik, effektivitetsperspektivet och besparingskrav, förändring av 

äldreomsorgen, tid för reflektion som en organisatorisk förutsättning samt 

mellanchefens roll och ledarskap. Till sist har vi en sammanfattning av vår tidigare 

forskning. Vi har använt oss av databaserna SwePub, LIBRIS och Social Services 

Abstracts för att hitta relevant forskning till vår studie. I databaserna har vi använt oss 

av sökorden: Leadership, Social Work, middle manager, mellanchef, privatisering, 

socialt arbete, omvårdnadsetik och ledarskap.  
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3.1 Privatisering av vård och omsorg 
Tidigare bedrevs all äldreomsorg av offentliga aktörer som en kvalitetsgaranti för 

medborgarna. Idag har detta ändrats och välfärdssektorn involverar nu privata aktörer 

inom äldreomsorgen (Winblad, Mankell & Olsson 2015). De nu privata aktörerna inom 

äldreomsorgen utmärker sig för sitt vinstintresse. Ett stort frågetecken angående 

effekterna av vinstintresset är verksamhetens vård- och omsorgskvalitet (Jönson 2010). 

Vinstintresset och den numera konkurrensen inom äldreomsorgen har setts som ett hot 

mot välfärdssystemets värdemässiga grunder och etiska principer. En fråga som är 

central i detta sammanhang är hur den politiska ledningen bevarar kontrollen över 

organisationerna som drivs av privata aktörer och hur man kan garantera att tjänsterna 

lever upp till samma kvalitetsnivå som står skrivna i lagar och föreskrifter. För att 

kontrollera detta kan politiskt ansvariga och privata aktörer till exempel upprätta ett 

kontrakt. Hur kontraktet är utformat och uppföljningar av verksamheten blir politikernas 

främsta verktyg för att kontrollera och styra de privata verksamheternas kvalitet. 

Politikerna kontrollerar alltså bland annat de privata aktörernas kvalitet för att 

vinstintresset inte ska prioriteras före vårdens kvalitet (Winblad, Mankell & Olsson 

2015). 

 

3.2 Omvårdnadsetik  
Bäckman (2002 s, 19) beskriver i sin avhandling “Vårdetisk kompetens begrepp i teori 

och praktik” att man som människa dagligen möter situationer där man funderar på om 

det är en bra eller dålig gärning och vilka kriterier som avgör om det är en rätt handling. 

Om man hamnar i etiska konflikter kan man känna sig otillräcklig, det kan handla om 

hur man agerar och värdesätter möten  eller situationer samt vilket ansvar man känner 

gentemot andra människor i till exempel sitt jobb.  

 

Anderberg (2009, s. 12-13) skriver att det etiska idealet inom äldreomsorgen har sin 

grund i människans värdighet. Det ligger i vårdens natur att ha respekt för mänskliga 

rättigheter, behandla alla med respekt, rätten till liv och värdighet samt kulturella 

rättigheter. Alla yrken som jobbar kring vårdtagarna, såsom vårdpersonal, sjuksköterska 

och mellanchef, har ett ansvar för att sträva efter en etisk dimension som innefattar 

respekt för vårdtagaren och dess rättigheter. From (2007) visar i en studie att 
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vårdtagarna känner sig trygga och respekterade om de känner att boendets personal 

agerar professionellt i sina yrken. Vårdtagarna vill känna att man är i goda händer på 

boendet man bor i.  

 

3.3 Effektivitetsperspektivet och besparingskrav 
90-talets kommunala äldre- och handikappomsorg präglades av förändringar på grund 

av det rådande effektivitetsperspektivet. Effektivitetsperspektivet fokuserade på 

resursåtstramningar, marknadsorientering samt decentralisering (Wolmesjö 2005, s. 

237). Szebehely (2000, s. 11) menar att systemförändringarna som skedde inom 

välfärdstjänstens område kan beskrivas med tre nyckelord, ekonomistyrning, 

decentralisering samt privatisering. 

  

Enligt Wolmesjö (2005, s. 237-239) beskriver politiker och arbetsledare 

effektivitetsperspektivet som präglat av kontroll, resurser och makt. Dem framhäver 

även ett fokus på verksamheternas ekonomi. Besparingskrav och kvalitetssäkring för 

vårdtagarna var enligt politiker och arbetsledare viktiga effektivitetsfaktorer. 

Effektiviseringen och de ekonomiska aspekterna innebar dock en påföljd för personalen. 

Politiker och arbetsledare uttalade därmed en risk för försämrad vård- och 

omsorgskvalitet. Besparingskrav innebar att grundbemanningen av personal i vård- och 

omsorg blivit lägre. Den lägre personalstyrkan bidrog till ökad sjukfrånvaro vilket i sin 

tur påverkade vårdtagarna med sämre kontinuitet och kvalitet i omsorgen (Wolmesjö 

2005, s. 237-239). Forskning som tidigare gjorts utav Szebehly (2001) och Gustavsson 

(1999) framhäver att inskränkta resurser i parallell med organisatoriska förutsättningar 

som exempelvis svagt inflytande gällande hög arbetsbelastning och arbetsförhållanden 

kan leda till att personalen känner sig otillräcklig vilket i sin tur kan påverka 

vårdkvaliteten (Szebehly, 2001, Gustavsson, 1999). 

  

3.4 Förändring av äldreomsorgen 
Blomberg och Peterson (2010) har i sin artikel ”The Increasing Importance of 

Administrative Practices in the Shaping of the Welfare State” fokuserat på hur 

omsorgen har förändrats för äldre individer i Sverige och hur välfärdsordningen gick 

från att vara moralisk till administrativ. Under 1990-talet genomfördes ett antal reformer 

som ledde till förändring för äldre personer. Förändringarna innebar bland annat 
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uppdelning av de offentliga ensamrätterna på produktionen av välfärdstjänster samt 

möjligheten till rörligare former av organisationer inom offentliga förvaltningen. Dessa 

förändringar har bidragit till nya varianter av organisering och styrning inom offentliga 

förvaltningar (Blomberg & Petersson 2010). 

  

Blomberg och Petersson (2010) beskriver två olika organisationsmodeller för äldre 

inom socialt arbete, den traditionella samt den nya modellen. Den traditionella 

organisationsmodellen bestod av vårdbehov och behovsbedömning som samordnade 

funktioner i en yrkesroll. Den nya organisationsmodellen är en uppdelning av 

uppdraget, man har gjort en ny arbetsfördelning och en specialisering av yrkesrollerna 

inom äldreomsorgens verksamheter. Furusten och Lerdell (1998) benämner att  

organisationerna blir alltmer lika genom att de söker legitima formella strukturer i 

institutionerna de vill jämföras med och är beroende av. Att verksamheten ser ut som 

andra ger en känsla av trygghet och modernitet.  

  

Blomberg & Petersson (2010) benämner att den bästa verksamheten, är den verksamhet 

som billigast kan uppnå sina mål. En administrativ verksamhet som definieras av 

standardisering utvecklas, vilket i sin tur leder till begränsade möjligheter för 

individbaserade insatser på exempelvis äldreboendet. Vårdtagarna bemöts med 

förbestämda riktlinjer och det sociala medborgarskapet anses försvagas, dock stärks 

samtidigt de sociala rättigheterna i samband med att dem blir tydligare (Blomberg & 

Petersson 2007). 

 

3.5 Tid för reflektion som en organisatorisk förutsättning 
Kjerstin Larsson (2008) beskriver tid och resurser som en organisatorisk förutsättning i 

sin avhandling ”Mellanchefer som utvecklar – om förutsättningar för hållbart 

utvecklingsarbete inom vård och omsorg”. Larsson (2008, s. 45) menar att 

mellancheferna behöver tid för reflektion för att kunna lösa komplexa problem. För att 

reflektion ska kunna ske behöver dock mellancheferna åsidosätta tid för detta, något 

många mellanchefer menar att dem inte har.   

  

Larsson (2008, s.45) menar att besparingskrav och hårdare styrning har medfört brist på 

tid och utrymme för reflektion. Reflektion och dialog i arbetet ses också som ett viktigt 
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element för att skapa utveckling och förbättring, det är därför av vikt att tid för 

reflektion prioriteras (Nilsson & Hultman, 2004). Bristen på tid för reflektion har 

medfört att de kortsiktiga produktionskraven har kommit att prioriteras över de 

långsiktiga utvecklingsambitionerna. Då mellancheferna sällan har utrymme för att se 

över verksamhetens potentiella utvecklingsmöjligheter hamnar fokus på de mer akuta 

kortsiktiga problemen. Larsson (2008) diskuterar även i sin avhandling ”mellanchef i 

vård och omsorg” vikten av reflektion för mellanchefer. Larsson (2008, s. 192-196) 

menar att reflektion även behövs för personlig utveckling. Reflektion parallellt med 

arbetsuppgifter, komplexa situationer och resultat anses bidra till lärdom och 

utveckling. En mellanchefs personliga utveckling är därav också att prioritera för 

verksamhetens utveckling. 

 

3.6 Mellanchefens roll och ledarskap  
Att studera ledarskapet inom socialt arbete har på senare tid blivit allt vanligare. 

Definitionerna av ledarskap inom socialt arbete är varierande och speglar en mängd 

olika förståelser och tolkningar av ledarrollen. Chefsrollen är formell och något man blir 

tillsatt som, medan ledarrollen är något man blir vald till av sina medarbetare. Dessa två 

roller bör vara sammansvetsade när man är mellanchef.  Mellanchefen ska ha förmåga 

att påverka andra till att agera, samarbeta, lösa konflikter, skapa en positiv omgivning, 

samspela med intressenter samt arbeta för verksamhetens vision (McDermott & 

Bawden 2017). 

  

Utbildningen för att vara chef inom socialt arbete har på senaste utvecklats stort. Det har 

gått från att vara en praktisk kurs på ett halvår till tre och en halvårs kandidatexamen i 

socialt arbete. Ledarskapet har blivit mer professionellt och man studerar regler och 

rutiner som har stor vikt för organisationerna och rollen som mellanchef. För att axla 

rollen som mellanchef bör man även kunna motivera, stötta och uppmuntra sina 

medarbetare samt främja medarbetarnas personliga utveckling (Wolmesjö & 

Gollungberg 2011). 

  

Att vara mellanchef inom äldreomsorgen är en komplex ledarroll. Mellanchefen har 

många ansvarsområden som exempelvis budget, personal och administrativa rutiner. 

Det läggs även stort fokus på mellanchefens egenskaper och personlighet. Mellanchefen 



 

 

 

 10 

ska kunna bemöta olika intressenter samt deras krav och förväntningar. Mellanchefens 

position är i mitten av en hierarkisk organisation där hen får bemöta krav från både 

politiker och högre uppsatta chefer samt från vårdtagare, anhöriga och personal 

(Wolmesjö & Gollungberg 2011). 

  

Wolmesjö (2011) tar även upp mellanchefens ansvar för att driva verksamheten i 

enlighet med fastställda mål samt krav på en god vård- och omsorgskvalitet för 

vårdtagarna. Som mellanchef ansvarar man för att vårdtagarna får en kvalitetsvård 

enligt svensk lagstiftning samt att vården ska baseras på individens integritet och 

självbestämmande (Wolmesjö & Gollungberg 2011). 

  

Socialt arbete kräver ett starkt ledarskap för att kunna genomföra implementeringar och 

förändringar som verksamhetens personal kanske är emot. Individer som arbetar inom 

socialt arbete förväntas ha kunskap för att kunna analysera om ny forskning passar för 

verksamheten i fråga. Det har identifierats olika faktorer som visar på begränsningar för 

att en verksamhet ska kunna åta sig ny forskning. Faktorer såsom tidsbrist, krav från 

vårdtagare samt begränsade resurser. I dessa lägen krävs det ett starkt ledarskap och en 

ledare som kan motivera sina medarbetare till utveckling och förändring (McDermott & 

Bawden 2017). McDonald och Chenoweth (2009, s.105) argumenterar för att 

transformativt ledarskap är starkt inom socialt arbete och äldreomsorgens verksamheter.  

 

3.7 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis besitter mellanchefen inom den privata äldreomsorgen en komplex 

ledarroll med många olika ansvarsområden (Wolmesjö & Gollungberg 2011). Den 

privata äldreomsorgen skiljer sig från den offentliga äldreomsorgen på grund av sitt 

vinstintresse. Vinstintresset har fått bemöta kritik då välfärdens värdemässiga grunder 

ifrågasätts. Att hantera och bemöta sin verksamhets vinstintresse i relation till 

omvårdnadsetik och kvalitetskrav på rätt sätt blir därav extra viktigt för mellanchefen 

(Winblad, Mankell & Olsson 2015). Mellanchefen som mittpunkten i sin organisation 

får dagligen bemöta krav både uppifrån och nerifrån. Positionen innebär också 

kontinuerlig kontakt med olika intressenter såsom personal, anhöriga samt vårdtagare 

(Wolmesjö & Gollungberg 2011). Det vi upplevt saknas vid sökandet av relevant 
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forskning är generellt om den privata äldreomsorgen och dess vinstintresse. Det har 

även varit svårt att finna relevant forskning om omvårdnadsetik. 

 

4 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för teorierna vår studie har utgått ifrån, som är 

nyinstitutionell teori samt transformativt ledarskap.  

 

4.1 Nyinstitutionell teori  
Eriksson-Zetterqvist (2009) beskriver att den nyinstitutionella teorin grundas på två 

väsentliga verk, sociologerna John Meyers och Brian Rowans artikel Institutionalized 

organizations: Formal Structure as Myth and Cermony, publicerad 1977, samt 

organisationsforskarna Paul J. DiMaggios och Walter W. Powells artikel The Iron Cage 

Revisited: Instituttional Isomorphism and Collective Rationality in Organizationals 

Fields, publicerad 1983 (Eriksson-Zetterqvist 2009, s.63). Den nyinstitutionella teorin 

fokuserar på organisatoriska strukturer och processer som är gemensamma för hela 

verksamhetsområden, och sträcker sig över både funktionsgränser samt geografiska 

gränser. Speciellt intressant är varför verksamheter inom samma genre uppvisar en 

enhetlighet i sina praktiker och varför organisationsstrukturerna blir mer och mer 

omfattande och komplexa (Eriksson-Zetterqvist 2009, s.64).  

  

Eriksson-Zetterqvist (2009) skriver att DiMaggio och Powell etablerade två starka 

begrepp inom nyinstitutionell teori, fält och form. Begreppet organisationsfält belyser 

att omgivningen skapar och skapas av organisationer. Begreppet form, även kallat 

isomorfism, ger en förståelse av hur organisationer har en viss tendens att bli lika 

varandra i formen. Fälten fokuserar på organisationer och dess omgivning och 

framhäver hur samband mellan organisationer ger grund för olika meningsskapande 

aktiviteter och processer. Till följd av organisationernas samverkan på fältet kommer de 

blir alltmer lika varandra i formen, isomorfism (Eriksson-Zetterqvist 2009, s.72). 

Begreppet fält tydliggör att organisationer har inverkan på varandra genom normativa 

och kulturella processer, även om organisationerna inte har någon kontakt med 

varandra. Därmed finns ingen begränsning att man enbart kan studera direkta 

kopplingar och interaktion mellan organisationerna, utan utgångspunkten är att 
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organisationer har inverkan på varandra genom fältet (Eriksson-Zetterqvist 2009, s.73).  

Organisationerna påverkas inte direkt av andra organisationer utan istället av 

förändringar i organisationsfältets struktur. Med tillhörighet i ett fält får 

organisationerna den legitimitet som behövs för att erhålla kvalificerad arbetskraft och 

andra resurser för att klara sig på marknaden. När fältet har etablerats kommer det att 

formas av homogenisering och struktureringen ger möjlighet till olika former av 

homogenisering. Med strävan att bli lika varandra försvinner mycket av 

organisationernas självständighet och organisationerna blir tvärtom avspeglingar av 

fältets kännetecken och man strävar mest efter legitimiteten (Eriksson-Zetterqvist 2009, 

s. 74-76). 

  

När fältet har etablerat sig så kommer det oundvikliga kravet på homogenisering som 

har isomorfism som resultat. De processer som påverkar organisationerna på ett fält och 

som medverkar till institutionaliseringen är tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism 

samt normativ isomorfism. Den tvingande isomorfism kommer från politiska 

påtryckningar samt statens vis att medverka genom bestämmande överblickar och 

kontroller. De starkare organisationerna återfinns här och de kräver att de svagare 

organisationerna ska rätta sig efter dem, med formella och informella krav. Mimetisk 

isomorfism kallas även för imiterande krafter och innefattar förgivettagande och 

vanemässiga svar i osäkra situationer. En mindre organisation kan till exempel imitera 

en framgångsrik större organisation. De normativa krafterna kommer från inflytandet 

från utbildningar och professioner som påverkar vad det rätta sättet är att göra saker på 

(Eriksson-Zetterqvist 2009, s. 78-80). Isomorfism leder till att organisationerna blir mer 

framgångsrika får samtidigt  bättre chans att överleva (Eriksson-Zetterqvist 2009, s.82). 

  

Studier om nyinstitutionell teori fram till 1990-talet påtalade homogenisering och 

stabilitet och därefter gjordes det studier av forskare där de argumenterade för att 

nyinstitutionell teori även kan användas för att få förståelse för förändring och förstå 

vad som händer mellan organisationerna (Eriksson-Zetterqvist 2009, s.88). Begreppet 

agentskap har sedan år 1991 fått ett större utrymme i nyinstitutionell teori och 

startpunkten är att aktörer kan förändra organisationer. Detta har lett till bland annat 

studier om institutionellt entreprenörskap.  Grundhypotesen i nyinstitutionell teori är 

förgivettagna antaganden som gör att individuella aktörer inte kan förstå eller handla 
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efter egna intressen eftersom de är verk av institutioner som orsakar både kognitiva och 

handlingsmässiga begränsningar. Institutioner sätter gränser för vad aktörer tänker eller 

deras sätt på alternativ att genomföra saker på (Eriksson-Zetterqvist 2009, s. 91-92). 

Begreppet institutionella entreprenörer syftar på dem som producerar nya 

meningssystem som sammanväver funktioner hos oförenliga organisationer. 

Institutionellt entreprenörskap fokuserar på framväxande fält, till exempel den privata 

sektorn i välfärden (Eriksson-Zetterqvist 2009, s.93). 

  

Legitimitet är ett centralt begrepp inom nyinstitutionell teori då det är en viktig aspekt 

att beakta när man analyserar relationerna mellan organisationer och dess omgivning. 

När organisationerna söker efter legitimitet kommer dem att förändras då de anpassar 

sig efter de förändrade normerna i samhället. Därmed begränsas organisationernas 

handlingar av behovet av legitimitet i samband till rådande sociala normer. Man kan 

likna legitimitet med status och rykte då alla fokuserar på organisationens kulturella 

faktorer. Men till skillnad från rykte och status måste legitimitet vara uppfylld. Det 

viktigaste är att det inte ska finnas några ogynnsamma problem att tillskriva 

organisationen utan att organisationen kan påvisa goda resultat och framväxt. 

Legitimitet är inget organisationer konkurrerar om utan genom att en organisation är 

med i ett fält får alla organisationer en del av den bra legitimiteten. Därmed blir 

legitimitet homogeniserande och även en anledning för organisationer att ha liknande 

form som andra. En organisation når enklast legitimitet genom att anpassa sig till sin 

omgivning och legitimitet har en nära sammankoppling till institutionalisering och 

spridning (Eriksson-Zetterqvist 2009, s.103-106).  

 
I vår studie ville vi undersöka hur mellanchefer inom den privata äldreomsorgen 

upplever sin ledarroll och dess innefattande krav samt hur mellancheferna beaktar 

verksamhetens vinstintresse i relation till omvårdnadsetik och kvalitetskrav. Den 

nyinstitutionella teorin är ett bra redskap för att öka vår förståelse om organisatoriska 

förutsättningar samt hur mellancheferna kan bli institutionaliserade av organisationerna 

mellancheferna är verksamma inom. Genom studiens gång har vi många gånger stött på 

begreppet legitimitet vilket är ett av de centralaste inom den nyinstitutionella teori. Med 

den nyinstitutionella teorin fick vi ökad förståelse för hur organisationerna kan skapa 

legitimitet samt vikten av att organisationerna innehar legitimitet i samhället. Den 
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nyinstitutionella teorin fokuserar mycket på framväxande fält, till exempel 

privatiseringen inom välfärdssektorn. De privata aktörerna måste uppfylla samma krav 

som de offentliga aktörerna på vårdkvaliteten, detta kontrolleras genom upprättande av 

kontrakt mellan aktuell kommun och privat aktör. Att det ställs likvärdiga krav på 

aktörer inom äldreomsorgen bidrar till en legitimitet för de privata aktörerna. I samband 

med privatiseringen av äldreomsorgen så har vinstintresset blivit mer legitimt. Det har 

blivit känt att de privata aktörerna lever upp till samma vårdkvalitet som de offentliga, 

trots sitt vinstintresse och därmed får organisationerna ytterligare legitimitet.  

 

4.2 Transformativt ledarskap  
Larsson (2008) skriver att man på 1980-talet talade om det ”Nya ledarskapet”. 

Debattörer och forskare talade om det nya ledarskapet som visionärt, karismatiskt och 

transformativt. Ledarskapet kom att förändras från att ses som en påverkansprocess till 

att ses som meningsskapande. James McGregor Bruns, som talade om politiskt 

ledarskap, sägs ha haft en inverkan på vad som kom att bli den transformativa 

ledarskapsteorin (Larsson 2008, s. 38). 

 

Syftet med det transformativa ledarskapet är att transformera (påverka) medarbetares 

grundläggande värderingar och att mobilisera medarbetarnas energi och resurser till att 

vilja arbeta förändringsinriktat (Thylefors 2016, s. 116-117). Inom det transformativa 

ledarskapet lägger man vikt vid att ledaren ska se alla medarbetare som en enskild 

individ, ledaren kan på så sätt tillvarata medarbetarens kunskaper och intellektuellt 

inspirera och psykologiskt motivera till utveckling och förändring. Det transformativa 

ledarskapet kan även på så sätt nyttjas för att skapa en god arbetsmiljö både på individ- 

och gruppnivå. Bass (1985) menar att om ledaren kommunicerar mål och visioner som 

utarbetats i organisationen så ska det bidra till en känsla av stolthet, respekt och tillit hos 

medarbetarna. Larsson (2008) skriver att ledaren ska ge medarbetarna uppmärksamhet 

och kontinuerligt utmana dem med höga förväntningar och nya idéer (Larsson 2008, s. 

38).  

 

Det transformativa ledarskapet kan förklaras med ett perspektiv som kallas ”bottom-

up”. En anledning till att transformativt ledarskap blivit en betydande ledarskapsstil tros 

vara dess sätt att bemöta krav på förnyelse och utveckling av verksamheten samt dess 
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förmåga till situationsanpassning. I nutid finns det nya inslag i det transformativa 

ledarskapet som präglas av det organisatoriska och interorganisatoriska perspektivet. 

Ledaren ska, med hjälp av reflektionsskapande, mening- och sammanhangsskapande, 

synliggörande för vad som sker inom och utom organisationen och genom att 

medarbetarna har förutsättningar att ta sig an nya arbetsuppgifter, lyfta organisationen 

till högre nivåer. Ledaren ska sträva efter en organisation som är öppen på samtliga 

nivåer, specifikt vid vision- och mål förtydligande.  Arbetsmiljön och det sociala 

klimatet ska vara tillåtande för medarbetarna, detta ger beredskap för flexibilitet inom 

organisationen som i sin tur gagnar förändringsarbeten (Larsson 2008, s. 38). Det 

transformativa ledarskapet är alltså sammanfattningsvis en ledarstil vars huvudfokus är 

satt på utveckling, nyskapande och förändring (Thylefors 2016, s. 116-117). 

 

I vår studie ville vi undersöka hur mellancheferna upplever sin ledarroll. Vi har under 

arbetets gång upplevt att mellanchefens ledarroll inom privat äldreomsorg i mångt och 

mycket handlar om utveckling- och förändringsarbete för att uppnå och bibehålla en god 

vård- och omsorgskvalitet för vårdtagarna, för att uppnå en bra arbetsmiljö och 

arbetsvardag för medarbetarna men också för att verksamheten som helhet. För att få en 

flexibel och förändringsinriktad organisation och verksamhet anses ett transformativt 

ledarskap vara främjande. Vi ville därför använda oss av det transformativa ledarskapet 

som teori och redskap för att få en förståelse för mellanchefernas ledarroll samt hur 

mellancheferna hanterar etiska dilemman i samband med verksamhetens vinstintresse 

och kvalitetskrav, hur mellancheferna med hjälp av ledarskapet bemöter alla 

intressenters olika krav och får verksamheten att gå runt på alla nivåer.   

  

5 Metod och metodologiska överväganden  
I detta avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt och vilka metodologiska 

övervägandena vi gjorde för studien. Vi diskuterar metodval i förhållande till syfte och 

frågeställningar, val av datainsamlingsmetod, analysmetod, övervägande vid urval och 

urvalsmetod, de etiska överväganden som vi gjorde samt vår arbetsfördelning.   
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5.1 Metodval  
Ahrne och Svensson (2015, s. 10-12) beskriver att man brukar skilja på kvalitativa och 

kvantitativa metoder. I de kvalitativa metoderna får man en förståelse för samhället och 

dess fenomen på ett djupare plan medan i de kvantitativa metoderna vill man mäta 

statistik av ett visst fenomen. Det kan vara svårt att mäta sociala fenomen i siffror, till 

exempel upplevelser av sociala interaktioner. Kvalitativa forskningsmetoder underlättar 

att använda sig av när man vill få förståelse för individers upplevelser. Syftet med vår 

studie var att få en förståelse för hur mellanchefer inom privat äldreomsorg upplever sin 

ledarroll och dess innefattande krav samt hur mellanchefer inom den privata 

äldreomsorgen beaktar verksamhetens vinstintresse i relation med omvårdnadsetik och 

kvalitetskrav. Materialet vi fick in var inte mätbart och vi ville dessutom få en förståelse 

för hur mellancheferna upplever sin ledarroll, därmed var inte en kvantitativ 

forskningsmetod aktuell för vår studie och därför valde vi en kvalitativ 

forskningsmetod. 

 

Kvalitativ forskning grundas i ett empiriskt arbetssätt som strävar efter förståelse och 

grundas därav i hermeneutiken, läran om förståelse. Hermeneutikens centrala 

huvuduppgift är att redogöra för vad förståelse är, man vill få kunskap och förståelse om 

sociala fenomen. Hermeneutiken strävar efter att förstå människans ”inre upplevda 

erfarenhet” (Thomassen 2007, s. 178-180). Den kvalitativa forskningsprocessen och 

hermeneutiken bildade därav en lämplig metodologisk ansats för att få förståelse för hur 

mellanchefer inom privat äldreomsorg upplever sin ledarroll och dess innefattande krav 

samt hur vinstintresset beaktas i relation med omvårdnadsetik och kvalitetskrav.  

 

5.2 Val av datainsamlingsmetod - semistrukturerade intervjuer 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Ahrne och Svensson (2015, s.12-15) underlättar de 

kvalitativa forskningsmetoderna att förstå samhället på ett djupare plan där man även 

inkluderat värderingar och normer. Den kvalitativa forskningsmetoden har därmed 

hjälpt oss att komma nära inpå mellancheferna vi intervjuade. Detta i sin tur gav oss en 

djupare förståelse för mellanchefernas ledarroll och dess innefattande krav samt  hur 

mellanchefer inom den privata äldreomsorgen beaktar verksamhetens vinstintresse i 

relation med omvårdnadsetik och kvalitetskrav.  
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Ahrne och Svensson (2015, s. 15) beskriver att den kvalitativa forskningsprocessen 

innebär en flexibilitet som gör det möjligt att anpassa forskningens utformning 

kontinuerligt utmed intervjuernas möjliga svängar utanför den upplagda intervjuguiden. 

Detta har vi valt att använda oss av i vår studie genom semistrukturerade intervjuer. 

Ahrne och Svensson (2015, s. 38) skriver att med semistrukturerade intervjuer läggs det 

upp en intervjuguide med ett antal bestämda samtalsämnen och frågor men samtidigt 

med en utgångspunkt där man är öppen för vart intervjun kan leda. Detta har vi använt 

oss av i vår studie genom att vi först la upp en intervjuguide med olika teman men under 

intervjuerna var vi även öppna för att gå utanför intervjuguiden för andra viktiga 

diskussioner och samtalsämnen som vi själva inte hade tänkt på. Intervjuguiden hade vi 

som grund för att få fram de viktigaste faktorerna. Flexibiliteten i semistrukturerade 

intervjuer minskade risken att vi missade betydelsefull och intressant information för 

vår studie. Den kvalitativa forskningsprocessens flexibilitet och det möjliga breda 

resultat av intervjuerna motiverade vårt val av forskningsmetod.  

  

5.3 Analysmetod  
För att analysera vårt material har vi använt oss av tre arbetssätt, dessa är sortera, 

reducera och argumentera (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). Genom att sortera 

vårt material har vi skapat en ordning som underlättade för vår analys och detta gjorde 

vi genom att organisera vår empiri under olika teman, såsom ledarroll och vinstintresse. 

Rennstam och Wästerfors (2015, 220-228) beskriver att organiseringen uppstår inte av 

sig själv, utan detta har aktivt skapats av oss själva med hjälp av teorierna studien har 

utgått ifrån, nyinstitutionell teori samt transformativt ledarskap. Ordningen är därmed 

förknippad till teorier som studien har utgått ifrån. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 

228-231) benämner reduceringen som representationsproblemet vilket innebär att man 

inte kan presentera allt sitt material. Eftersom vi genomförde intervjuer som 

datainsamlingsmetod fick vi in mycket material och vid reduceringen fick vi sålla bort 

och minska ner vårt material. Utan att reducera viktig empiri så la vi en bra grund för 

vår analys och resultat för att få fram det väsentliga. Till exempel sållade vi bort stor del 

av intervjupersonernas  bakgrundshistoria med anledning av att det inte är så väsentligt 

för vår studie vilken utbildning intervjupersonerna har gått. Vi sållade även bort visst 

datamaterial som hade kunnat röja vilka företag intervjupersonerna jobbar åt, detta för 
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att bevara deras anonymitet. Som Rennstam och Wästerfors (2015, s. 228-231) skriver 

har vi med reduceringen sållat ut det vi vill uppmärksamma och som vi kan och ska 

koppla till teorierna som studien har utgått ifrån samt tidigare forskning. Rennstam och 

Wästerfors (2015, s. 231-234) skriver att sista steget är att argumentera för vårt material 

och vad vi fick för resultat. Genom att vi kan argumentera och problematisera vår 

empiri med koppling till teorierna samt tidigare forskning har vi kunnat formulera ett 

eget resultat. Vi har använt oss av vår empiri i förhållande till teorierna samt tidigare 

forskning för att få fram vårt resultat och vår analys. På detta vis har vi skapat en 

självständighet i vår analys. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 231-234) benämner 

vikten av att faktiskt argumentera för vårt material och inte enbart redovisa den samt att 

vi svarar på våra frågeställningar med vårt resultat. Detta har vi gjort i vårt resultat och 

analys kapitel samt i diskussionskapitlet.   
 

5.4 Övervägande vid urvalsmetod och urval 
Syftet med vår studie var att med kvalitativa intervjustudier få en förståelse för hur 

mellanchefer inom privat äldreomsorg upplever sin ledarroll samt dess innefattande 

krav. Studien kommer även undersöka hur mellanchefer inom den privata 

äldreomsorgen beaktar verksamhetens vinstintresse i relation till omvårdnadsetik och 

kvalitetskrav. Vi har valt att  använda oss av vad Bryman (2016, s. 410) benämner som 

ett målinriktat urval där vi noga valt ut intervjupersoner som besitter erfarenhet och 

kunskap som vi ansåg var relevant för vår studie. Baserat på studiens syfte valde vi 

intervjupersoner som var verksamma som mellanchefer inom privat äldreomsorg. Vi 

valde ett målinriktat urval för att få en bredd av perspektiv och för att vi ville ha 

intervjupersoner med olika bakgrunder och erfarenheter. Med detta menar vi att vi gärna 

ville ha mellanchefer som både jobbat inom den privata och offentliga sektorn, men 

även de som enbart varit verksamma inom den privata sektorn. Vi var även öppna för att 

intervjupersonerna gärna fick ha olika utbildningar. Vi valde först att avgränsa vårt 

upptagningsområde till en specifik stad men förstod snabbt att det inte skulle räcka för 

att få tillräckligt med intervjupersoner. Vi fick därför ändra vårt upptagningsområde till 

fyra mellanstora städer i södra Sverige. Vi valde att avidentifiera vilka städer 

mellancheferna jobbar i för att undvika att deras identiteter röjs.  
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Vi valde att intervjua sju mellanchefer i fyra olika städer. Vissa av mellancheferna är 

verksamma inom samma företag men i olika städer eller särskilda boenden, medans 

andra mellanchefer är verksamma inom helt olika företag. För att hitta intervjupersoner 

sökte vi upp på internet vilka privata företag som bedriver äldreomsorg i våra fyra valda 

städer. Sedan kontaktade vi mellancheferna via mejl där dem fick information om vår 

studie och dess syfte, i samband med detta tillfrågades dem om de ville delta i vår 

studie. Ville dem delta fick de antingen ringa eller mejla oss för att boka tid för intervju. 

Intervjupersonerna fick själva välja hur de ville att intervjuerna skulle gå till, om de 

ville ha intervju på plats, telefonintervju eller intervju via skype, samt datum och tid för 

att möjliggöra att så många mellanchefer som möjligt ville delta i vår studie. Vi började 

våra intervjuer med att förklara studiens syfte, fråga om intervjupersonerna lämnade 

samtycke till att medverka i vår studie samt om det var okej att vi spelade in 

intervjuerna på våra mobiltelefoner för att efteråt kunna transkribera materialet så 

ordagrant som möjligt.  

 

5.4.1 Intervjupersonerna  

I vår studie har vi valt att anonymisera våra intervjupersoner och kommer att benämna 

dem som IP1, IP2 osv. IP står för intervjuperson.  

 

5.5 Studiens trovärdighet  
Ahrne och Svensson (2015, s. 25) beskriver att studiens trovärdighet är viktig och 

studiens transparens skapar trovärdighet. Genom att man tydligt redogör för sin 

forskningsprocess så bidrar detta till att läsaren förstår hur man har tänkt. Vi har i vår 

studie diskuterat kring våra metodval samt fördelar med dessa. Ahrne och Svensson 

(2015, s.25) beskriver även vikten av att öka studiens trovärdighet genom att man 

presenterar studiens svagheter. Vi är medvetna om att eftersom vi enbart har intervjuat 

sju mellanchefer i fyra olika städer så är vårt resultat inte representativt för alla 

mellanchefer i Sverige som jobbar inom privat äldreomsorg. Men det finns däremot 

vissa övergripande aspekter som troligen kan föras över på andra mellanchefer inom 

den privata äldreomsorgen. Vi är även medvetna om att mellancheferna i sina 

anställningsavtal har skrivit på att dem ska vara lojala mot företagen. Detta kan innebära 

att intervjupersonerna eventuellt inte kan dela med sig av saker som kan skada företaget, 

exempelvis att berätta om etiska dilemman som skett i deras verksamheter.  
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5.6 Etiska överväganden  
Vår studie har inte omfattas av 3§ i Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) då den inte har behandlat känsliga personuppgifter eller 

personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden och har därför 

inte behövts etikprövas (Vetenskapsrådet 2017, s.15). Däremot kommer vi att få ta 

hänsyn till de fyra grundläggande etiska principerna som bildar individskyddskravet. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å., s.6). 

 

För att våra berörda intervjupersoner ska veta vad forskningens syfte är har vi ett 

informationskrav, därmed har vi skickat ut ett informationsbrev till mellancheferna vi 

ville intervjua innan intervjuerna skedde. Samtyckeskravet har vi fått ta hänsyn till 

genom att våra intervjupersoner har fått skriva under en samtyckesblankett där de har 

samtyckt till att vara med i vår studie. Intervjupersonerna har fått information om att 

intervjun skedde på deras villkor och att de när som helst fick avbryta intervjun om de 

blev obekväma samt att de inte behövde svara på samtliga frågor om de inte ville det. Vi 

har även fått ta hänsyn till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Empirin vi fått in 

har vi förvarat på våra mobiltelefoner och datorer som ingen annan har tillgång till samt 

efter transkriberingen har materialet raderas direkt. Vi har anonymiserat 

intervjupersonerna i vår studie och döpt dem till IP1, IP2 osv. Vårt insamlade material 

kommer enbart användas i vår studie (Vetenskapsrådet u.å., s.7-15). Eftersom vi har 

intervjuat mellanchefer som är verksamma inom den privata sektorn samlade vi in 

känsligt material. Det är känsligt material eftersom mellancheferna har skrivit på sina 

anställningsavtal att vara lojala mot företaget och om de säger något företaget inte gillar 

eller inte står för kan mellancheferna hamna i svårigheter. Därmed var vikten stor att 

anonymisera våra intervjupersoner så deras identiteter inte röjs. Vi valde även att 

anonymisera vilka städer samt företag som intervjupersonerna jobbar inom för att 

minska risken att identiteterna röjs. Vi har även anonymiserat vissa ord som skulle 

kunna avslöja vilka företag intervjupersonerna jobbar för. Vi har också valt att inte 

redovisa datamaterial som skulle kunna röja någons identitet.  
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5.7 Arbetsfördelning 
Studiens forskningsområde har vi tillsammans diskuterat fram och därtill gemensamt 

formulerat studiens syfte och frågeställningar. Vi har tillsammans sökt efter relevant 

fakta och forskning och har därefter delat upp läsningen av materialet samt bildandet av 

studiens tidigare forskning. De färdiga texterna har sedan lästs igenom och gemensamt 

diskuterats. Studiens intervjuer har vi genomfört tillsammans. Intervjufrågorna, bortsett 

från spontana följdfrågor, har delats upp för att vi i största mån ska vara lika delaktiga 

under intervjuerna. Transkriberingen av dem genomförda intervjuerna har vi också delat 

upp lika mellan oss. I det stora hela har vi skrivit och producerat all text tillsammans 

och har under studiens gång haft ett jämlikt inflytande på studiens alla delar. Har vi inte 

kunnat sitta och arbeta fysiskt tillsammans så har vi använt oss av Skype och 

telefonsamtal för att så ofta som möjligt kunna diskutera och bolla idéer mellan 

varandra. Att ständigt kunna diskutera och få ta del av den andra personens perspektiv 

och åsikter tror vi har varit främjande för studiens slutprodukt. 

 

6 Resultat och analys  
I detta kapitel presenterar vi studiens resultat och analys. Vi har att kopplat vårt resultat 

till teorierna som studien har utgått ifrån samt till tidigare forskning. Vi har valt att 

presentera resultat och analys i samma kapitel då vi tycker att texten blir mer 

sammanhängande. Resultat och analys har vi delat upp i olika teman som utgår från 

studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman är ledarroll, möjligheter och 

utmaningar, krav från olika intressenter, vinstintresse samt omvårdnadsetik.  

 

6.1 Ledarroll 
I detta avsnitt redogör vi för hur intervjupersonerna upplever sin ledarroll inom privat 

äldreomsorg genom att beskriva hur en vanlig arbetsdag kan se ut, om det finns tydliga 

mål för verksamheten samt om de upplever att de har rätt förutsättningar för jobbet som 

förväntas av dem.  

 

6.1.1 Vanlig arbetsdag  

Samtliga av intervjupersonerna berättade att det är svårt att beskriva en vanlig arbetsdag 

eftersom arbetet är väldigt komplext och man vet aldrig vad som händer under dagen. 
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Alla intervjupersoner beskrev att arbetsdagen innehåller tre stora delar och dessa är 

personalarbetet, kontakt med vårdtagare och anhöriga samt administrativt arbete.  

 

Vi är egentligen två chefer här som delar på arbetsuppgifterna men vi har 

tillsammans allt ansvar för personal och ekonomi, bemanning, kvalitet, 

HSL, alla externa kontakter med kommunen och landsting. Så att det är 

väldigt varierat. Det är saker som flyter in i varandra hela tiden. Vi har 72 

boende och ibland kan en boende ha gått bort och då måste vi rapportera det 

till kommunen och kanske måste ringa anhöriga som måste komma och titta 

på en tom lägenhet. Så det är väldigt varierande. Personalsamtal som dyker 

upp, både planerade men också lite mer akuta. (IP2) 

 

En vanlig arbetsdag innefattar tre saker tänker jag, det man ska ta hand om 

under dagen. Det är dem som bor här och deras anhöriga, det är 

personalbiten och sen är det också allt det som ska redovisas i alla företag 

idag. Där kan jag säga att det har inte blivit mindre utan det blir ju bara mer 

och mer vilket jag ibland kan fundera över och vad det är som egentligen 

gör att vi idag ska lämna mer och mer underlag på precis allting, och det 

tenderar ibland att ta lite väl mycket av ens tid kan jag tycka. [...] Så att alla 

dem här tre komponenterna är ju en dag sen vet man ju inte, det är ju både 

det roliga men också det lite jobbiga ibland att man egentligen aldrig vet hur 

en dag ska se ut. Man tänker att nu är det här och det här som ska göras idag 

och sen när man går härifrån så är det allt annat än det som man har gjort 

idag också då får man ju skjuta det till nästa dag eller så får man sitta kvar 

och göra det eftersom man måste göra det. (IP7) 

 

Wolmesjö och Gollungberg (2011) belyser att jobbet som mellanchef inom äldreomsorg 

är ett komplext arbete och man har många olika arbetsområden. Till exempel budget, 

personal och administrativa rutiner som dagligen ska skötas. Dessa är arbetsuppgifter 

som samtliga av intervjupersoner använde för att beskriva vad en vanlig arbetsdag 

innehåller. IP6 lyfter fram att eftersom arbetet är väldigt komplext så varierar 

arbetsdagarna beroende på vilken period det är under året. På hösten jobbar man mycket 

med budget och kommande år medans under våren jobbar man mycket med 
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semesterplanering och rekrytering av sommarvikarier. IP2 belyser att det även kan 

uppkomma akuta saker, som till exempel personalsamtal. Vilket även IP7 berättar att 

det är svårt att egentligen veta hur en dag kommer att se ut då inom detta yrket kan det 

uppkomma vad som helst under en dag som man inte räknat med. Larsson (2008, s. 45) 

benämner att det är viktigt att mellancheferna får tid för reflektion för att kunna lösa 

komplexa situationer, att det är en organisatorisk förutsättning men många mellanchefer 

menar att det inte finns utrymme för att utsätta tid till reflektion. Larsson (2008, s. 192-

196) menar att reflektion parallellt med arbetsuppgifter, komplexa situationer och 

resultat bidrar till lärdom och personlig utveckling hos mellanchefer, vilket är viktigt i 

utvecklingen av verksamheten. Därav bör reflektion prioriteras. IP7 belyser att eftersom 

hen har varit verksam i många år har hen även märkt av att arbetet har blivit mer och 

man behöver lämna underlag på i princip allt i dagens läge. Hen anser att det tar för 

mycket av ens tid när man ska rapportera i princip allt och därav finns det inte mycket 

tid till att reflektera över saker och ting i verksamheten.  

 

6.1.2 Tydliga mål från ledning samt politiker 

Samtliga av intervjupersonerna uppger att det finns tydliga mål för verksamheten av 

ledningen och majoriteten av intervjupersonerna upplever att det även finns tydligt 

bildade mål av politiker. IP4 berättar att hen inte haft mycket kommunikation med 

politiker ännu, då hen började jobbet för några månader sedan. Men att hen upplever att 

alla politiker är ute efter samma mål vilket är en god vård och omsorg oavsett parti.  

 

Ja vi får ju rätta oss efter vad kommunen har i sin verksamhetsplan, nä men 

det är tydligt. (IP3) 

 

Absolut, vi har ett avtal med *** stad på drygt 200 sidor med vilka krav 

som både kommun vill att vi redovisar och vi som företag vill uppnå. Detta 

företag är ett väldigt värderingsstyrt och det är väldigt viktigt för företaget. 

Så vi har mycket värderingar i våra policys och i våra rutiner. Sen har 

företaget målkort, varje år sätter affärsområdeschefen mål för varje region 

som sen vår regionchef får och sen bryter hen ner dem i verksamheterna 

som finns i hens region och sen fylls det upp. (IP1)  
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Winblad, Mankell och Olsson (2015) beskriver att kommuner och politikers främsta sätt 

för att kunna kontrollera privata aktörer är genom ett kontrakt där man staplat upp 

målen som verksamheten ska uppfylla. Detta gör man dels för att kontrollera kvaliteten 

på vården inom den privata sektorn så att den uppnår nivån som står skriven i aktuella 

lagar och föreskrifter. Eriksson-Zetterqvist (2009, s. 78-80) menar att detta även talas 

om inom nyinstitutionella teorin där man talar om den tvingande isomorfismen som 

kommer från politisk påverkning och att offentliga sektorns vis att medverka är genom 

kontroller. IP2 belyser att företaget jobbar med tydliga mål med vårdkvaliteten och 

samtidigt jobbar de mycket med kommunen via deras gemensamma avtal. De har 

ständigt en kommunikation med kommunen och jobbar efter deras mål. Eftersom de 

privata aktörerna arbetar efter aktuell kommuns mål så innebär detta att de har samma 

mål att leva upp till som den offentliga äldreomsorgen, vilket bidrar till ökad legitimitet 

för den privata äldreomsorgen. IP5 berättar att hen har en nära kontakt med särskilt ett 

parti där de framför tydliga åsikter och tankar kring verksamheten men dessa tankar 

behöver hen inte verkställa. Utan kommer det några nya politiska beslut som behövs 

implementeras i verksamheten har regionchefen koll på det och framför det till IP5.  

 

6.1.3 Rätt verktyg och förutsättningar  

Tre av intervjupersonerna upplever att de i dagsläget har rätt verktyg och förutsättningar 

på grund av deras erfarenhet, de ansåg att deras erfarenhet är betydande för att kunna 

sköta sitt jobb på bästa möjliga sätt. Två av intervjupersonerna tycker däremot att de 

saknar vissa verktyg för att kunna sköta deras dagliga arbete. Resterande två 

intervjupersoner anser att de både har rätt verktyg och förutsättningar för att genomföra 

det jobb som förväntas av dem.  

 

Ja alltså det största verktyget är väl att jag har hållit på med det i så många 

år så att jag har ju en viss erfarenhet och kan nu sätta det i rätt ordning. I 

början var det att man fick hoppa lite fram och tillbaka innan man hittade 

rytm. Så det är mitt största verktyg, att jag har en viss ordning på hur jag ska 

göra så att inget glöms eller blir större än vad det behöver vara. (IP1) 

 

Nä inte alla gånger och det handlar i mångt och mycket om IT-strul. Jag 

sitter ofta i telefonkö till vår IT-support. Man beställer kanske vissa inlogg 
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och så som inte funkar och så får man ringa igen och så vidare. Nä det är 

ingen hit. (IP3) 

 

 Ja det tycker jag. Företaget har en ganska tydlig ledningsprocess när man 

kommer in ny som chef och alla dem utbildningarna har jag gått. (IP6) 

 

Som Wolmesjö och Gollungberg (2011) beskriver mellanchefens arbete som väldigt 

komplext och innefattande många olika arbetsområden. IP2 anser att hen i dagsläget har 

rätt förutsättningar och verktyg, men att när hen började arbeta som chef så upplevde 

hen inte att hen hade det. IP2 berättar att hen antingen fick lära sig saker genom 

utbildning, av andra eller på egen hand. Liksom IP1 beskriver i citatet ovan och IP7 

berättar att efter alla år som verksam mellanchef har man byggt upp rätt förutsättningar 

och verktyg. Detta påvisar att rollen som mellanchef är väldigt komplex och erfarenhet 

spelar stor roll för att känna att man har rätt förutsättningar och verktyg för att 

genomföra arbetet som förväntas av en mellanchef inom privat äldreomsorg. Som IP6 

belyser så anser hen att hen hade rätt förutsättningar och verktyg då företaget hen är 

verksam inom erbjuder ledarutbildningar för nya chefer.  

 

6.1.4  Konklusion  

Enligt resultatet bekräftas det att mellancheferna inom privat äldreomsorg besitter en 

komplex ledarroll med flertalet viktiga arbetsområden att hantera. Det framkommer 

även att mellancheferna anser sig ha tydliga mål vad gäller deras verksamhet och 

ledarroll från både ledning och politiker. Vad gäller mellanchefernas upplevelse av sina 

förutsättningar och verktyg för att kunna genomföra sitt dagliga arbete och det arbete 

som förväntas av dem, så blev resultatet någorlunda spritt. Resultatet ger dock en 

förståelse för att erfarenhet ses som en bra förutsättning för att kunna sköta ledarrollen 

som mellanchef på bästa möjliga vis. Resultatet visar även att praktiska saker som inte 

fungerar som dem ska, exempelvis IT, kan påverka mellanchefens dagliga arbete ur en 

negativ bemärkelse.  

 

6.2 Möjligheter och utmaningar 
Detta kapitel redogör vi för vad intervjupersonerna upplever att de har för möjligheter 

samt möter för utmaningar i sitt arbete som mellanchef inom privat äldreomsorg.  
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6.2.1 Korta beslutsvägar  

Majoriteten av intervjupersonerna förklarade att dem föredrar att jobba inom den privata 

sektorn då dem upplever att beslutsvägarna är kortare än inom den offentliga sektorn. 

Något mellancheferna menar bidrar till effektivitet och att implementeringar går snabbt 

att genomföra i verksamheterna.   

 

Jag föredrar privat. Motivering till varför är beslutstiden, beslutsstegen är 

kortare inom det privata, inom det offentliga ska det upp i en nämnd och sen 

ska det tas beslut och det är inte alltid som det kommer med. Här är det från 

mig till regionchefen till affärsområdeschefen och sen har vi ett beslut inom 

tio dagar. (IP1)  

 

Jag föredrar den privata sektorn. Då det är kortare beslutsvägar. (IP3)  

 

Eriksson-Zetterqvist (2009) beskriver två viktiga begrepp inom nyinstitutionell teori 

som är form och fält som innebär att organisationer och företag inom samma bransch 

blir alltmer lika varandra, homogeniserade. Flera av våra intervjupersoner som jobbar 

inom olika privata företag och under olika ledningar beskriver att de har alla korta 

beslutvägar, vilket belyser att organisationer inom samma bransch är lika varandra. 

Eriksson-Zetterqvist (2009) beskriver även att genom att organisationerna formas 

alltmer lika varandra så bildar företagen mer legitimitet och får därmed en bättre chans 

att klara sig på marknaden och erhålla bra och kompetent arbetskraft. Även i tidigare 

forskning framkommer det att det är viktigt för organisationer att uppnå legitimitet med 

institutionerna man vill jämföras med då det inges en känsla av trygghet samt att 

företaget på så sätt håller sig modernt (Furusten & Lerdell 1998). För att implementera 

och genomföra nya beslut krävs det ett starkt ledarskap påvisar McDermott och Bawden 

(2017). Ett stark ledarskap inom de privata verksamheterna  är viktigt för att 

mellancheferna så snabbt och smidigt som möjligt kan implementera nya beslut i sina 

verksamheter.  
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6.2.2 Handlingsfrihet och beslutsfattande 

Flertalet av intervjupersonerna beskrev att de upplever att det finns stor handlingsfrihet 

inom den privata sektorn och samtliga upplever att de har tillräckligt med eget 

beslutsfattande i sina verksamheter.  

  

[...] Större handlingsfrihet. Så länge jag kan motiverar varför jag gör som 

jag gör så får jag göra det. (IP4)  

 

Jag anser att jag har tillräckligt med eget beslutsfattande, ibland vill jag 

nästan ha mindre eftersom det är jag som ska stå för alla svar. Samtidigt så 

är de det som är charmen med att vara chef. Jag känner verkligen att jag har 

rätt att ta beslut. (IP4) 

 

Jag tror det krävs en viss personlighet för att ha mycket eller lite 

handlingsutrymme. Klarar man av att stå på sig och tala för sin sak så tycker 

jag att det främjar handlingsfriheten. Så jag tycker att mitt 

handlingsutrymme är tillräckligt, efter diskussion det vill säga. (IP5)  

 

Thylefors (2016, s. 116-117) menar att syftet med det transformativa ledarskapet är att 

man ska transformera medarbetarnas grundläggande värderingar och huvudfokus är på 

utveckling, nyskapande och förändring. Som flertalet av intervjupersonerna framförde 

anser dem att de har stor handlingsfrihet och stort eget beslutsfattande i sina 

verksamheter, där man kan jobba enligt det transformativa ledarskapet med utveckling, 

nyskapande och förändring. IP4 belyser att så länge hen kan motiverar varför hen gör 

som hen gör, så får hen oftast göra det för ledningen, bara hen kan motivera och 

diskutera för sin sak. Larsson (2008, s.38) beskriver att inom den transformativa 

ledarskapet jobbar man situationsanpassat och med hjälp av reflektions skapande och 

meningsskapande synliggör man vad som sker inom och utom organisationen. Som IP5 

belyser så tror hen att det krävs en viss personlighet för att antingen ha mycket eller lite 

handlingsfrihet, kan man argumentera och diskutera för sin sak och åsikt så främjar det 

handlingsfriheten. Detta kan man koppla till att jobba situationsanpassat och 

meningsskapande genom att man som mellanchef synliggör och argumenterar för sin 

sak att detta kommer påverka verksamheten i en positiv riktning.  
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6.2.3 Stöd från ledningen  

Samtliga av intervjupersonerna beskrev att de tycker att dem får det stöd  som dem vill 

ha och behöver från sin chef och ledning.  

 

I det stora hela så tycker jag det, absolut. Vi har en bra kontakt med vår chef 

som oftast är väldigt tillgänglig. Vi får gehör om det är något som vi vill 

lyfta och så. (IP2)  

 

Ja det tycker jag absolut. Det är klart att det kan finnas olika åsikter om 

saker och ting och då måste jag rätta mig och jobba efter det som i så fall är 

bestämt av ledningen och då är de det som gäller men ja jag får tillräckligt 

med stöd. (IP6)  

 

Forskning som tidigare gjorts av Szebehly (2001) och Gustavsson (1999) visar att om 

man har svagt inflytande i sin verksamhet vid till exempel arbetsbelastning kan detta 

leda till att man känner sig otillräcklig vilket i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. IP4 

belyser att hen har en hög arbetsbelastning i dagsläget men samtidigt bra chefer som ser 

och är medvetna om detta och därför får IP4 bra stöd och hjälp av dem. IP5 berättar att 

hen upplever sina chefer som lyhörda och så länge hen kan motivera och argumentera 

för sin sak får hen göra det hen vill. Detta påvisar att mellancheferna har inflytande över 

sina verksamheter. Om mellancheferna har en lyhörd ledning med bra stödfunktion, kan 

detta i sin tur minska arbetsbelastningen och främja vårdkvaliteten. Nilsson och 

Hultman (2004) menar att reflektion och dialog i arbetet är en viktig faktor för att skapa 

utveckling och förbättra verksamheten. Samtliga intervjupersoner upplever att de har ett 

bra och tillräckligt stöd av sina chefer och ledningen. IP2 belyser att hen har en bra 

kontakt med sin chef som oftast är tillgänglig så att dem kan föra en dialog om det är 

något mellancheferna vill lyfta, diskutera eller reflektera kring.  

 

6.2.4 Implementera ledningens beslut  

Majoriteten av intervjupersonerna beskriver att de har implementerat beslut från 

ledningen som de själva inte helt hållit med om. Även om de inte höll med om besluten 
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så bör man som mellanchef inte uppvisa detta för medarbetarna utan hålla en enad front 

med ledningen och dess beslut.  

 

Ja det får man ju alltid göra. Det kan vara stora saker och mindre saker men 

det är någonstans också så att ibland får jag säga till vissa här att dem 

faktiskt har skrivit på ett anställningspapper. I det pappret ingår det vissa 

saker, att du ska stå upp för företagets värdegrund, dem tre värdeorden vi 

har här och du ska vara lojal mot företaget, det ingår också i din anställning. 

Det ingår minst lika mycket i min anställning, att jag ska vara lojal gentemot 

företaget. Sen finns det tillfällen där man kanske kan säga att vet ni vad det 

här beslutet tycker inte jag heller är världens bästa men vi har att förhålla 

oss till det. Det kan ju röra mindre saker. Men då får man säga att nu har 

dem uppifrån bestämt det här och nu får vi bara förhålla oss till det. Sen 

visst är det större saker där man måste stå upp för det fastän man egentligen 

tycker det är skit, men man får inte låtsas om att man tycker det utan man 

får stå och säga att såhär är det och det får ni köpa. (IP7)  

 

Ja absolut. Man får ändå hålla en enad front. Även om jag inte kan hålla 

med min ledning i beslut som ska tas så får jag ändå någonstans visa mot 

personalen att det är den här förändringen som ska ske. Jag kan inte heller 

säga att, nä men jag tror inte på det här, det funkar liksom inte. Utan jag 

måste ju ändå stå för det som jag gör och försöka hitta en lösning. Vi 

försöker verkligen tänka lösningsfokuserat att det kan bli något bra av det 

så, även om man inte alltid håller med. (IP2) 

 

Eriksson-Zetterqvist (2009) beskriver att inom nyinstitutionell teori är agentskap ett 

stort begrepp som har lett till studier om institutionellt entreprenörskap som innebär att 

det är institutionen som tänker åt en och man genomför beslut man inte alltid håller med 

om själv. Man begränsas av institutionen genom att tänka och agera hur dem vill att 

man ska göra, man handlar inte efter sina egna intressen utan efter institutionens. IP7 

beskriver att om hen har försökt påverka ett beslut men beslutet fattas sedan på ett annat 

vis måste hen försöka leva med det och verkställa det så som verksamhetens ledning vill 

ha det. Liksom majoriteten av intervjupersonerna bekräftar att man minst en gång varit 
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tvungen att implementera beslut man själv inte håller med om. Detta påvisar att man 

som mellanchef inom en privat äldreomsorg påverkas av institutionalisering och att man 

inte alltid kan agera eller genomföra beslut som man själv håller med om utan låter 

organisationen tänka och agera åt en. IP5 berättar däremot att om det var beslut som 

skulle implementeras som hen helt var emot stod hen på sig gentemot ledningen att 

beslutet inte skulle verkställas i verksamheten. IP7 beskrev att om man ändå måste 

genomföra beslut man inte håller med om krävs det att man ändå kan motivera sin 

personal att ledningens beslut är bra och att dem måste förhålla sig till det oavsett om 

man håller med eller ej. McDermott och Bawden (2017) menar att för att lyckas 

omvända sin personal att implementera något nytt som man är emot krävs det att man 

har ett starkt ledarskap. Thylefors (2016, s. 116-117) beskriver att inom det 

transformativa ledarskapet är syftet att man som ledare ska jobba med att påverka 

medarbetarnas vilja att arbeta förändringsinriktat och vara öppna för nya beslut som tas 

i verksamheten. Ett transformativt ledarskap anses vara främjande vid 

förändringsarbete. 

 

6.2.5 Konklusion 

Enligt resultatet framkommer det att mellancheferna anser sig ha fler möjligheter än 

utmaningar i sin ledarroll. I resultatet framkommer det att samtliga mellanchefer 

föredrar den privata sektorn på grund av dess korta beslutsvägar som i sin tur bidrar till 

effektivitet. Mellancheferna anser att dem har tillräckligt med eget beslutsfattande i sina 

verksamheter och upplever att dem får det stöd de önskar från ledningen och högre 

chefer. Resultatet visar även att flertalet av mellancheferna anser att dem har stort 

handlingsutrymme i sina verksamheter. I resultatet belyser mellancheferna en utmaning 

i att implementera ledningens beslut som dem ibland inte håller med om. 

 

6.3 Krav från olika intressenter  
I detta kapitel redogör vi för hur intervjupersonerna hanterar och bemöter kraven från 

olika intressenter som uppkommer i deras dagliga arbete. I tidigare forskning har 

Wolmesjö och Gollungberg (2011) beskrivit att mellancheferna är i mitten av en 

hierarkisk organisation med krav både uppifrån och nedifrån. Deras position har därav 

en viktig roll i samspel med de olika intressenterna.   
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6.3.1 Mellanchefens dagliga bemötande av intressenter  

Majoriteten av intervjupersonerna berättar att de hela tiden i sitt dagliga arbete bemöter 

olika intressenter, det sker löpande under hela dagen och oftast jobbar man med mer än 

en sak samtidigt och därav kan olika intressenter vara inblandade.  

 

Hela tiden så är det ju och det sker saker hela tiden. Vi jobbar med 

människor, vi är människor och därför får man ju jobba med detta hela 

tiden. (IP7)  

 

Det är ju löpande under dagen hela tiden. Vi pratade just om detta här på 

morgonen, det är sällan vi sitter med en sak utan ofta sitter vi och bollar 

med fyra, fem olika saker samtidigt parallellt. Så det är väldigt mycket så 

hela tiden i vårt jobb. Det vore konstigt om det inte vore så skulle jag säga. 

(IP2)  

 

Wolmesjö och Gollungberg (2015) benämner att mellanchefen har en position i mitten 

av en hierarkisk organisation, där de får bemöta krav från både vårdtagare, anhöriga och 

personal samt politiker och högre uppsatta chefer i företaget. Som IP7 belyser jobbar 

man med människor och då blir det att man under hela arbetsdagen får bemöta olika 

intressenter. IP4 berättar att man lätt kan hamna i en lojalitetskonflikt när man hamnar 

mellan två intressenter, där det trycks på från båda sidorna och båda sidorna faktiskt 

också kan ha rätt i sin mening.  

 

6.3.2 Hanterandet av olika intressenters krav  

Samtliga av intervjupersonerna uppger att de ofta måste hantera olika krav från 

intressenter och att dem oftast inte vill samma sak. Men att då är det viktigt att lyssna på 

de olika intressenterna, men även förklarar att jag förstår hur du menar och hör vad du 

säger men alltid ta beslut utifrån faktan och hålla en bra balans mellan de olika 

intressenterna.  

 

Det blir att vi hela tiden bemöter intressenter med olika krav eftersom vi är 

operativa chefer så blir det att vi har både kommunen, vi har anhöriga, vi 

har boende, vi har personal, där det är många som liksom vill ha sitt och 
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tycker att deras del är viktigare än någon annans. Det gäller att hålla en 

balans och hålla sig till fakta och ta beslut utifrån fakta så är det att vara 

verksamhetschef, alla vill ju ha sin del och alla tycker att sin del är viktig, 

viktigast. (IP1)   

 

Jag har som grund att alltid lyssna på vad dem har att säga och hur deras 

tankegång går, kanske har dem till exempel en bättre idé angående en 

implementering än jag. Men i vissa fall får man bara stå på sig även om det 

vissa gånger resulterade i sura miner. Som verksamhetschef har man alltid 

det yttersta ansvaret för verksamheten och måste kunna stå bakom beslut 

man tar och att dem ska gynna verksamheten, då får man ibland sätta hårt 

mot hårt när det behövs. (IP5)  

 

Som Wolmesjö och Gollungberg (2011) beskriver så ska en mellanchef kunna bemöta 

de olika intressenterna samt deras krav och förväntningar. Mellanchefen har en viktig 

position för samverkan mellan de olika intressenterna då mellanchefen har en 

mittposition. IP1 beskriver att man som mellanchef ständigt möter olika intressenter 

som har olika krav och förväntningar och tycker att deras del är viktigast. Men att det är 

viktigt att hålla en balans och lyssna på de olika intressenterna men ändå hålla sig till 

fakta när man tar beslut. IP3 belyser att det oftast handlar om samsyn och samförstånd. 

Att man som mellanchef lyssnar på anhöriga, vårdtagare och personal men man säger 

inte att de har antingen rätt eller fel, utan att det oftast handlar om upplevelser. Att 

bemöta och behandla alla intressenter med respekt och värdighet kan medföra ökad 

legitimitet för organisationen, men om mellancheferna inte hanterar intressenterna på ett 

respektfullt sätt så kan det lika väl medföra negativa konsekvenser för organisationen 

och på så sätt påverka legitimiteten negativt. IP3 belyser även att hen är anställd av 

företaget för att genomföra ett uppdrag inte för att bli populär och man kan därför möta 

en del kritik när man inte kan uppfylla precis alla krav till exempel en anhörig ställer. 

Wolmesjö och Gollungberg (2011) menar att för att kunna axla rollen som mellanchef 

bör man kunna stötta, motivera och uppmuntra sina medarbetare för att främja deras 

utveckling inom yrket. IP6 berättar att målen ledningen sätter på mellanchefen, 

personalen och verksamheten kan uppfattas som tuffa att uppnå. Men att det då är 

mellanchefens roll att förklara målen för personalen och motivera personalen att de 
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faktiskt kan uppnå målen trots att dem ses som tuffa. IP6 belyser även att tryck från två 

olika håll ligger i sakens natur i denna sortens verksamhet.  

 

6.3.3 Konklusion  
Av resultatet framkommer det att mellancheferna dagligen bemöter olika intressenter 

och att det är en stor del av deras jobb. Inte sällan ställs mellancheferna inför 

hanterandet av en intressekonflikt där intressenterna tycker och vill annat än 

mellanchefen själv.  

 

6.4 Vinstintresse 
I detta avsnitt presenterar vi om mellancheferna upplever att ledningens vinstintresse är 

märkbart samt om mellancheferna upplever att de behöver ta ekonomisk hänsyn i sitt 

dagliga arbete.  

 

6.4.1 Ledningens vinstintresse 

Hälften av intervjupersonerna upplever att ledningens vinstintresse är märkbart medan 

ett par inte anser att det är märkbart. Det som genomsyrar majoriteten av 

intervjupersonernas svar är att oavsett om man jobbar som mellanchef inom privat eller 

offentlig sektor har man en budget att följa, och tyckte därav att i det stora hela är det 

bra med ekonomiska mål.  

 

Nej det tycker jag faktiskt inte. Jag kan säga att jag haft intervjuer med 

undersköterskor som kommer från en annan privat aktör och dem har blivit 

positivt överraskade över hur mycket personal vi har. Det hade dem inte på 

det stället. För mig är det inte vinstdrivande utan det handlar om att den 

privata aktören ofta hushåller bättre med det vi har, vi slösar inte lika 

mycket inom den privata sektorn som man gör inom kommunen. Och det är 

också som jag sa, ett led i att vi har mycket tätare uppföljningar inom den 

privata sektorn. (IP3) 

 

Ja det är märkbart på så vis att vi månadsvis har regionmöte där vi går 

igenom om alla verksamheterna inom regionen har klarat sin budget. Har 

man några röda siffror så får man dröja kvar efter mötet och diskutera detta 
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enskilt med vår ekonomiavdelning. Efter detta ska man sedan skriftligt 

skicka in en handlingsplan där det ska framgå hur man ska tänka 

nästkommande månad för att eliminera den här röda siffran. Alla 

verksamhetens kostnader diskuteras vid dem här mötena, både 

förbrukningsmaterial, personalkostnader, matkostnader och så vidare (IP5) 

 

Wolmesjö (2005, s. 237-240) beskriver att redan under 1990-talet inom vård och 

omsorg präglat av besparingskrav i verksamheterna, där man till exempel sparade in på 

personalmängd för att minska utgifterna. IP2 beskriver att i verksamhetens budget är det 

satt hur mycket personal som får användas för att inte spräcka budgeten. Men att 

samtidigt om det krävs mer personal av någon anledning godkänner ledningen oftast det 

om man kan motivera och redovisa vart timmarna har lagts och varför. IP4 berättar att 

ifall verksamhetens budget lyser rött en månad måste man lägga fram en handlingsplan 

hur man ska lösa det tills nästa månad, då den privata sektorn vill gå med vinst. Trots 

det skiljer sig inte vårdkvaliteten mycket alls mellan offentlig och privat sektor men 

ändå kan den kommunala gå back och den privata sektorn med vinst. Blomberg & 

Petersson (2010) benämner att den ultimata verksamheten är den som kan uppnå 

verksamhetens mål billigast.  

 

6.4.2 Ekonomisk hänsyn 

Alla intervjupersoner upplever att de behöver ta ekonomisk hänsyn i sitt dagliga arbete 

genom att ständigt ha i åtanke att man har en budget att förhålla sig till och siffror som 

inte ska lysa rött i slutet av månaden.  

 

Ja dels matkostnader till exempel. Samtidigt som vårdtagarna ska få så god 

måltidsupplevelse som möjligt men utan att det kostar för mycket. [...] 

Förbrukningsvaror, inkontinensmedel och så vidare är saker man inte kan 

spara in på men man måste planera och sprida dessa kostnader över hela året 

så att man får så lite röda siffror som möjligt. Personalkostnaderna är ju den 

stora utgiften men här kan man inte göra så mycket mer än vad man redan 

gjort. (IP4)  

 

Ja hela tiden men det är så i allt, man måste tänka på ekonomin. (IP6) 
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Ja som vi tidigare pratade om så behövde man alltid ha ekonomin i åtanke, 

exempelvis planera inköpen av förbrukningsmaterial så att den kostnaden 

sprids jämt över årets månader och inte kommer som en klumpsumma och 

medför röda siffor. (IP5) 

 

Wolmesjö (2005, s. 237-239) beskriver att politiker och arbetsledare beskriver 

effektivitetsperspektivet som präglat av resurser, kontroll och makt, där fokus är på 

verksamheternas ekonomi. Besparingskrav och kvalitetssäkring av vården var viktiga 

effektivitetsfaktorer. IP4 belyser att samtidigt som vårdtagarna ska få god och bra mat 

så ska den inte kostar för mycket, man måste både ha besparingskrav och 

kvalitetssäkring i åtanke vid beslut som genomförs. IP4 berättar även att saker man inte 

kan minska ner på såsom förbrukningsvaror och inkontinensmedel får man fördela jämt 

över hela året så man helst inte får några röda siffror. IP3 berättar att man hela tiden 

måste matcha med om man har tomma lägenheter och till exempel skippa att sätta in 

mer personal än vad som behövs i dessa lägen. Enligt Eriksson-Zetterqvist (2009, s. 

103-106) är det viktigt för verksamheter att legitimiteten är stor och att det inte finns 

några ogynnsamma problem som kan tillskrivas till verksamheten utan verksamheten 

ska främst kunna påvisa goda resultat och framväxt. Som IP5 och IP4 belyser är det 

viktigt att man inte får några röda siffror någon månad och ifall man får det måste man 

genast komma med en handlingsplan för hur man ska fixa det till nästkommande 

månad. Man måste hela tiden ha ekonomin i åtanke för att undvika röda siffror och 

planera för att sprida ut stora kostnader som exempelvis förbrukningsartiklar för att 

undvika stora klumpsummor vissa månader som leder till röda siffror i 

månadsbudgeten.  

 

6.4.3 Konklusion 

Resultatet påvisar att hälften av mellancheferna anser att ledningens vinstintresse är 

märkbart i deras verksamhet medan resterande hälft inte anser att det är märkbart. 

Flertalet av mellancheferna ser dock ekonomiska mål som något bra. Samtliga av 

mellancheferna upplever att dem dagligen behöver ta ekonomisk hänsyn i sitt arbete för 

att hålla sig till budget och undvika röda siffror.  
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6.5 Omvårdnadsetik  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur mellancheferna upplever vårdkvaliteten 

inom deras verksamheter samt om de har upplevt något etiskt dilemma gällande 

ledningens vinstintresse.  

 

6.5.1 Vårdkvaliteten  

Samtliga av intervjupersonerna berättar att de tycker att de har en bra vårdkvalitet på 

deras boende. De har samma lagstiftning att följa som alla inom äldreomsorgen har, 

kommunal som privat, samt att de jobbar efter avtal med aktuell kommun där alla 

kommunens invånare ska ha samma skäliga levnadsnivå. Majoriteten av 

intervjupersonerna berättar även att kvaliteten säkras upp genom att de jobbar med 

genomförandeplaner som är upplagda efter biståndsbeslut och genom egenkontroller där 

man till exempel mäter kvaliteten.  

 

Ja vi arbetar ju utifrån individfokus så att allting vi gör, allting vi planerar 

kring våra boende så är dem delaktiga. Sen kan det ju finnas boende som har 

demenssjukdom som inte kan vara delaktiga men där försöker vi verkligen 

lyssna på anhöriga så att man tillsammans kan sätta upp en plan för hur vi 

ska jobba. Dels utifrån individens behov men också utifrån deras önskemål. 

Vi har precis infört ett nytt planeringssystem här som vi inte har använt så 

jättelänge där all personal loggar in på morgonen när dem kommer och så 

får dem en färdig slinga i sin mobil och det är verkligen att kvalitetssäkra att 

alla boende får det dem har rätt till och det dem vill ha och det kan vara allt 

ifrån att ge mediciner till att gå ut på en promenad och att det finns en 

personal till varje liten insats som alla brukare behöver. Så att företaget 

jobbar väldigt mycket med kvalitetssäkring, man ligger väldigt långt 

framme med digitala lösningar och sånt, så det känns väldigt positivt. (IP2) 

 

Vi jobbar ju på uppdrag av en kommun och vi har ju samma lagstiftningar 

att följa som om det vore en kommunal verksamhet. Så det finns liksom 

inget annat ramverk för oss när man pratar om kvalitetsnivåer. Sen är det ju 

det avtalet som vi har med den aktuella kommunen, det får inte vara någon 

skillnad i en kommun om en vårdtagare bor i ett kommunalt eller privat 
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boende utan där är det ju kommunens nivå för vad som är skälig 

levnadsnivå och det är ju utifrån dem biståndsbesluten där dem blivit 

beviljade särskilt boende.  Så vi uppnår skälig levnadsnivå genom att 

genomföra det som avtalet säger och dem besluten som 

biståndshandläggaren har tagit. (IP6)  

 

Winblad, Mankell och Olsson (2015) beskriver att de privata aktörerna utmärker sig 

inom välfärden på grund av sitt vinstintresse och att vinstintresset har setts som ett hot 

mot välfärdssystemets värdemässiga grunder, vårdkvaliteten samt de etiska principerna. 

För att kommunerna och politikerna ska vara säkra på att de privata aktörerna lever upp 

det kvaliteten som är skriven i lagar och föreskrifter utformas ett kontrakt mellan 

politikerna och den privata aktören. Detta gör man bland annat för att kontrollera så att 

vinstintresset inte prioriteras före vårdkvaliteten. Som samtliga av våra intervjupersoner 

beskrev så har företagen upprättat ett kontrakt med aktuell kommun där man staplat upp 

både verksamhetens mål samt kommunens mål och krav på verksamheten, till exempel 

vårdkvaliteten. IP7 belyser att dem är duktiga på att kommunicera med 

biståndshandläggarna när de märker att handläggaren har lagt en för låg nivå på 

vårdtagaren och att hen behöver mer hjälp än vad som finns i vårdtagarens beslut. 

Kommunikationen mellan biståndshandläggare och mellanchef sker för att säkra upp 

vårdkvaliteten för vårdtagaren så hen får det som hen behöver hjälp med. IP2 berättar 

att dem jobbar mycket individbaserat och man utgår ständigt från individen i fokus för 

att vårdtagaren ska känna sig delaktig och för att man ska säkra upp vårdkvaliteten. IP2 

berättar även att företaget precis har startat upp ett nytt planeringssystem där personalen 

har en färdig dagsplanering när man loggar in för dagen  för att kvalitetssäkra att alla 

vårdtagare får det dem behöver och har rätt till. Wolmesjö och Gollungberg (2011) 

menar att som mellanchef har man ansvar för att vårdtagarna får en bra vårdkvalitet 

enligt svensk lagstiftning samt att vården baseras på vårdtagarens integritet och 

självbestämmande. Eriksson-Zetterqvist (2009, s. 103-106) menar att organisationer 

strävar efter legitimitet i samhället och man anpassar och ändrar sin verksamhet till 

samhällets normer. Som IP6 belyste så jobbar alla inom äldreomsorg efter samma 

lagstiftning och därav finns det även samma kvalitetsnivå vad gällande vården oavsett 

om äldreomsorgen bedrivs inom den privata eller offentliga sektorn. Där de strävar efter 

legitimitet genom att vara i samma kvalitetsnivå som resterande äldreomsorg.  
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6.5.2 Etiska dilemman 

Tre av intervjupersonerna har inte upplevt något etiskt dilemma i samband med 

ledningens vinstintresse. Två av intervjupersonerna har däremot upplevt ett etiskt 

dilemma, dock inte i verksamheten de jobbar i nu. Enbart två av intervjupersonerna 

berättade att dem upplevt ett etiskt dilemma i samband med ledningens vinstintresse i 

verksamheten där de jobbar nu. 

 

Egentligen inte. Precis som jag sa, allting går att lösa om man bara kan 

motivera för det. Ser vi att det är en situation som vi känner att nä här måste 

vi ta in mer personal eller vi måste tänka på något annat sätt och vi kan 

motivera det uppåt så får vi gehör för det. Så vi har i många fall kunnat 

motverka att det har uppstått ett etiskt dilemma om jag säger så. (IP2)  

 

Både ja och nej.. eller hur jag nu ska förklara.. Jag har vid några tillfällen 

upplevt att det hade kunnat ske ett etiskt dilemma om jag låtit ledningen 

bestämma och lyssnat fullt ut på dem. Vi hade en svårt demenssjuk 

vårdtagare, då ville inte ledningen bemanna upp mer än vad vårdtagarens 

biståndbeslut täckte. Hade jag inte stått på mig då och satt ner foten så hade 

det absolut kunnat ske ett etiskt dilemma, men det gjorde det inte. Det gäller 

att som chef ändå lita på sig själv och stå upp för sina åsikter och sin 

verksamhet. (IP5)  

 

Bäckman (2002, s. 19) menar att man ständigt ställs inför situationer där man funderar 

på om man agerar rätt eller fel och vad är det som bestämmer om en handling anses vara 

rätt. En etisk konflikt kan uppstå beroende på vilket ansvar man känner gentemot andra 

människor exempelvis på sitt jobb. Som IP2 belyser känner hen ett stort ansvar för 

verksamhetens vårdtagare och arbetar aktivt för att motverka uppkomsten av etiska 

dilemman. På så sätt använder IP2 sitt ledarskap och handlingsfrihet för att bemanna 

upp situationer som kräver det och säkrar upp vårdkvaliteten för vårdtagarna. Anderberg 

(2009, s.12-13) menar att äldreomsorgens etiska ideal grundar sig i människans 

värdighet. Alla inom verksamheten har ett gemensamt ansvar i att eftersträva etiska 

principer som består av respekt för vårdtagaren och dess rättigheter. IP5 berättar att om 
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hen inte hade stått upp för sin verksamhet och sina åsikter så hade det möjligen skett 

fler etiska dilemman inom verksamheten. IP5 uppvisar därav ett stort ansvar för att 

bevara vårdtagarnas respekt och värdighet i sin verksamhet. Thylefors (2016, s. 116-

117) beskriver bland annat att det transformativa ledarskapet har en god förmåga till 

situationsanpassning. För att kunna motverka att ett etiskt dilemma sker krävs ett 

ledarskap som kan anpassa sig utefter hur situationen ser ut och på så sätt snabbt kunna 

motarbeta uppkomsten av ett etiskt dilemma. IP5 och IP2 belyser att dem använt sitt 

ledarskap och handlingsfrihet för att förhindra uppkomsten av etiska dilemman.  

 

6.5.3 Konklusion  
Resultatet visar att alla mellanchefer anser att deras verksamheter uppfyller en god 

vårdkvalitet då all äldreomsorg har samma lagar och riktlinjer att följa. Mellancheferna 

belyser att dem kvalitetssäkrar vården genom egenkontroller, biståndsbeslut och därmed 

genomförandeplaner. Majoriteten av mellancheferna har inte upplevt något etiskt 

dilemma i sin verksamhet. Resultatet visar dock att mellancheferna kan motverka 

uppkomsten av etiska dilemman med hjälp av deras ledarskap.  

 

7 Diskussion   
I detta kapitel avslutar vi vår studie med en sammanfattning, diskussion och därefter 

förslag till vidare forskning.      
  
7.1 Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att med kvalitativa intervjustudier få en förståelse för hur 

mellanchefer inom privat äldreomsorg upplever sin ledarroll och dess innefattande krav. 

Studien har även undersökt hur mellanchefer inom den privata äldreomsorgen beaktar 

verksamhetens vinstintresse i relation till etiska principer och kvalitetskrav. Av studiens 

resultat klargörs det att mellanchefer inom privat äldreomsorg besitter en komplex 

ledarroll med tre betydande arbetsområden att hantera. Intervjupersonerna belyste 

specifikt arbetsområden som personalarbete, administrativt arbete samt kontakt med 

vårdtagare och anhöriga. Resultatet belyser svårigheter i att planera en arbetsdag 

eftersom arbetet innefattar människor och omvårdnad där det kan ske oplanerade och 

akuta saker och mellancheferna måste då göra omprioriteringar. Mellancheferna ansåg 
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sig ha tydligt bildade mål gällande deras verksamheter och ledarroll både från ledning 

och politiker. Gällande mellanchefernas upplevelser av sina verktyg och förutsättningar 

för att genomföra sitt dagliga arbete och det som förväntas av dem, så kom resultatet att 

bli tämligen spritt. Resultatet antyder dock på att erfarenhet anses vara en god 

förutsättning för att hantera ledarrollen som mellanchef på bästa sätt. Resultatet belyser 

även att problematik och strul med praktiska saker kan negativt påverka mellanchefens 

möjligheter till att kunna sköta sina dagliga arbetsuppgifter. 

 

Resultatet påvisar att mellanchefer inom privat äldreomsorg upplevde sig ha fler 

möjligheter än utmaningar i sin ledarroll och dagliga arbete. Mellancheferna framhäver 

att dem föredrar att arbeta inom den privata sektorn med anledning av dess korta 

beslutsvägar och möjliggörande till effektivisering. Mellancheferna ansåg också att den 

privata sektorn bidrar till ökad handlingsfrihet och stort eget beslutsfattande. 

Handlingsfriheten möjliggör utveckling, nyskapande och förändring. Intervjupersonerna 

uppgav alla att dem får önskat stöd från sin ledning och högre chefer. En bra 

stödfunktion möjliggör minskad arbetsbelastning. En utmaning som mellancheferna 

belyste var problematiken med att implementera ledningens beslut som dem själva 

ibland inte höll med om. Mellancheferna har på så vis blivit institutionaliserade och 

låter därmed verksamhetens ledning fatta besluten, alltså att organisationen tänker och 

agerar åt mellancheferna. Resultatet visar på att en stor del av mellanchefernas dagliga 

arbete handlar om att bemöta olika intressenter. Det hör inte till ovanligheten att 

mellancheferna hamnar i en intressekonflikt mellan de olika intressenterna där dem vill 

annat än vad mellanchefen vill. Mellancheferna belyser dock att man i dessa situationer 

bör vara lyhörd men ta faktabaserade beslut.  

 

Resultatet framhäver att hälften av intervjupersonerna ansåg att ledningens vinstintresse 

var märkbart i deras verksamhet, medan resterande hälft inte ansåg det som något 

märkbart. Majoriteten av mellancheferna såg dock verksamheternas ekonomiska mål 

som något positivt. Alla intervjupersonerna ansåg att dem dagligen behöver ta 

ekonomisk hänsyn för att hålla sig inom sin budget och undvika röda siffror. Även om 

budgeten är satt för hur mycket personal mellancheferna får schemalägga så godkänner 

ledningen oftast extra personal om det behövs, så länge dem kan motivera och redovisa 

vart extra timmarna har lagts.  
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Resultatet påvisar att samtliga intervjupersoner ansåg att deras verksamheter uppfyller 

en god vårdkvalitet enligt lagar och riktlinjer. Mellancheferna lyfte fram att 

kvalitetssäkring av verksamheternas vård görs genom egenkontroller, biståndsbeslut och 

därmed genomförandeplaner. Mellancheferna ansåg sig ha en god kommunikation med 

biståndshandläggare för att säkerställa att vårdtagarna får rätt nivå på sitt biståndsbeslut 

och därmed den hjälp hen behöver. Intervjupersonerna lyfte fram att dem arbetar 

individfokuserat för vårdtagarnas delaktighet och som en ytterligare kvalitetssäkring. 

Flertalet av mellancheferna framhävde att dem inte hade upplevt något etiskt dilemma i 

sin verksamhet. Resultatet påvisar dock att mellancheferna med hjälp av sitt ledarskap 

kan motverka uppkomsten av etiska dilemman. Mellancheferna belyste att dem 

använder sitt ledarskap och handlingsfrihet som ett verktyg för att bemanna upp 

situationer som kräver det och för att förhindra att etiska dilemman sker inom 

verksamheten.  

 

Utifrån studiens resultat och analys kan vi urskilja slutsatsen att mellanchefer inom 

privat äldreomsorg besitter en komplex ledarroll med många betydande 

ansvarsområden. Mellancheferna som mittpunkten i en organisation får dagligen bemöta 

krav från olika intressenter, dels från deras högre chefer och ledning men också från 

personal, vårdtagare och anhöriga. Slutsatsen framhäver mellanchefernas många 

möjligheter på grund av den privata sektorns kortare beslutsvägar, handlingsfrihet och 

stort eget beslutsfattande. Vilket i sin tur möjliggör effektivisering och därmed även 

nytänkande, utveckling och förändring. Slutsatsen påvisar även en utmaning i 

mellanchefernas dagliga arbete som innebär att implementera ledningens beslut som 

dem själva inte håller med om. I samband med detta blir mellancheferna 

institutionaliserade vilket innebär att mellancheferna låter organisationen tänka och 

agera åt dem. Slutsatsen framhäver också att mellancheferna uppfattar sina 

verksamheters ekonomiska mål som något positivt oavsett om dem upplever 

vinstintresset som märkbart eller ej. Slutsatsen urskiljer också att mellancheferna har 

flera olika sätt för att kvalitetssäkra vården för sina vårdtagare och för att öka 

verksamheternas legitimitet.  Mellancheferna belyser slutligen sitt ledarskap som 

främjande för att motverka uppkomsten av etiska dilemman i sina verksamheter. 
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Mellancheferna situationsanpassar alltså sitt ledarskap för att snabbt kunna agera i 

situationer som kräver.  

     

7.2 Diskussion  
Det framkommer tydligt att mellanchefer inom privat äldreomsorg besitter en komplex 

ledarroll med många olika arbetsmoment och innefattande krav. Vi har i samband med 

detta förstått vikten av att kunna utnyttja sitt ledarskap och handlingsutrymme till 

verksamhetens fördel. Att ha ett starkt ledarskap som mellanchef inom privat 

äldreomsorg främjar både utveckling och förändring, men kan också bidra till stor 

handlingsfrihet och effektivisering samt motverka etiska dilemman. Vi har förstått att 

stor handlingsfrihet inte helt och hållet kommer av sig själv utan grundar sig i 

ledningens förtroende för en som chef men också beroende på ens egen förmåga att 

diskutera och argumentera för sina åsikter. Det hade därav varit intressant att se om det 

hade kunnat finnas något samband mellan mindre handlingsfrihet och bristande 

förtroende från ledningen. Detta gick dock inte urskilja i vår studie eftersom samtliga 

intervjupersoner ansåg sig ha en god relation och önskat stöd från sin ledning och högre 

chefer.  

 

Något som förvånat oss är mellanchefernas möjlighet att påverka ledningens satta 

budget för deras verksamhet. Innan studien hade vi båda uppfattningen om att det fanns 

tydliga begränsningar i det egna beslutsfattandet och handlingsutrymmet gällande 

verksamhetens budget. I verkligheten såg det annorlunda ut för mellancheferna. Kan 

mellancheferna motivera och redovisa var dem exempelvis har lagt extra 

personaltimmar så godkänns oftast detta av ledningen utan ifrågasättning. Även här 

framgår vikten av ett starkt ledarskap.  

 

Innan studiens början upplevde vi att den privata äldreomsorgens vinstintresse var ett 

hett debattämne i både politik och media. Media drog gärna slutsatsen att vinstintresse 

och sämre vårdkvalitet hade ett samband. Av den anledning trodde vi att vårt resultat 

skulle innebära att det skett fler etiska dilemman inom intervjupersonernas 

verksamheter än vad det i verkligheten faktiskt har gjort. Vi är dock medvetna om att 

detta hade kunnat vara känslig information för intervjupersonerna att dela med sig av 

och att det kan ha påverkat vårt resultat gällande etiska dilemman. Innan intervjuerna 
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hade vi inte heller någon föreställning om att mellanchefernas ledarskap skulle vara ett 

redskap för att förhindra uppkomsten av etiska dilemman inom verksamheterna. Vi har 

under studiens gång fått en större förståelse för vad ett stark ledarskap kan åstadkomma 

och vilka möjligheter det kan medföra för en verksamhet.  

Om man samtidigt skulle ifrågasätta om vinstintresset faktiskt innebär en försämrad 

vårdkvalitet  så menar vi båda att det inte är något vi upplevt under studiens förlopp. 

Den privata äldreomsorgen präglas, likt all annan äldreomsorg, av samma lagar och 

riktlinjer samtidigt som man anpassar sin verksamhet utefter det kontrakt som man 

kommit överens om med aktuell kommun och dess politiker.  

 

Under studiens förlopp har vårt kvalitativa metodval känts rätt och vi anser att vi har fått 

ut det material som vi önskat med hjälp av den valda metoden. Semistrukturerade 

intervjuer hjälpte oss att få en djupare förståelse för mellanchefernas upplevelser och 

känslor. Vi har dock i efterhand funderat över vad en anonym enkätstudie hade kunnat 

innebära för vårt resultat. Möjligen hade mellancheferna vid en anonym enkätstudie 

känt sig bekvämare med att dela med sig av känslig information exempelvis upplevelser 

av etiska dilemman. 

 

Båda teorierna som studien har utgått ifrån, nyinstitutionell teori och transformativt 

ledarskap, har varit främjande för att fördjupa vår förståelse för vårt insamlade material 

och därefter bildandet av vårt resultat och analys. Teorierna har kompletterat varandra 

bra då dem berör två olika väsentliga delar för att få en förståelse för mellanchefens 

organisation, ledarroll och dess innefattande krav samt hanterandet och beaktandet av 

vinstintresset i relation till omvårdnadsetik och kvalitetskrav.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning  
Vi tror att det hade varit intressant och spännande att göra en jämförelsestudie mellan 

den offentliga och den privata äldreomsorgen. Då vi till skillnad från media inte fått 

uppfattningen att vårdkvaliteten skiljer sig något särskilt mellan de olika aktörerna. Man 

hade också kunnat jämföra beslutsvägarna inom den offentliga och den privata 

äldreomsorgen och undersöka om beslutsvägarna är så pass mycket kortare inom den 

privata äldreomsorgen som våra intervjupersoner har förmedlat.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Informationsbrev  
Hej! 

 

Vi heter Daniella Olsson och Gabriella Östlund och läser socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under hösten skriver vi vårt examensarbete som handlar om 

mellanchefers arbetssituation inom privat äldreomsorg. Studiens syfte är att med 

kvalitativa intervjustudier få en förståelse för hur mellanchefer inom privat äldreomsorg 

upplever sin arbetssituation med dess innefattande krav samt hur den privata 

äldreomsorgen beaktar verksamhetens vinstintresse.  

 

Vi önskar att få intervjua dig som är verksam som mellanchef inom privat äldreomsorg. 

Vi kommer att utföra intervjuer under veckorna 49-51. Vi uppskattar att intervjuerna 

kommer att ta cirka en timme. Vi kommer att förhålla oss till konfidentialitetskravet, 

detta innebär att alla personuppgifter kommer att anonymiseras i studien. Informationen 

ni ger oss kommer endast användas för att uppnå syftet med vårt examensarbete. 

Intervjumaterialet kommer därmed att raderas efter godkänd examination. Vi önskar att 

spela in intervjuerna för att kunna återge intervjumaterialet så ordagrant som möjligt. 

Röstinspelningen kommer endast vara tillgänglig för behöriga och involverade i 

examensarbetet. Vi vill också poängtera att deltagandet är frivilligt och ni kan 

närsomhelst välja att inte vara med.  

 

Kan du tänka sig att ställa upp som intervjuperson får du jättegärna bekräfta detta 

genom att svara på detta mejl eller ringa oss på telefon så bokar vi en tid för intervju. 

Vill du veta mer eller har några frågor så får du gärna höra av dig till oss!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Daniella Olsson och Gabriella Östlund  

 

Telefon: 076-7634204 

Mail: Go222cc@student.lnu.se 

Handledare: Peter Hultgren, peter.hultgren@lnu.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrund 
●   Vad har du för grundläggande utbildning?  
●   Har du några tidigare arbetslivserfarenheter inom socialt arbete?  
●   Har du varit verksam som mellanchef inom både offentlig och privat sektor?  
●   Om du har varit verksam inom både offentlig och privat sektor, är det något av 

alternativen som du föredrar? Finns det några likheter och/eller olikheter? 
●   Om du bara varit verksam inom privat sektor, är det ett medvetet val? Föredrar 

du den privata sektorn?  
●   Hur länge har du varit verksam som mellanchef?  

 
Arbetssituation 
 
●   Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? Vad är det som gör att en 

arbetsdag fungerar eller inte?  
●   Vad upplever du som svårt i arbetet? Vad upplever du som enkelt i arbetet?  
●   Hur upplever du din arbetsbelastning?  
●   Upplever du att du får de stöd som du behöver av din chef/ledningen? 
●   Upplever du att du har rätt verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra 

det arbete som förväntas av dig? 
●   Finns det tydligt bildade mål för verksamheten av ledning samt politiker? 
●   Är ledningens vinstintresse märkbart? Hur yttrar det sig i din arbetsroll?  
●   Har du någon gång upplevt ett etiskt dilemma vad gäller ledningens 

vinstintresse?  
●   Det brukar sägas att vara mellanchef är bland det svåraste som finns eftersom 

man kan hamna mellan olika intressen, är det något du känner igen? 
●   När i din arbetsvardag kan du uppleva att du behöver hantera olika intressen och 

hur gör du om du upplever att de inte vill samma sak? 
●   Alla verksamheter arbetar med knappa resurser och i er verksamhet finns även 

ett vinstkrav. Hur upplever du att du behöver ta ekonomiska hänsyn i ditt 
dagliga arbete? 

  
 
Verksamhetens organisation 
 
●   Hur hanterar du kraven från alla olika aktörer? 
●   På vilket sätt tycker du att organisationens hierarki påverkar ditt arbete?  
●   Upplever du att du behöver genomföra beslut som du själv inte håller med om? 

Hur hanterar du en sådan situation? 
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●   Har du något eget beslutsfattande vad gäller verksamheten? Anser du att du har 
tillräckligt med eget beslutsfattande? 

●   Upplever du att du har tillräckligt med resurser för att bedriva en bra verksamhet 
och uppnå en skälig levnadsnivå för vårdtagarna? Om du hade en betydligt 
större budget, vad skulle du då förändra i er verksamhet? 

●   Hur arbetar du och ledningen för att uppfylla en skälig levnadsnivå för 
vårdtagarna? 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 
 

Jag samtycker till att delta i denna studie och har fått information om studiens syfte. Jag 

har fått information om att studien är frivillig och jag kan när som helst avbryta mitt 

deltagande. Jag är medveten om att mitt deltagande kommer anonymiseras. Jag är 

medveten om att det inspelat material endast kommer avlyssnas av intervjuare. 

Materialet kommer enbart att användas i studien och efter transkriberingen kommer det 

inspelade materialet att raderas.  

  

  

Ort och datum …………………………………………………………….. …. / …. 2018 

Namnunderskrift: .............................................................................................................. 

En kopia av samtyckesblanketten finns att tilldelas. 

 


