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Abstrakt 

 

It is said that leadership success can be measured by the well-being of employees 

therefore we believe it becomes relevant to research the employee’s preferences 

concerning which skills they believe; a good enough leadership should entail. 

However previous leadership research tends to focus on the opinions of the middle 

managers rather than the employees themselves. Therefor the following study will 

conduct semi-structured individual and thematic group-interviews to depict the 

ideas of both middle managers and employees within five different municipal care-

organizations. Throughout the study an employee-perspective have been added to 

further investigate the most desired leadership skills vis-à-vis the actual leadership 

that occurs within municipal care operations to highlight differences and 

similarities.  

 

The following study can conclude that having a relationship between employees and 

middle managers is something that is important and something that everyone thinks 

is a prerequisite. The study can also draw conclusions surrounding the most 

preferred leadership skills. Employees need to feel involved and that the middle 

manager is understanding and insightful regarding the different roles and opinions 

of the employees. The studies theoretical theory, symbolic interactionism and 

Goffman's dramaturgy became helpful tools in order to analyze and understand how 

relationships are expressed and how communication can be interpreted. 

Furthermore, middle managers and employees agreed that it is difficult for middle 

managers to work with an employee-perspective in municipal care, since all 

performers have different perspectives and priorities, which means that they might 

have different opinions about which leadership qualities they consider to be most 

important. A leadership with an employee-perspective can be compromised by the 

fact that middle managers have many areas of responsibilities. Municipal care 

operations are an ever-growing workplace and a last home for many people which 

also can affect a middle managers ability to possess an employee-perspective.  
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1 Inledning  

 

Ledarskap och forskning kring ledarskap är något som under senare år fått ett ökat 

intresse och idag benämns begreppet ledarskap inom nästintill alla områden som 

berör människor (Alvesson & Willmott 2012). Trots det ökade intresset finns det 

likväl ett fortsatt behov för ytterligare forskning inom området, framförallt 

forskning som belyser medarbetarnas åsikter gällande vad ett ledarskap ska omfatta. 

Hur ett ledarskap bedrivs inom den kommunala omsorgen1, blir högst relevant då 

tidigare forskning påtalar att det kan ha en direkt påverkan på medarbetares2 mående 

(Eriksson, Skagert & Dellve 2013). Att medarbetarnas bästa prioriteras och att deras 

åsikter synliggörs blir även viktigt eftersom de är en viktig resurs i att 

säkerhetsställa att verksamheterna fungerar och att omsorgstagarna får den rätta 

vården (Bruzelius & Skärvad 2018). Att undersöka hur ledarskap kommer till 

uttryck blir viktigt för att urskilja förbättringsområden samt nya sätt att tänka, något 

som under de närmsta åren kan bli extra viktigt. Behovet av medarbetares och 

mellanchefers3 yrkesroller kommer till följd av åldrande befolkning att öka, och 

omsorgens verksamheter kommer bli högre belastade. År 1980 var ca 5,8% av 

populationen 65 år eller äldre och siffran förväntas att tredubblas till år 2050, vilket 

är en utmaning som äldreomsorgen står inför (Davies 2016), och då omfattar 

ovanstående siffror inte LSS, vars verksamheters behov också ökar.  

 

Följande studie kommer undersöka hur ledarskap inom den kommunala omsorgen 

kommer till uttryck och förstås av medarbetare och mellanchefer men även vad de 

har för idéer och tankar kring vad ett medarbetarperspektiv ska omfatta. Detta för att 

undersöka och se hur medarbetares och mellanchefers uppfattningar kring ledarskap 

och medarbetarperspektiv motsvarar varandra. Eftersom det finns en tendens bland 

ledarskapsforskning att utgå från mellanchefers synvinkel om vad som är bäst för 

medarbetarna, vill vi med denna studie även belysa medarbetarnas uppfattningar 

och åsikter. Därav kommer både mellanchefers och medarbetares uppfattningar och 

åsikter kring ett medarbetarperspektiv att lyftas fram. 

 

 

1 Omsorgen syftar i denna studie till kommunala verksamheterna som personlig assistans, 

särskilda boenden, serviceboenden och korttidsvistelse som upprättats utifrån; Lagen om 

Stöd och Service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) samt genom 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).  
2 Medarbetare används i denna studie som ett samlingsnamn för undersköterskor och    

vårdbiträden som är arbetar inom verksamheter som omfattas av SoL och LSS. 
3 Mellanchefer används i denna studie som ett samlingsbegrepp för enhetschefer och 

sektionschefer. Dessa chefer har chefsansvar men de har även en egen chef vars beslut kan 

påverka mellanchefens handlingsutrymme 
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1.1 Problembakgrund  
 

Följande avsnitt fördjupar sig i begreppen, ledarskap och medarbetarperspektiv för 

att utöka förståelse för studiens utgångspunkter. 

 

1.1.1 Ledarskap  

 

Bruzelius och Skärvad (2018) gör bedömningen att titeln chef är något som tilldelas 

medan titeln ledare är något som förtjänas genom kvaliteten på ledarskapet. Att 

särskilja på begreppen ledarskap och chef är något som emellertid sällan görs idag, 

utan de tenderar att stråla samman (Alvesson & Willmott 2012). En chef ska få sina 

medarbetare att utföra arbetsuppgifter, vilket överensstämmer väl med Bruzelius 

och Skärvads (2018) beskrivning av ledarskap. De beskriver att ledarskap är en 

process, som handlar om att få en person (mellanchefen) att påverka en grupp 

individer (medarbetarna) till att uppnå ett gemensamt mål. Ett gott ledarskap blir 

med andra ord, resultatet av hur väl man lyckas med denna process. Det blir svårt att 

ge en entydig beskrivning på vilka egenskaper som krävs för att upprätta processen 

då Alvesson (2001) menar att egenskaperna som krävs kan variera beroende på 

situation. Även Bruzelius och Skärvad (2018) är ense om att det inte finns en 

ledarskapsstil som bäst utgår från att upprätta ett gott ledarskap, utan hävdar att en 

chef måste vara anpassningsbar efter situationens behov.  

 

Att egenskaperna som krävs varierar kan bero på att alla människor har olika 

personligheter, kompetenser och individuella drivkrafter som kan medföra olika 

synsätt och preferenser (Ahrenfelt & Berner 1993; Bruzelius & Skärvad 2018). Att 

anpassa sitt ledarskap och möta medarbetarna där de befinner sig är något som 

ställer krav på mellanchefens förmåga att vara flexibel och anpassningsbar 

(Wheelan 2017; Thylefors 1991). Det anser vi väcker intressanta frågor gällande 

vilka ledarskapsegenskaper olika medarbetare anser är viktiga men även hur dessa 

åsikter förhåller sig med mellanchefernas antagande om vad medarbetarna vill ha. 

 

1.1.2 Medarbetarperspektiv  

 

I ett ledarskap kan mellanchefen välja att försöka se saker ur medarbetarnas 

synvinkel, för att eftersträva att se vilken påverkan olika förändringar kan ha för 

inverkan, för att uppskatta vilka ledarskapsegenskaper som är mest önskade i olika 

situationer. Begreppet medarbetarperspektiv används i denna studie för att 

åskådliggöra vad som utifrån medarbetarnas bästa, ska ingå i ett ledarskap. 

Uppfattning om vad medarbetares bästa är kan emellertid variera beroende på vem 

som tillfrågas. Som beskrivet i inledning finns det en mängd forskning inom 

området ledarskap, där beskriver mellanchefer vilka ledarskapsegenskaper de anser 
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är mest passande utifrån deras bild av vad medarbetarnas bästa är4. I denna studie 

ges möjligheten till både mellanchefer och medarbetare att uttrycka sina åsikter, vad 

de anser är medarbetares bästa. När uttrycket ledarskap med ett 

medarbetarperspektiv används i studien är det för att beskriva vad som mellanchefer 

och medarbetare anser ska ingå i ett ledarskap för att det ska vara anpassat kring 

medarbetarnas välmående och bästa. 

 

1.1.3 Sammankopplingen mellan ledarskap och ett medarbetarperspektiv  

 

För att kunna ha ett medarbetarperspektiv i sitt ledarskap behöver man lära känna 

sina medarbetare och skapa relationer till dem. Genom att göra det påstår Lundin 

och Sandström (2015) att mellanchefen lättare kan engagera och inkludera 

medarbetarna. Det blir exempelvis lättare att ge individanpassade arbetsuppgifter 

efter medarbetares styrkor och svagheter (Ibid). Genom individuella arbetsuppgifter 

och möjligheten att ta egna beslut ökar känslan av delaktighet och därmed ökar 

önskan att engagera sig och bidra till arbetet (Wheelan 2017). För att kunna arbeta 

utifrån ett medarbetarperspektiv och skapa relationer blir det enligt Thylefors (1991) 

uppfattning viktigt att mellanchefen är lyhörd och har medvetenhet gällande det 

faktiska arbetet. 

 

Ledarskapets framgång kan sedan mätas utifrån den tillit, respekt och det förtroende 

som medarbetarna har till sin mellanchef (Bruzelius & Skärvad 2018). Bruzelius 

och Skärvad (2018) uttrycker likväl att dessa egenskaperna lätt kan försvinna om 

kommunikation brister. När kommunikationen brister förloras även förmågan att 

samarbeta och det blir svårt för verksamheterna att nå sina mål. Ahrenfelt och 

Berner (1993) menar att människors olikheter påverkar hur kommunikation uppstår 

samt hur den kan tolkas, vi uppfattar oss själva och andras handlingar på olika sätt. 

Det faktum att kommunikation inte endast är det talade ordet utan även 

ansiktsmimik och kroppsspråk kan försvåra människors förmåga att förstå och tolka 

korrekt (Ackerman 2008). Ur ett medarbetarperspektiv blir det betydelsefullt att 

mellanchefen utgår från medarbetarna och lär sig deras individuella sätt att 

kommunicera. Hur man kommunicerar kan påverkas av tidigare erfarenheter, men 

de normer och värderingar som existerar på arbetsplatsen kan även påverka hur 

medarbetare och mellanchefer kommunicerar och agerar (Dellgran 2015).    

 

Att tolka, förstå och att vara anpassningsbar blir återkommande faktorer i ett 

ledarskap med ett medarbetarperspektiv och det är utifrån det som studiens 

teoretiska ramverk har valts. Studiens dataunderlag analyseras utifrån symbolisk 

interaktionism som begripliggör hur människor tolkar kommunikation och 

handlingar. Teorin dramaturgin används även för att förstå samspelet mellan 

 

4 Dessa egenskaper kommer vidare att diskuteras i avsnittet 2. Ledarskapsforskning 
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människor och hur olika masker och roller kan användas för att anpassa beteenden 

och handlingar efter olika situationer (Lalander & Johansson 2014).  

 

1.2 Problemformulering   
 

Medarbetare och mellanchefer är två viktiga aktörer inom den kommunala 

omsorgen eftersom de ska se till att omsorgstagarna får den rätta vården. Den 

kommunala omsorgens verksamheter är en alltmer växande arbetsplats och ett sista 

hem för många människor och behovet av mellanchefer och medarbetare kommer 

därav inte minska. Det gör därmed ledarskapsforskning till ett högst relevant 

forskningsområde. Mellanchefer har utöver ansvaret för omsorgstagarna även 

ansvar att se till medarbetarnas välmående och enligt Eriksson, Skagert och Dellve 

(2013) går det att dra konkreta paralleller mellan en chefs ledarskapsförmågor och 

en medarbetares mående. Något som betonar betydelsen av att medarbetare 

upplever sina mellanchefers ledarskap som tillräckligt bra. Att upprätta ett ledarskap 

som tar utgångspunkt i ett medarbetarperspektiv, med andra ord medarbetarnas 

bästa, framställs vara en utgångspunkt i det svenska ledarskapet. 

Ledarskapsforskningen skildrar att det kan finnas faktorer som kan försvåra 

upprättandet av ett sådant ledarskap, däribland att betydelsen av 

medarbetarperspektivet varierar.  

 

Existerande ledarskapsforskning har benägenhet att lyfta mellanchefers åsikter och 

upplevelser istället för medarbetarnas när det kommer till vad ett 

medarbetarperspektiv ska omfatta. Det anser vi skapar en kunskapslucka. Eftersom 

ett medarbetarperspektiv utgår från medarbetarnas bästa blir det högst relevant att 

även belysa deras upplevelser och tankar. Det medför en ytterligare kunskapslucka 

beträffande huruvida medarbetares och mellanchefers synsätt gällande 

medarbetarperspektivet överensstämmer. Genom att undersöka hur ledarskap 

kommer till uttryck samt vad mellanchefer såväl som medarbetare anser ska ingå i 

ett ledarskap, ur ett medarbetarperspektiv, kan vi undersöka hur mellanchefers 

arbetssätt och syn på medarbetarperspektiv motsvarar medarbetarnas uppfattningar. 

 

1.3 Syfte  
  

Studiens syfte är att synliggöra hur medarbetare och mellanchefer anser att 

ledarskap inom den kommunala omsorgen kommer till uttryck. Detta för att 

diskutera hur deras uppfattningar motsvarar varandra, samt för att undersöka hur 

uppfattningarna stämmer överens med deras tankar om vad ett medarbetarperspektiv 

ska omfatta. 
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1.4 Frågeställningar  
 

• Hur beskriver medarbetarna att deras mellanchefers ledaregenskaper 

kommer till uttryck och huruvida är den beskrivningen i enlighet med deras 

tankar om vad ett medarbetarperspektiv ska omfatta. 

 

• På vilket sätt beskriver mellanchefer inom omsorgen sitt ledarskap och 

vidare hur upplever de att ledarskapet överensstämmer med ett 

medarbetarperspektiv? 

 

• Vad ges medarbetarperspektivet för innebörder utifrån mellanchefer och 

medarbetare och hur överensstämmer bilderna med varandra? 

 

2 Ledarskapsforskning  

  

Följande avsnitt belyser ledarskapsforskning angående hur ledarskap kan bedrivas 

utifrån ett medarbetarperspektiv och vilka utmaningar den kommunala omsorgen 

står inför, som kan påverka mellanchefers förmåga att arbeta utifrån perspektivet. 

  

2.1 Ledarskapstendenser inom den kommunala omsorgen  
 

Det svenska ledarskapet kan beskrivas med begrepp som tillit, demokrati och 

jämlikhet (Rantatalo, Haake, Lindberg, Sparrhoff, & Bäck 2016). Det finns 

benägenhet att ledare inkluderar medarbetarnas åsikter och gör dem delaktiga i 

beslutstagning (Ibid), något som bidrar till att medarbetarnas åsikter synliggörs. 

Genom att inkludera medarbetarna och lyssna på deras åsikter blir det synligt att det 

svenska ledarskapet har en strävan att utgå från medarbetarnas bästa, ett 

medarbetarperspektiv. När ett ledarskap utgår från att uppmuntra och inkludera 

medarbetarna kan deras initiativtagande i arbetet ökas, det bidrar även till att de kan 

arbeta mer självständigt (Ibid). Att inkludera kan även bidra till att medarbetarna 

känner meningsfullhet i arbetet, vilket de behöver för att känna trivsel på sina 

arbetsplatser (Elmholdt, Dauer Keller & Tanggaard 2017). Förutom ovanstående 

vill medarbetare inom kommunala verksamheter ha en mellanchef som är tillgänglig 

och uppföljande när problem uppstår (Ekholm 2012). Det framhålls dessutom att 

mellanchefen ska vara delaktig och kunna ge konstruktiv feedback (Ibid).  
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Den kommunala omsorgen har höga krav på både sina medarbetare och 

mellanchefer genom omfattande arbetsområden. Mellanchefen ska i sin arbetsroll 

vara välinformerad om politiska mål, lagar och kommunala riktlinjer (Ekholm 

2012). Mellanchefer behöver agera som knutpunkt mellan olika politiska nivåer, 

myndigheter, medarbetare, vårdtagare och anhöriga (Döös 2004). Verksamheter 

inom politiskt styrda organisationer är bundna till att arbeta utifrån vad politikerna 

beslutar och det finns ett fokus menar Ekholm (2012) att upprätthålla verksamhetens 

värderingar och att möta samhällets etiska normer. Mellanchefen dras mellan de 

olika arbetsområden som medarbetarnas bästa och vårdtagarnas bästa men även att 

följa budget, lagar och riktlinjer för att säkerhetsställa att verksamheterna fungerar. 

Det kan medföra etiska dilemman beträffande vem som ska prioriteras i vilken 

situation (Ibid). Det är vanligt att ledare inom den kommunala omsorgen slits 

mellan sin lojalitet till medarbetarna, vårdtagarna samt politiken och sin högre chef.  

  

2.2 Medarbetarperspektivets krav på ledarskap  
 

Ledarskapsforskningen som studien refererar till tar upp olika uppfattningar om vad 

som kan ingå i ett ledarskap med ett medarbetarperspektiv. De olika uppfattningarna 

redogör både för individuella egenskaper som kan ingå men även olika 

ledarskapsstilar som mellanchefer kan välja att anta (Caldwell, Dixon, Floyd, 

Chaudoin, Post & Cheokas 2011; Tims, Bakker & Xanthopoulou 2011).  

 

Olika ledarskapsstilar medför att ledaren i sitt ledarskap utgår från olika bemötande 

och olika egenskaper. I exempelvis det transaktionella ledarskapet betonas 

medarbetare mer individuellt efter arbetsprestation (Hamstra, Yperen, Wisse & 

Sassenberg 2013). Till skillnad från det transformativa ledarskapet där mellanchefen 

och medarbetarna arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål (Hamstra m.fl. 

2013). Det går även att utgå från en situationsanpassat ledarskapsstil, här finns inget 

fastslaget bemötande eller egenskaper som mellanchefen ska utgå ifrån utan 

ledarskapet anpassas efter vad situationen kräver.  

 

De olika egenskaper som ledarskapsforskningen redogör för är att ledaren bör ha 

självinsikt i hur ledaren i olika situationer agerar och kommunicerar. Självinsikten 

blir en förutsättning för att kunna möta och förstå medarbetarna (Moss & Ngu 

2006). Andra egenskaper som blir viktiga är att vara kommunikativ och hålla 

medarbetarna informerade. Att hållas informerad ökar som nämnt tidigare känslan 

av delaktighet, vilket resulterar i att en känsla av välbefinnande uppstår (Elmholdt 

m.fl. 2017). Upplever medarbetarna välbefinnande i sitt arbete tenderar det att leda 

till en positiv inställning till både arbetet och omsorgsyrket i sig (Grönlund & 

Stenbock-Hult 2014). Att uppmärksamma medarbetarnas välbefinnande och 

välmående är återkommande bland ledarskapsforskningen. Genom att arbeta 

hälsofrämjande menar Eriksson, Skagert och Dellve (2013) att medarbetarnas 
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arbetsprestationer och mående kan förbättras. Ett hälsofrämjande arbetssätt är dock 

både resurs- och kunskapskrävande och kan därför saknas i många verksamheter 

(Ibid). När det saknas blir det svårare för en mellanchef att arbeta utifrån ett 

medarbetarperspektiv.  

  

2.3 Utmaningar i upprättandet av ett medarbetarperspektiv 
  

Mellanchefernas omfattande arbetsuppdrag medför att de måste prioritera mellan 

flera betydelsefulla ansvarsområden vilket kan bli en svårighet (Carlström 2012). 

Detta kan medföra att arbetsuppdraget; medarbetare, inte alltid kan prioriteras först 

(Ibid), vilket kan bidra till svårigheter i upprättande av ett ledarskap med ett 

medarbetarperspektiv. En annan svårighet som mellanchefers omfattande 

arbetsuppdrag medför är att de ska inneha tillräckligt med kunskap inom alla dessa 

områden. Konflikthantering är exempelvis ett sådant område, konflikter är 

återkommande inom arbetsgrupper (Ibid). Det är emellertid Carlströms (2012) 

uppfattning att kunskap inom konflikthantering kräver utbildning och hävdar att den 

kunskapen ofta saknas bland chefer, vilket sedermera blir en utmaning.  

  

Det finns även utmaningar i att verksamheterna är kommunala och politiskt styrda. 

En mellanchef inom den kommunala omsorgen har en chef över sig som kan sätta 

riktlinjer och krav som inte nödvändigtvis överensstämmer med mellanchefens egna 

medarbetarperspektiv. Att vara klämd mellan medarbetare och högre chefer är något 

som i Carlströms (2012) uppfattning kan försvåra en mellanchefs förmåga att leda 

som mellanchefen vill. En annan utmaning är att mellanchefen blir tilldelad en 

budget och det ingår i en mellanchefs ansvar att vara kostnadseffektiv och se till att 

verksamheterna håller budgeten (Wolmesjö 2005). Att utöva ett ledarskap som 

präglas av att medarbetarnas mående är i fokus, menar Grönlund och Stenbock-Hult 

(2014) kan minska riskerna för utbrändhet och sjukskrivningar, men det kan vara 

kostsamt. Att arbeta utifrån ett hälsofrämjande medarbetarperspektiv kan då hamna i 

andra hand efter faktorer som, att hålla budgeten (Grönlund & Stenbock-Hult 2014: 

Wolmesjö 2005). 

  

Inom välfärdssektorn, den kommunala omsorgen, görs det ständiga 

omorganisationer som kan störa och minska verksamhetens och medarbetarnas 

arbetsmässiga förutsättningar (Döös 2004). Att känna sig inkluderade i arbetet är 

viktigt för att medarbetare ska vara delaktiga och känna att de kan arbeta 

självständigt. Ett sätt att göra det är genom att ge medarbetare individuella 

arbetsuppgifter. Genom omorganisationer menar Döös (2004) att arbetsuppgifter 

kan försvinna, ändras och nya kan tillkomma. Sker det konstant uppstår risken att 

medarbetarna till slut inte vet hur de ska utföra sina arbetsuppgifter, vilket istället 

skapar osäkerhet och motsatsen till delaktighet. Vikten av att ha goda relationer till 

sina medarbetare är även något som diskuterats tidigare i studien, det tar tid att 
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bygga relationer men vid konstanta omorganisationer eller när implementering av 

beslut inte hanteras korrekt kan relationerna försvinna snabbt (Ibid).   

  

2.4 Ledarskapsforskningens slutsatser 
 

Utifrån den ledarskapsforskningen som studien refererar till blir det tydligt att 

mellanchefer står inför flera utmaningar när det gäller att ha ett ledarskap som utgår 

från medarbetarnas bästa. Det finns flera viktiga delar i deras ansvarsområde som 

måste prioriteras vilket medför att ett medarbetarperspektiv ibland hamnar i andra 

hand. Det blir även tydligt att det finns flera olika uppfattningar om hur ett 

ledarskap ska bedrivas och vilka ledarskapsegenskaper som anses vara viktigast. 

Majoriteten av forskningen utgår från mellanchefers åsikter om vad som ska ingå i 

ett ledarskap men vi har även hittat en del källor som utgår från medarbetarna. 

Utifrån medarbetare men främst mellanchefer kan de viktigaste 

ledarskapsegenskaperna sammanfattas med att mellanchefen ska inneha kunskaper 

om konflikthantering, ge feedback samt att vara tillgänglig på arbetsplatsen och se 

till att medarbetarna är informerade. 

 

3 Teoretiska ramverket  

  

Studien antar den socialpsykologiska vetenskapsteorin, symbolisk interaktionism 

samt dramaturgin. Följande teorier blir redskap för att skapa förståelse för hur 

människor samspelar och agerar i sociala sammanhang, samt även hur människor i 

olika sammanhang kan anpassa sitt agerande för att uppvisa en viss bild utåt. I 

följande avsnitt beskrivs teorierna och grunden till varför teorierna blir relevanta för 

denna studie.  

  

3.1 Erving Goffman – Dramaturgi  
  

Inom socialpsykologin skapas möjligheter att reflektera och analysera sådant som 

annars i samspel tas för givet (Lalander & Johansson 2014). För att analysera 

vardagslivet och samspelet mellan individer gör den kända socialpsykologen Erving 

Goffman liknelser till teatern. Individer eller så kallade, aktörer som agerar i 

rampljuset på scenen, kan ta på sig en mask och spela en roll som visar upp en viss 

framställning av sig själv. När aktören sedan är bakom scenen, kan masken tas av 

och personen kan vara sig själv. Interaktionen blir ett slags strategiskt rollspel 

(Goffman 2014). Med dramaturgin som hjälp blir det möjligt att förklara hur 

individer kan anpassa sitt beteende och handlingar för att upprätthålla samhällets 

sociala regler. Majoriteten av människor strävar efter att passa in och göra rätt saker 
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i rätt situationer för att undvika känslor av skam (Lalander & Johansson 2014). 

Samhällets sociala regler påverkas av yttre faktorer och de bestämmer hur 

interaktioner mellan människor i olika situationer ska gå till och hur individer ska 

bete sig. En synonym till en social regel är en norm, de är outtalade regler eller 

generella förväntningar som finns bland människor. Dessa regler kan bestämma hur 

något ska göras eller hur en person ska uppträda i ett visst sammanhang (Ibid). 

Människor lär sig redan från tidig ålder vilka sociala regler som gäller och att man 

ska sträva efter att följa dessa för att bli accepterad av sin omgivning (Ibid). Utöver 

Goffman finns det även andra forskare som studerat det sociala samspelet mellan 

individer, förslagsvis föregångarna George Herbert Mead och Herbert Blumer 

(Ibid).  

 

3.2 Social interaktion och meningsskapande symboler  
  

Meads teorier om medvetandets och självets uppkomst influerade Blumer till den 

symboliska interaktionismen (Lalander & Johansson 2014). Symbolisk 

interaktionism inriktar sig på förståelsen för mänskligt beteende och att människor 

har ett grundläggande behov att förhålla sig till andra människor (Meeuwisse, 

Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsson 2015). Ytterligare handlar teorin om hur 

människor samspelar och i interaktion tolkar medmänniskors symboler och hur 

dessa symboler, omedvetet eller medvetet, blir ett eget sätt att kommunicera 

(Lalander & Johansson 2014).  

  

I interaktion använder människor sig av meningsbärande symboler såsom det talade 

språket, kroppsspråk, gester eller handlingar för att sända ett budskap. Genom att 

uttrycka sig medvetet eller omedvetet överförs information till mottagaren som tar 

emot budskapet och tolkar det. För att interaktionen ska vara lyckad blir det en 

förutsättning att mottagaren uppfattar budskapet på det sätt som sändaren menat 

(Lalander & Johansson 2014). I samspelet och interaktionen kan aktörers 

självmedvetande utvecklas och när en aktör agerar efter den andre individens 

agerande sker ett rollövertagande. Rollövertagandet är en central del i interaktion 

och det kan förstås utifrån att en person i mötet med en annan ser sig själv, samtidigt 

som förväntningar från den andre formar personens agerande (Goffman 2014).  

  

3.3 Symbolisk interaktionism och dramaturgi applicerat på 

medarbetare och mellanchefers interaktioner 
  

Genom att anlägga den symboliska interaktionismen går det att begreppsliggöra hur 

medarbetare och mellanchefer beskriver sitt samspel i vardagen. I samspelet 

uttrycker Lalander och Johansson (2014) att det görs tolkningar av det som sker och 

kommuniceras, både ordagrant men även på vilket sätt något sägs. Vanligen 
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överförs budskapen på ett förståeligt och korrekt sätt påstår Lalander och Johansson 

(2014) som bidrar till att relationen mellan medarbetare och mellanchef kan fortsätta 

att utvecklas. Om det överförda budskapet inte förstås eller tolkas felaktigt menar 

Lalander och Johansson (2014) att det kan leda till att relationerna försämras och det 

sociala samspelet upphör. Konflikter, sjukskrivningar och uppsägningar kan bli 

resultat av att relationer har försämrats vilket även kan påverka omsorgstagarens 

vård negativt. 

 

I samspelet mellan medarbetare och mellanchefer finns det sociala regler och 

förväntningar som kan påverka deras attityder och agerande. För att passa in i sin 

roll i arbetsgruppen kan det medföra att man i olika situationer anpassar sitt sätt att 

kommunicera och agerar (Lalander & Johansson 2014). Att kunna anpassa sin roll 

och därigenom sitt agerande blir ett praktiskt redskap för att skapa hållbara 

relationer (Ibid). I en arbetsgrupp kan medarbetare ta på sig olika masker och 

därigenom spela olika roller, det medför att mellanchefen får anpassa sin mask efter 

vilken medarbetare som möts. Interaktionen blir en form av rollspel, där det går att 

välja mask och anpassa sig efter publik och sammanhang för att upprätthålla den 

fasad man vill visa. Fasaden bidrar till att upprätthålla de normer och den kultur som 

finns i verksamheten (Ibid). 

  

3.4 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
  

Med symboliska interaktionismen och dramaturgi går det att förklara relationers 

betydelse och hur individer anpassar sig efter varandra och gentemot omgivningen. 

Symbolisk interaktionism skildrar betydelsen av att kunna tolka och kommunicera 

rätt för att förstå vad den andra i samspelet vill förmedla. Eftersom medarbetare och 

mellanchefer lägger mycket tid på att samspela och kommunicera med varandra blir 

dessa teorier viktiga. Det blir möjligt att analysera hur konflikter uppstått, hur 

kommunikationen förs men även hur misstolkningar av olika budskap bidragit till 

att kommunikationen brustit. Majoriteten av mellanchefer och medarbetare inom 

den kommunala omsorgen är del i en grupp. Gruppdynamiken blir därav en central 

del eftersom det kan påverka deras arbetssituation. Att kunna anpassa sig i gruppen 

efter rådande kultur och normer blir viktigt för att bibehålla relationer till de andra 

gruppmedlemmarna (Lalander & Johansson 2014). För att kunna analysera hur detta 

kommer till uttryck i verkligheten blir speciellt dramaturgin behjälplig. Med hjälp 

av masker och roller går det att lättare att beskriva hur mellanchefer och 

medarbetare kan anpassa sitt beteende och agerande för att möta förväntningar och 

normer men även för att undvika skuld, meningsskiljaktigheter och konflikter. 

Genom att applicera dessa teorier på studiens insamlade dataunderlag har en 

intressant och förtydligande analys kunnat genomförts. 
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4 Metodavsnitt  

  

Metodavsnittet beskriver studiens metodologiska utgångspunkter samt 

tillvägagångssättet för datainsamling. Kapitlet diskuterar vidare hur den insamlade 

empirin har analyserats och slutligen beskrivs studiens etiska övervägande, 

arbetsfördelningen och metoddiskussionen. 

   

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
 

Följande kapitel redogör för studiens forskningsmetod samt forskningsansats som är 

två grundläggande delar i uppbyggnaden av studien.  

 

4.1.1 Forskningsmetod 

  

Studien tar sin början i den kvalitativa metoden eftersom vi vill få förståelse för 

mellanchefers och medarbetares (inom omsorgen) synsätt och åsikter relaterade till 

studiens frågeställningar. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att studera 

människor i verkliga förhållanden och återge människors synsätt och åsikter, vilket 

överensstämmer med studiens syfte (Yin 2013). Genom att göra en kvalitativ studie 

belystes färre av deltagarnas berättelser men det bidrog till möjlighet att ställa 

följdfrågor som medförde till en grundligare förståelse av deras berättelser. Då 

syftet med studien är att undersöka och återge mellanchefernas och medarbetarnas 

egna upplevelser, tillsammans med skribenternas egna kunskapsbas togs beslutet att 

göra en kvalitativ studie över en kvantitativ5.  

  

Oavsett val av forskningsmetod finns det alltid olika svagheter och omständigheter 

som måste beaktas (Davidsson & Patel 2011). Yin (2013) beskriver att en sådan 

omständighet är tolkningar, och hur de kan påverka studiens resultat. I studien har 

intervjudeltagarna fått delge sina uppfattningar och tolkningar av olika situationer 

men det blir omöjligt att fastställa om deras tolkningar och uppfattningar är konkreta 

sanningar (Gilje & Grimen 2007), utan vi kan endast referera till deras upplevelser. 

Att analysera tolkningar kräver medvetenhet menar Yin (2013), kring att individer 

kan ha olika tolkningar av samma händelse. Eftersom intervjudeltagarna endast kan 

dela med sig av sina egna tolkningar och synsätt får vi inte all information. Här blev 

det viktigt att ha ett reflekterande förhållningssätt genom att ställa följdfrågor till 

deltagarna, för undersöka bakgrunden till deras synsätt och tolkningar. Att ha ett 

reflekterande förhållningssätt handlar för oss om att inte värdera det som 

framkommer i intervjuerna, att exempelvis blir upprörda tillsammans med 

 

5 Val av forskningsmetod kommer vidare diskuteras i avsnitt, 4.3 Metoddiskussion  
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intervjudeltagaren utan istället förhålla sig neutralt. Det medför även att vi måste 

påminna oss om att vi endast får en tolkning av olika situationer, vilket medför att vi 

inte får hela bilden. 

 

4.1.2 Forskningsansats   

 

En forskningsansats återger hur forskare har gått till väga för att framställa de 

teorier som studien lyfter (Davidsson & Patel 2011). Följande studie har en abduktiv 

forskningsansats, en blandning mellan induktiv och deduktiv. I en abduktiv studie 

menar Davidsson och Patel (2011) att forskare utgår från en situation för att forma 

ett hypotetiskt mönster som kan bistå med förklaring till situationen. Först riktar sig 

en abduktiv studie åt att vara induktiv, forskarna är öppna och har inga färdiga 

hypoteser innan studien påbörjats. Det är därefter som ansatsen har benägenhet att 

bli deduktiv vilket betyder att man tar fasta på vissa hypoteser och teorier som man 

sedan jobbar vidare med och utgår från i studien (Ibid). Innan studien påbörjades 

hade vi skribenter ett intresse för ledarskap men det var först efter 

ledarskapsforskningen började studeras som en inriktning växte fram. Begreppet 

medarbetarperspektiv uppdagades och en nyfikenhet växte fram kring det faktum att 

medarbetarnas åsikter inte inkluderades lika tydligt som mellanchefernas, när det 

kom till att definiera vad ett medarbetarperspektiv omfattar. Det var utifrån det som 

vårt hypotetiska mönster växte fram som blev grunden för studien.  

 

Med en abduktiv forskningsansats är det viktigt för forskarna att ha medvetenhet om 

sina egna erfarenheter då det kan påverka och färga studiens resultat (Davidsson och 

Patel 2011). Tidigare erfarenheter kan bidra till att skapa förväntningar som 

påverkar förförståelsen till ämnet (Thomassen 2007). Alla människor har dock 

sedan tidig ålder med sig normer och olika förförståelse och det är oundvikligt att 

komma ifrån (Lalander & Johansson 2014). Genom att ha medvetenhet kring sin 

förförståelse och vara ärlig med sina förväntningar och normer blir det enklare att 

vara öppen inför nya synsätt (Thomassen 2007). I och med att båda skribenter har 

tidigare erfarenheter inom området blev det något som i hög grad diskuterades och 

det fanns en öppenhet för nya synsätt. Det fanns en konstant öppen kommunikation 

speciellt efter varje intervju för att fastställa hur vi tolkat det som hade förmedlats. 

Men även innan intervjuerna gick vi igenom med varandra hur vi skulle föra oss i 

intervjuerna för att inte säga värderande saker samt kontrollerade vårt kroppsspråk 

för att inte visa vad vi tänkte, vilket även är i enlighet med studiens teori.  

  

4.2 Planering och Genomförande  
  

Följande avsnitt syftar till att förklara tillvägagångssättet för urvalet av 

intervjudeltagare samt hur avgränsningen samt datainsamlingen genomfördes.  
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4.2.1 Tillvägagångssätt för datainsamling 

 

För att samla in data som är relevant för studiens frågeställningar har två 

individuella intervjuer med mellanchefer samt två individuella intervjuer med 

medarbetare genomförts, varav varje intervju pågick 40–50 minuter. Ytterligare har 

två fokusgruppsintervjuer genomförts, en med mellanchefer samt en med 

medarbetare, som pågick ungefär 90 minuter var. Sammanlagt genomfördes sex 

intervjuer och tio personer deltog, varav ingen av medarbetarna respektive 

mellanchefer arbetade på samma arbetsplats. I följande avsnitt kommer 

tillvägagångssättet för intervjuerna beskrivas. Andra potentiella 

datainsamlingsmetoder och hur de hade påverkat det insamlade dataunderlaget 

kommer ytterligare att diskuteras i metoddiskussionen.  

 

Intervjuer som datainsamlingsmetod  

Intervjuer som datainsamlingsmetod gav möjligheten att samla in en mängd 

information på kort tid, och det var även den insamlingsmetoden som skribenterna 

var mest insatta i. Att kunna ställa relevanta följdfrågor samt den ökade 

flexibiliteten är ytterligare anledningar till att intervjuer valdes över andra 

datainsamlingsmetoder. Bell och Waters (2016) menar att intervjuer skapar 

möjligheter för att fördjupa sig i frågor och ger chanser att observera 

intervjudeltagarens symboler såsom tonläge och kroppsspråk, därav blev intervjuer 

ett naturligt val i denna studie. Vidare genom att ha både enskilda-och 

fokusgruppsintervjuer gavs möjligheten att på färre antal intervjuer nå fler 

intervjudeltagare. 

 

De individuella intervjuerna har genomförts på ett semistrukturerat sätt. Innan 

intervjuerna sammanställdes två olika intervjuscheman6 anpassade efter 

medarbetare samt mellanchefer med exempel på frågor. Dessa scheman följdes inte 

strikt under intervjuerna utan nyttjades som vägledning, därmed blev intervjuerna 

semistrukturerade. Det gjordes utifrån att Yin´s (2013) resonemang kring att en 

intervju således upplevs mer som en konversation istället för ett förhör. I 

intervjuerna har vi även utgått från Yin´s (2013) idéer om hur intervjuer ska 

genomföras, att inte prata för mycket utan formulera frågor som leder till långa 

utlägg. Det gjordes genom att inte ställa flera frågor i samma mening och genom att 

undvika ja och nej frågor. Då studiens ändamål var att höra intervjudeltagarnas egna 

upplevelser och åsikter ville vi inte vara styrande utan låta deltagarna samtala fritt.  

 

Att mellanchefer och medarbetare är två olika yrkesroller medförde att frågorna 

behövde formuleras på olika sätt, därav behövdes två olika intervjuscheman. Utifrån 

dataunderlaget som framkom i de individuella intervjuerna sammanställdes sedan 

 

6 Se bilaga 2 och 4 
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två nya intervjuscheman7 till respektive fokusgrupp som istället för frågor 

grundades i öppna teman. Det som framkom under de enskilda intervjuerna 

diskuteras djupare och mer ingående i fokusgruppsintervjuerna.   

 

Genomförandet av tematiska fokusgruppsintervjuer framställer Bell och Waters 

(2016) som förmånligt när deltagarna har gemensamma erfarenheter. Då 

medarbetare respektive mellanchefer har liknande erfarenheter ansågs metoden 

passande. En farhåga med denna metod upplevde vi var att de olika temana 

sammanställdes utifrån de enskilda intervjuerna. Något som kan bidragit till att 

diskussionerna i fokusgrupperna blev begränsade, då deltagarna leddes in i olika 

tankegångar. Utifrån skribenternas tolkning upplevdes detta dock inte som ett 

problem. Samtliga fokusgruppsdeltagare var ivriga att dela med sig. Det fanns 

vidare en tendens att samtalet lyfte in aspekter och delar som tidigare 

intervjudeltagare inte berört. Som samtalsledare i fokusgruppsintervjuerna lades 

mindre fokus på att hålla igång konversationen utan istället vikt på att hålla samtalet 

inom ämnet. Ett annat problem som kan uppstå i gruppintervjuer är att en 

intervjudeltagare tar över eller att andra anammar varandras åsikter (Bell & Waters 

2016). Det upplevdes inte som ett problem i studiens intervjuer. Det är vår tolkning 

att samtliga intervjudeltagare kom till tals, tolkningen görs utifrån att de var ivriga 

att få ordet, samt att de vid olika åsikter uttryckte det. I intervjuer blir tolkningar en 

oundviklig del, och det är viktigt att ha med sig att det inte går att fastställa att 

tolkningarna görs helt korrekta utan de är mer eller mindre sannolika menar Gilje 

och Grimen (2007). Tolkningar kan påverkas av egna erfarenheter och variera 

utifrån vem som gör tolkningen (Ibid). Det är något som vi kontinuerligt fått 

uppmärksamma och som under studiens gång varit en pågående dialog för att 

säkerhetsställa att vi tolkat intervjudeltagarna och deras budskap lika eller inte samt 

vad det i så fall kunde bero på.   

 

Att tänka på i intervjuer  

Att genomföra intervjuer ställer emellertid stora krav på intervjuarens förmåga att 

lyssna och verkligen ta in det som intervjudeltagaren säger menar Yin (2013). Det 

blir även viktigt att ha medvetenhet om att intervjuaren är medskapare till samtalet. 

Därav blir det betydelsefullt att intervjuaren förhåller sig neutral och kontrollerar sitt 

språkbruk och kroppsspråk för att inte påverka svaren som intervjupersonen ger 

(Davidsson & Patel 2011). Det gjorde vi, som även beskrivits i forskningsansatsen, 

genom att tänka på hur vårt kroppsspråk kunde tolkas men även genom att inte 

försöka vara värderande i det som uttrycktes. I intervjuerna formulerades 

exempelvis frågorna på sätt så att det inte fanns ett korrekt svar, istället för att säga, 

‘det tycker du är bra va?’ blev frågan ‘vad tycker du om det?’. Det var svårt och 

misstag gjordes men vi var noga med att diskutera svaret intervjudeltagaren gav för 

att försöka se om det påverkat svaret.  

 

7 Se bilaga 3 och 5 
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För att få förståelse kring vad intervjudeltagarna säger handlar det inte bara om att 

lyssna utan även om att se och tolka. Här blir studiens teoretiska ramverk behjälplig. 

I intervjuer där samtal sker kan den symboliska interaktionismen användas för att 

skapa förståelse för vad som vill förmedlas (Lalander & Johansson 2014). I samtliga 

intervjuer har vi strävat efter att tolka deltagarnas olika symboler; språkbruk, 

kroppsspråk, gester, handlingar då Lalander och Johansson (2014) menar att det ger 

oss större förståelse gällande vilket budskap som vill förmedlas. Genom att tolka 

deltagarnas kroppsspråk eller ordval blev det lättare att förstå vilka ämnen som var 

känsliga att prata om eller ämnen som gjorde dem upprörda. Intervjuer bidrar till att 

det blir lättare att se intervjudeltagares känslor och därav blir det enklare att försöka 

tolka, något som Meeuwisse, m.fl. (2015) menar blir svårare med andra 

insamlingsmetoder.  

 

4.2.2 Transkribering 

 

Samtliga intervjuer har spelats in, vilket vi fick godkännande av från 

intervjudeltagarna innan intervjuerna började. Med transkribering menas det att allt 

som sägs i ljudinspelningen har skrivits ner. Vi är eniga med Bell och Waters (2016) 

när de påstår att detta kan vara tidskrävande eftersom det tog mycket tid av vårt 

arbete. Transkriberingarna av intervjuinnehållet var dock väldigt behjälpliga när det 

kom till att analysera innehållet.  

  

4.2.3 Urval och Avgränsning 

  

Studien genomfördes med deltagare från fem olika kommuner. Genom att intervjua 

personer som är verksamma inom olika kommuner där olika riktlinjer och arbetssätt 

finns, var målet att få allsidig datainsamling. Sakförhållanden till att fler kommuner 

valdes grundades till störst del i att öka chanserna för att snabbt kunna boka in och 

genomföra intervjuerna inom den bestämda tidsramen. Som tidigare nämnt har två 

fokusgruppsintervjuer genomförts, en med mellanchefer samt en med medarbetare. 

Sedan har totalt fyra individuella intervjuer genomförts, två med mellanchefer 

respektive två med medarbetare.  

 

Urvalet av intervjupersoner gjordes med utgångspunkten att samla in relevant 

information kopplad till våra frågeställningar. Intervjupersonerna har haft 

yrkesroller som undersköterskor/vårdbiträden (medarbetarna) eller mellanchefer 

samt varit verksamma inom den kommunala omsorgen; äldreomsorgen eller arbetat 

med personer som omfattas av LSS. För att medarbetarna och mellancheferna skulle 

ha insikt i sina yrkesroller och ha en föraning om önskade ledarskapsegenskaper 

togs beslutet att deras erfarenhet inom yrket skulle vara minst ett år. Förutsatt att 

intervjudeltagarna uppmätte dessa rekvisit valdes deltagarna utifrån de som snabbast 

svarade på förfrågan om att delta i studien samt aspekten att de upplevdes som 
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intresserade av ämnet. Då intervjudeltagarna behövde möta ett visst antal rekvisit 

för att få delta i studien var urvalet i överensstämmelse med Yin´s (2013) 

beskrivning av ett avsiktligt urval. Yin (2013) menar att anledningen till ett 

avsiktligt urval är att samla in ett brett spektrum av information relaterat till 

forskningsproblemet. För att få tag på intervjudeltagare till de semistrukturerade 

intervjuerna ringdes olika mellanchefer och frågan ställdes om antingen de eller 

någon i deras arbetsgrupper ville delta i studien. Intervjuerna med medarbetarna 

ordnades genom att deras chefer frågade dem. Utifrån det insamlade dataunderlaget 

och medarbetarnas öppna sätt att agera under intervjuerna är det vår tolkning att det 

faktum att deras chef tillfrågat dem att medverka, inte påverkat resultatet. 

Fokusgruppsintervjuerna bokades in genom direkt telefonkontakt med en deltagare i 

respektive fokusgrupp.   

  

Urvalet ledarskapsforskningen gjordes med hjälp av Linnéuniversitetets egen 

sökmotor onesearch. För att hitta relevanta artiklar användes sökorden: ledarskap, 

ledarskap inom socialt arbete, ledarskapsegenskaper, ledarskapsstilar, mellanchefer, 

medarbetare och medarbetarperspektiv. 

  

4.2.4 Giltighet och Tillförlitlighet 

  

Inom kvalitativ forskningen används begreppen giltighet och tillförlitlighet 

(Davidsson & Patel 2011). Giltighet syftar till att undersöka hur väl studien 

beskriver det den eftersträvar att beskriva (Bell & Waters 2016). För att en studie 

ska vara giltig menar Yin (2013) att det är viktigt att empirin samlats in och 

analyserats genom lämpligt tillvägagångssätt som gör att studiens slutsatser 

reflekterar den del av verkligheten som har undersökts. Tillförlitlighet kan vi skapa 

genom att logiskt analysera empirin, utifrån relevant teori. Då mycket av 

forskningen tar upp relationers samt kommunikationens betydelse, valdes symbolisk 

interaktionism och dramaturgi. Teorierna betonar samspel och hur människor 

kommunicerar och anpassar sina agerande i sociala samspel. Tillförlitlighet skapas 

även genom att tydligt beskriva studiens tillvägagångssätt däribland, 

innehållsanalysen. I kvalitativa studier finns det risk att intervjudeltagare vid ett 

tillfälle, svarar på frågor på ett sätt men när studien ska återskapas vid ett senare 

tillfälle blir svaren annorlunda. Varierade svar behöver emellertid inte betyda att den 

ursprungliga studien har låg tillförlitlighet, men det medför att svaret måste 

analyseras för att ta reda på varför svaret varierar (Davidsson & Patel 2011). Genom 

att kritiskt analysera det insamlade dataunderlaget och vara tydlig i beskrivningen 

rörande studiens metod och genomförande är ändamålet att studien ska präglas av 

transparens, och att trovärdigheten och giltigheten därav ska öka.   

 

4.2.5 Analysmetod - Innehållsanalys  
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Efter att det empiriska dataunderlaget transkriberats genomfördes en 

innehållsanalys, vilket Bell och Waters (2016) framställer som ett sätt att 

systematiskt sammanfatta en större text till färre innehållskategorier. Genom 

innehållsanalysen blev det möjligt att utmärka likartade faktorer i dataunderlaget 

och precisera informationens betydelse (Meeuwisse, m.fl. 2015). 

 

Tillvägagångssättet för innehållsanalysen var att först gå igenom allt 

intervjumaterial och leta efter koder (ord/begrepp) som upprepar sig i 

transkriberingarna. Koderna menar Bell och Waters (2016) kan ha olika innebörder, 

de kan vara motsägelsefulla men även synonymer. Utifrån detta sammanställdes 

följande koder: medarbetare, medarbetarperspektiv, kommunikation, språk, 

tolkningar, konflikt, lyhördhet, ledarskap, ledarskapsstil, förståelse, öppet sinne, 

ledare, chef, relation, makt, schema, frustration, stress, sjukskrivningar, utveckling, 

återkoppling, ekonomi, budget, politik, organisationen, feedback, kritik, utmaningar, 

svårigheter, förutsättningar, arbetsuppgifter, engagera medarbetarna, roller, 

välmående, förebyggande arbete och hälsofrämjande.  

  

Vi tog sedan följande koder och kategoriserade dem utifrån samhörighet som 

Meeuwisse, m.fl. (2015) råder till, för att sedan kunna skapa olika teman. Följande 

teman utvecklades:  

•  En mellanchefs ledarskap och arbetsuppdrag  

•  Ett ledarskap med ett medarbetarperspektiv  

• Att engagera sina medarbetare  

• Relationen mellan medarbetare och mellanchefen  

• Kommunikation, lyhördhet och förståelse 

• Vikten av tydlighet i kommunikation 

• Konflikter och olika åsikter 

• Ohälsa och sjukskrivningar  

• Politiken, organisation och ekonomi  

 

Under temat; en mellanchefs ledarskap och arbetsuppdrag, kategoriseras koderna; 

förutsättningar, ledare, chef och ledarskapsstil till följd av att de utifrån materialet 

tenderar att sammanstråla. Ett annat exempel på hur koderna kategoriserats kan 

beskrivas utifrån temat; vikten av tydlighet i kommunikation där frustration, 

kommunikation, återkoppling och språk placerades. Det blev tydligt genom 

analysen att dessa fyra koder hade samhörighet. När problem i kommunikationen 

uppstod upplevdes anledningen ofta vara språkliga misstolkningar eller dålig 

återkoppling som i sin tur ledde till frustration. De teman som växte fram under 
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innehållsanalysen blev sedan rubriker som används i resultat och analyskapitlet för 

att redogöra studiens dataunderlag.  

 

Genom att vara tydlig med vilka koder som valdes ut och hur kategoriseringarna 

gått till blir det lättare att återskapa studien. Skulle denna studie göras igen under 

samma omständigheter och resultatet blir likartat, medför det att studien får högre 

tillförlighet (Bell & Waters 2016). För att kunna återskapa studien måste vi vara 

tydliga med våra tillvägagångssätt. Bell och Waters (2016) förmedlar att syftet med 

en innehållsanalys är att kunna dra trovärdiga slutsatser. Genom att vara öppna och 

tydliga med hur innehållsanalysen genomförts är målet att det även ska bidra till att 

studiens giltighet ökar. Att kunna dra trovärdiga slutsatser samt öka studiens 

giltighet och tillförlitlighet är grunderna till att en innehållsanalys har genomförts.    

  

4.2.6 Etiska övervägande  

  

Inom forskning finns det krav som etiska riktlinjer och principer som bestämmer hur 

en forskare ska fatta beslut i etiska frågor. I lagen om etikprövning (SFS 2003:460) 

beskrivs vikten av att respektera människovärdet och friheten som grundläggande 

värden vid etikprövning inom forskningen, vilket innebär att värna och skydda 

integriteten hos forskningspersoner. I studien har vi genom ett informationsbrev8 

varit nog med att informera intervjudeltagare om deras rättigheter och hur studien 

kommer användas. Vidare innan intervjuerna påbörjades har samtliga skrivit på ett 

samtyckesdokument9. Dokumentet fastställer att de själva valt att delta i studien, att 

de godkände att spelas in samt att det insamlade underlaget fick användas i studien. 

Samtidigt informerades de om att de inte behövde svara på frågor samt att de hade 

rätten att avbryta intervjun utan att ange skäl.  

  

Vidare har vi även tydliggjort att intervjudeltagarna är anonyma och att information 

som kan avslöja deras identitet såsom arbetsort eller arbetsposition anonymiserats, 

vilket är i enlighet med Vetenskapsrådets kodex (2017). Medarbetarna respektive 

mellancheferna har inte arbetat inom samma verksamheter, det är ett medvetet val 

för att undvika att mellanchefer och medarbetare kan identifiera vad den andra 

parten har sagt, vilket hade brutit konfidentialitetskravet. För att få tag på 

medarbetarna till de enskilda intervjuerna frågade vi chefen på verksamheten om 

någon medarbetare ville delta i studien. För att medarbetarnas chefer inte ska kunna 

identifiera vilka medarbetare som är från vilken verksamhet har vi valt att inte 

särskilja på intervjudeltagarna utifrån vilken form av intervju de deltagit i. 

Intervjudeltagarna i studien refereras till antingen medarbetare eller mellanchefer 

 

8 Se bilaga 1 
9 Se bilaga 2  
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följt av ett fiktivt namn, vilket även gör det svårare för intervjudeltagarna i 

fokusgrupperna att kunna identifiera varandra.  

  

Transparens och ärlighet är grundinställningar inom Vetenskapsrådets (2017) kodex 

som innefattar fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav har vi upprättat genom att 

vara tydliga med studiens ramar och deras rättigheter. Att det insamlade 

dataunderlaget endast kommer användas till denna studie har även tydliggjorts. 

Intervjudeltagarna har genom att skrivit på ett informerat samtycke frivilligt valt att 

delta. Genom det informerade samtycket accepterade deltagarna även att 

intervjuerna spelades in samt informerades om att inspelningarna efter godkänt 

betyg kommer raderas. I informationsbrevet tydliggjorde vi hur det insamlade 

dataunderlaget skulle användas och att den färdiga studien efter godkänt betyg 

kommer att bli offentlig i DiVA (digitala vetenskapliga arkivet).  

 

4.2.7 Arbetsfördelning  

 

Samarbetet under studiens gång har fallit väl. Det faktum att våra starka sidor och 

intressen skiljer sig åt har bidragit till att vi kompletterat varandra, något som gjort 

forskningsprocessen och samarbetet både roligare och enklare. Under studiens gång 

har kontinuerliga möten skett, en till två gånger i veckan men då vi bor i olika städer 

har stora delar av arbetet skett självständigt men med mycket telefonkontakt. 

Samtliga skribenter har varit delaktiga i alla delar. I början av studien tog 

exempelvis den ena ansvaret för teorin medan den andra tog ansvaret för tidigare 

forskning men ansvarsområdena har konstant skiftats under studiens gång, vi båda 

har arbetat på studiens alla delar. Detta gjordes för att båda skulle ha kontroll och 

insikt i studiens alla delar och det är något vi upplever har bidragit till att texten 

blivit enhetlig. Studiens slutresultat är en summering av bådas strävsamma arbete. 

 

4.3 Metoddiskussion  
  

I kvalitativa studier kan generaliseringar ses som ett bekymmer ifall resultatet från 

en mindre studie är tänkt att tillsättas i ett större sammanhang (Davidsson & Patel 

2011). Därav vill vi tydliggöra att studiens slutsatser inte måste redogöra för hur det 

ser ut i andra sammanhang.   

Beslutet att genomföra en kvalitativ studie som tar utgångspunkt i semistrukturerade 

och tematiska fokusgruppsintervjuer var ett genomtänkt beslut och andra 

genomförandesätt har under studiens gång utvärderats. I tidigare stadier av studien 

fanns en ambition att genomföra en kvantitativ studie med hjälp av enkäter. Genom 

det hade möjlighet getts tills att nå fler deltagare, vilket hade bidragit till ett bredare 

dataunderlag. Dock bidrar enkäter inte till möjligheten att läsa av deltagarnas 
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kroppsspråk och utifrån det ställa fördjupande följdfrågor, något som blev en 

förutsättning utefter studiens teoretiska ramverk. Med studien fanns en önskan att 

belysa medarbetares upplevelser och tankar kring olika saker, något som vi vidare 

upplevde blev svårt med enkäter. Intervjuer gav därför bättre möjligheter till att få 

fördjupad kunskap då deltagarnas direkta känslor och reaktioner synliggörs, vilket 

bidrar till att relevanta följdfrågor kan ställas (Bell & Waters 2016; Meeuwisse, 

m.fl. 2015), vilket sammanstrålar väl med studiens teoretiska ramverk. Att 

genomföra en kvantitativ studie medförde även stor osäkerhet i och med att metoden 

var oanvänd av samtliga skribenter, likaså större insikt i hur enkäter skapas 

saknades. Utifrån detta valdes en kvalitativ studie över en kvantitativ och 

datainsamlingsmetoden, intervjuer. 

 

Att kombinera intervjuer med observationer var även en genomförandesätt som 

begrundades, det hade bidragit med möjligheten att bevittna samspelet direkt mellan 

mellanchefer och medarbetare i ett naturligt sammanhang (Davidsson & Patel 

2011). Med observationer fanns möjligheter till en djupare analys, där vi inte endast 

förmedlar intervjudeltagares upplevelser och tankar. Skribenternas egna 

uppfattningar och tolkningar hade även kunnat anläggas och därmed hade flera 

synsätt blivit belysta, vilket troligtvis bidragit till en bredare bild. Observationer kan 

emellertid vara hämmande för de som observeras vilket kan leda till att 

avbildningen inte blir en korrekt sanning (Ibid). Kommunala verksamheter arbetar 

med känsliga uppgifter och vi upplevde att det skulle vara svårt att hitta potentiella 

deltagare. Utifrån ovanstående togs beslutet att bortse från observationer. Det 

slutliga beslutet för datainsamlingen blev istället att intervjua både medarbetare och 

mellanchefer, för att på så sätt undersöka huruvida deras uppfattningar och tankar 

gällande vad som ska ingå i ett ledarskap och ett medarbetarperspektiv 

överensstämmer. För att utöka antalet intervjudeltagare samt utifrån målsättningen 

att öka studiens giltighet och trovärdighet gjordes valet att utöver enskilda intervjuer 

även inkludera fokusgruppsintervjuer. Genom att anta två datainsamlingsmetoder 

har studiens dataunderlag breddats och tankar och åsikter som uppdagats har kunnat 

diskuterats i flera omgångar, något vi hoppas bidrar till studiens giltighet och 

tillförlitlighet.  

 

Samtliga intervjuer tog plats i olika kommuner, vilket var ett medvetet beslut, både 

för att bredda den datainsamlingen men även för att skyndsamt uppsamla tillräckligt 

med intervjuer. De metodologiska valen och tillvägagångssätten bidrog till ett 

givande och omfattande material. Både att besöka de olika kommunerna samt 

transkriberingen av de inspelade intervjuerna var givande men det var även 

tidskrävande. Hade studien gjorts om hade fokus varit att skyndsamt ta beslut kring 

tillvägagångssätt för att sedan få mer tid till intervjuer och bearbetningen av 

dataunderlaget.  
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5 Resultat och analys   

 

Följande avsnitt skildrar det insamlade dataunderlaget och det analyseras med hjälp 

av ledarskapsforskning och den symboliska interaktionismen samt dramaturgin. 

 

5.1 En mellanchefs ledarskap och arbetsuppdrag 
  

Samtliga mellanchefer och medarbetare redogör att mellanchefens främsta ansvar är 

att leda och fördela arbetet. Ansvaret omfattar även konflikthantering, 

problemlösning, arbetsmiljöansvar samt budgetansvar för verksamheterna. De olika 

områdena som ingår i en mellanchefs ansvar kan kräva olika ledarskapsegenskaper, 

något som medför att de måste kunna byta roll efter vad situationen kräver. 

Mellancheferna delade åsikten att deras yrkesroll omfattade framförallt tre olika 

roller, ledaren som ska leda, coachen som ska uppmuntra och chefen som säger 

ifrån. Mellancheferna menar att omgivningen och medarbetarna har olika 

förutfattade meningar gällande vad som ska ingå i de olika rollerna. De påstår att 

när problem uppstår i arbetsgrupperna finns det förväntningar att mellanchefen 

säger ifrån och reder ut problemet, vilket medarbetarna instämmer i. Att ytterligare 

vara anpassningsbar efter vad situationen kräver, var en egenskap som samtliga 

medarbetare ville ha i sin chef, och som tyder på att en mellanchef kan besitta ett 

situationsanpassat ledarskap (Moss & Ngu 2006). Att situationsanpassa sitt 

ledarskap ställer även krav på att mellanchefen har insikt i vad medarbetarna anser 

ska ingå i de olika rollerna. Genom att kategorisera in olika egenskaper under olika 

roller kan det bli lättare att anpassa sitt agerande efter vad en situation kräver 

(Goffman 2014). Då mellanchefer möter olika medarbetare och olika situationer blir 

ett krav att snabbt kunna skifta roll. Genom att kategorisera olika egenskaper under 

olika roller upplevde mellancheferna att det blev lättare att anpassa sig och anta den 

korrekta rollen som publiken, medarbetarna vill ha. 

 

Ledarskapsforskningen hävdar motsägelsefullt att man idag sällan särskiljer på 

begreppen ledarskap och chefskap (Bruzelius & Skärvad 2018), något som således 

inte sammanstrålar med mellanchefernas åsikter. Ledarskapsforskningen är däremot 

mer i linje med medarbetarnas åsikter som inte gör dessa särskiljningar. För 

medarbetarna var det inte synligt att mellancheferna gjorde dessa rolluppdelningar 

utan för dem föll alla arbetsuppdrag under en roll, mellanchefen.  

 

5.2 Ett ledarskap med ett medarbetarperspektiv 
  

Ett gott ledarskap handlar om att nå de gemensamt satta målen samt att se till att 

medarbetarna har möjlighet att föra verksamheten framåt anser mellancheferna. 
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Medarbetare och mellanchefer var båda överens om att ett medarbetarperspektiv 

utgår från att sammanfoga ledarskapets betydelse med att arbeta utifrån 

medarbetarnas synvinkel. Ett medarbetarperspektiv handlar om att se till 

medarbetarnas arbetsmiljö och hur olika saker kan upplevas utav dem. 

 

Jag kan ju stå här och tro och tycka vad jag vill, men tar jag inte med 

medarbetarnas perspektiv så kommer jag nog med stor sannolikhet att 

misslyckas med att få det att fungera. För att jag ska kunna lyckas med mitt 

uppdrag som chef så måste jag ju ta med deras perspektiv. 

 - Mellanchef, Anders 

  

Samtliga mellanchefer utgick omedvetet från ett så kallat situationsanpassat 

ledarskap då de ansåg att de försöker variera sitt ledarskap utifrån vad olika 

situationer kräver. I ett situationsanpassat ledarskap anpassar ledaren sig och sitt sätt 

att leda utifrån vad situationen kräver, vilket ställer krav på ledarens förmåga att 

vara flexibel (Moss & Ngu 2006). Att vara anpassningsbar anser mellancheferna 

inte är det lättaste eftersom deras anställning medför att somliga saker måste 

genomföras på ett bestämt sätt, något som inte alltid korrelerar med medarbetarnas 

bästa. En annan faktor som mellancheferna lyfter som en svårighet är att det finns 

olika uppfattningar om vad som ska ingå i ett medarbetarperspektiv. Mellancheferna 

Mats och Anders berättar att de kan uppleva att de arbetar situationsanpassat men att 

medarbetarna inte upplever det. Det blir därmed viktigt menar de att lära känna sina 

medarbetare, för att lättare uppfatta vilken medarbetare som tycker vad. Ett annat 

bekymmer, med att inneha ett ledarskap med ett medarbetarperspektiv, tas upp i 

intervjuerna gällande att samtliga mellanchefer hade ansvar för olika verksamheter. 

Det medförde att medarbetarperspektivet kunde variera inte bara utifrån olika 

medarbetare utan också för att olika verksamheter ställer skiftande krav. 

Mellanchefen Karin anser att för att få med sig medarbetarna i arbetet måste man 

som chef sträva efter att försöka arbeta utifrån ett medarbetarperspektiv, utifrån sina 

bästa förmågor.  

 

Man kan inte försöka vara någon annan än sig själv, kommer man ut och 

försöker vara någon annan så kommer det inte att gå. Man måste hitta sig själv 

i sitt ledarskap.  

-Mellanchef, Karin 

 

För att lyckas med interaktionen med medarbetarna menar Goffman (2014) att 

framträdandet, i interaktionen, från mellanchefen måste upplevas som uppriktigt och 

ärligt. Det återges vara något som medarbetarnas mellanchefer generellt har lyckats 

med. En medarbetare berättar att hon upplever att hennes chef tar sig tiden att 
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anpassa sitt sätt att prata utifrån vem hon pratar med och att hon lyssnar in det som 

sägs. En annan medarbetare beskriver att hon upplever sin chef vara engagerad i 

sina medarbetare och att chefen hade förmåga att se medarbetarnas individuella 

egenskaper. Dessa egenskaper var krav som medarbetarna önskade i sina 

mellanchefers ledarskap. Medarbetarna förutsatte mer att mellanchefen skulle ha 

förmåga att spela upp olika rollbeteenden efter vad situationen kräver. Det var 

betydande att vara flexibel och samtidigt ärlig i framträdandet, utan att ett specifikt 

manus till situationen. Här förenas tankarna till Goffmans dramaturgi med Moss och 

Ngu´s (2006) åsikt som menar att det läggs stor vikt vid att ledaren är flexibel 

utifrån sammanhanget när de agerar på scenen.  

 

5.3 Verktyg i upprättandet av ett ledarskap med ett 

medarbetarperspektiv. 
 

Mellanchefer ansåg att egenskaperna medarbetarna vill ha i deras ledarskap var 

tydlighet, det ska inte finnas några funderingar. Det är dessutom viktigt att vara 

lyhörd och lyssna in till vad medarbetarna säger. Att få medarbetarna att känna sig 

inkluderade och delaktiga är även centrala delar och slutligen är det viktigt att det 

finns tillit och förtroende mellan dem och medarbetarna, menar mellancheferna. 

Egenskaperna som tas upp är i linje med vad Grönlund och Stenbock-Hult (2014) 

beskriver, som menar att genom att vara kommunikativ och skapa delaktighet ökar 

en känsla av välbefinnande i arbetet som i sin tur kan öka arbetsprestationen. De 

egenskaper som framkom utifrån medarbetarnas uppfattning stämmer väl överens 

med de egenskaper som medarbetarna uttrycker är önskvärda. Medarbetarna lyfte 

att de vill ha en ledare som inte alltid syns men som har insikt i vad som sker i 

verksamheten. Hur synlig mellanchefen skulle vara i verksamheterna var något som 

varierade bland medarbetarna. En medarbetare uttryckte sig på följande sätt:  

 

Jag tycker min chef ska vara som en liten kameleont som hänger med i 

verksamheten och kan anpassa sig utefter medarbetarna. 

-Medarbetare, Linnea 

 

Flera av medarbetarna menade att vara insatt i verksamheterna blir väsentligt för att 

kunna ge feedback och läsa av situationer. Medarbetarna vill inte ha en mellanchef 

som upplevs kontrollerande utan de ska istället försöka passa in i sammanhanget. 

Medarbetarna värdesätter ett öppet samtalsklimat och att det ska finnas en 

ödmjukhet från mellanchefens sida inför arbetet medarbetarna utför. Slutligen tog 

medarbetarna upp att det även är viktigt att mellanchefen inte är rädd för konflikter. 

Utifrån ovanstående stycke betonas kommunikation, hur viktigt det är att vara klar 

och tydlig i samtal och kroppsspråk i enlighet med Lalander och Johansson (2014), 
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för att det inte ska skapas förväntningar och illusioner om vad som ingår i 

mellanchefsrollen.  

 

5.3.1 Att engagera medarbetare  

 

Ledarskapsforskningen har redogjort för att det är viktigt för en ledare att engagera 

sina medarbetare (Lundin & Sandström 2015: Wheelan 2017). Det är genom att 

medarbetarna känner engagemang och delaktighet som de kan bli mer involverade 

och därigenom göra ett bättre arbete (Eriksson, Skagert & Dellve 2013). Känslan att 

vilja engagera sig ökar när medarbetarna upplever välbefinnande på arbetet. Det 

medför att mellanchefer behöver undersöka vad som får medarbetare att uppleva 

välbefinnande. Mellancheferna förmodar att medarbetarnas välbefinnande ökar 

genom att exempelvis ge positiv feedback och återkoppling på det utförda arbetet. 

Denna tanke motsvarar inte helt medarbetarnas, som menar att feedback är viktigt 

och uppskattat men framförallt när den kommer från omsorgstagare, kollegor och 

anhöriga. Medarbetarna ansåg att betydelsen av feedback var större när den gavs 

från någon med djupare förståelse för vad deras arbetsuppgifter innebär. För att 

skapa välbefinnande på arbetet blir det därmed viktigt för mellanchefen att skapa ett 

klimat i arbetsgrupperna där medarbetare ger feedback till varandra. Att ge feedback 

och uppskattning, var något som samtliga mellanchefer strävade efter, de såg det 

som en viktig del i sitt ledarskap. Det upplevdes dock som svårt eftersom deras 

arbetsgrupper tenderar att vara stora, vilket medför att ge individuell feedback blir 

tidskrävande. Endast två av mellancheferna såg sig själva som duktiga på att ge 

feedback men samtliga var eniga om att det var viktigt och de andra mellancheferna 

uttryckte en strävan att förbättra sig. En mellanchef beskriver sin förmåga att ge 

feedback på följande sätt: 

 

Jag försöker, är jag duktig på det, nej, det är inte min starkaste egenskap [...] 

För att engagera en medarbetare handlar mycket om att göra saker tillsammans 

och känna gemenskap, men kan jag göra det mycket, mycket mer? Svar ja. 

-Mellanchef, Viola 

 

Att kunna engagera sina medarbetare handlar också om att arbetsplatsen ska ha en 

bra arbetsmiljö och att medarbetarna ska känna arbetsglädje. Bland mellancheferna 

och medarbetarna sinsemellan fanns det olika uppfattningar om vad ‘att engagera’ 

omfattade. Mellanchefer ansåg att engagera kunde omfatta uppmuntrande till nya 

idéer eller att de tog sig tid att prata med medarbetaren. Medarbetares och 

mellanchefers uppfattningar om vad ‘att engagera’ omfattade överensstämde inte 

fullt ut. Som ett resultat av det upplevde medarbetarna inte deras respektive 

mellanchefer vara speciellt skickliga på att engagera dem i arbetet. För 

medarbetarna handlade ‘att engagera’ om att få göra saker tillsammans i 

arbetsgruppen samt att få hjälp att utveckla nya idéer, inte bara att de uppmuntras i 



 

25(42) 

 

efterhand. Det var flera av medarbetarna som upplevde att detta inte var en 

prioritering utan hindrades av praktiska aspekter som tid, vikarier och 

schemakrockar. Detta var inte fallet för samtliga medarbetare, en medarbetare 

beskrev ett enkelt sätt att skapa välbefinnande som de gjorde på hennes arbetsplats. 

Varje morgon åt medarbetarna i hennes arbetsgrupp frukost tillsammans och pratade 

igenom dagens arbetssysslor. Hennes mellanchef tog sig alltid tid att komma förbi 

och vara delaktig, vilket hon menade skapade en trivsam känsla i arbetsgruppen. Det 

tog mellanchefen 15–20 minuter av dagen men det betydde mycket för 

medarbetarna, det ökade känslan av att mellanchefen var involverad och 

närvarande.  

 

Ledarskapsforskningen som studien tagit del av redogör för att det även finns andra 

sätt att få medarbetarna att känna sig engagerade och delaktiga i verksamheterna. 

Exempelvis genom att ge individuella arbetsuppgifter, vilket även kan öka 

medarbetarnas förmåga att arbeta självständigt (Döös 2004). Samtliga 

intervjudeltagare uttryckte att det gjordes i deras arbetsgrupper, arbetsuppgifterna 

var exempelvis schemaansvar och olika ombudsroller. Det var genomgående att 

medarbetarna själva varit delaktiga i valet av arbetsuppdrag. Mellancheferna 

menade att medarbetarna måste känna sig bekväma med sina arbetsuppdrag för att 

de ska genomföras på ett bra sätt, något som även medarbetarna vidhöll. Under de 

senaste åren har mängden arbetsuppgifter ökat berättar medarbetarna, de anser 

likväl att mängden uppgifter är hanterbart. Utöver deras individuella arbetsuppgifter 

tillkommer även dokumentation och medarbetarna lyfter att de olika 

arbetsuppgifterna blir en balansgång. Det är viktigt att uppgifterna inte tar överhand 

från deras viktigaste arbetsuppgift, att se till omsorgstagarens mående.  

 

Utifrån dataunderlaget framgår det att det finns blandade åsikter från både 

mellanchefer, medarbetare och tidigare ledarskapsforskning när det kommer till vad 

som får medarbetare att känna välbefinnande i arbetet. Utifrån ett 

medarbetarperspektiv som utgår från medarbetarnas uppfattningar blir det 

betydelsefullt att få göra saker tillsammans i sin arbetsgrupp. Det blir även viktigt 

att ha en mellanchef som väcker idéer och är delaktig i genomförandeprocessen. 

Döös (2004) belyser vikten av att genom individuella arbetsuppgifter engagera 

medarbetarna till arbetet. Olika arbetsuppgifter ställer krav på olika förmågor. För 

att mellanchefen ska kunna erbjuda passande arbetsuppgifter som medarbetaren kan 

välja mellan måste mellanchefen ha insikt i medarbetarnas olika förmågor. 

Medarbetare har olika förväntningar och önskemål och de kan klara av olika 

mängder av uppgifter. I arbetsgrupperna och för att klara av de olika 

arbetsuppgifterna får medarbetarna precis som Lalander och Johansson (2014) säger 

ta på sig olika masker och spela olika roller. 

 

5.3.2 Relationen mellan medarbetare och mellanchefen  
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En återkommande uppfattning bland både medarbetare och mellanchefer har varit 

att, för att kommunicera, engagera samt ge relevant feedback måste mellanchefen 

och medarbetare känna varandra. Utan en fungerande relation mellan medarbetare 

och chef blir det svårt för mellanchefen att ha ett ledarskap som tar utgångspunkt i 

ett medarbetarperspektiv. Att relationen är viktigt var samtliga intervjudeltagare 

överens om men hur nära relation skulle vara, var något som diskuterades.   

 

Jo men det är jätteviktigt, jag bryr mig ju om dem och vill att de ska trivas på 

jobbet och känna förtroende för mig och kunna dela med sig av vad som 

händer i deras liv […] några vet jag inte alls mycket om och några vet jag allt 

om. Jag tänker att min roll som ledare och chef är att vara personlig men inte 

privat, jag kan lätt berätta om min familj och så men ändå lite distans. 

-Mellanchef Mats  

 

Har man en för nära relation till sina medarbetare kan det bli svårt att ta de tuffa 

besluten anser mellanchefen Mats men betonar att relationen blir ett viktigt verktyg i 

att motverka ohälsa. Det är genom relationen som ett förtroende kan växa fram som 

kan medföra att kommunikationen blir mer öppen, som att medarbetarna vågar vara 

öppna kring missnöje eller andra personliga saker, menar flera av mellancheferna. 

Vikten av en relation är även medarbetarna eniga om och flera av dem uttrycker att 

de inte endast vill betraktas som anställda av sina chefer. Samtliga intervjudeltagare 

påpekar emellertid att det inte finns en snabb lösning för att skapa en relation utan 

att de tar tid att bygga upp. Båda parter menar ytterligare att en relation kan rasa 

snabbt om mellanchefen utifrån medarbetarnas syn gör något felaktigt eller 

frustrerande. Denna åsikt är i samklang med Döös (2004) som menar att 

förändringar i arbetsgrupper, såsom chefsbyten lätt kan förstöra relationer. Att 

upprätta relationer är en utmaning och det tar lång tid men att vidhålla relationer och 

inte låta de raseras är en större utmaning (Ibid).  

 

Lalander och Johansson (2014) menar att i samspelet mellan individer där en part 

försöker kommunicera ett budskap tolkar motparten oftast det budskapet på ett 

förståeligt och korrekt sätt vilket är något som studiens empiri motsätter sig. 

Feltolkningar och missförstånd har under intervjuerna kontinuerligt lyfts som 

orsakande aspekter till att kommunikation har brustit. Vilket sedermera medfört att 

tilliten och förtroendet som medarbetarna känner till sina mellanchefer har 

förminskats. I samspelet mellan medarbetare och mellanchefer försätts stor press på 

att läsa av meningsbärande symboler och underförstådda meningar för att kunna 

göra korrekta tolkningar. Det blir svårt om man inte känner motparten och vet 

någorlunda hur de tenderar att agera i sin kommunikation.  
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Utifrån intervjuerna blir det tydligt att rotationen på mellanchefer inom den 

kommunala omsorgen kan vara stor. En medarbetare informerar om att hon under 

de senaste tio åren haft 14 olika mellanchefer, på samma arbetsplats. Varenda 

mellanchef har haft olika idéer om hur arbetet ska utföras och förbättringsförslag på 

verksamheterna. Med så många mellanchefer och nya idéer menar medarbetaren att 

man inte hinner lära känna chefen utan all fokus blir att försöka uppfylla idéerna. 

Under studiens gång har vi konstaterat vikten av att lära känna varandra och 

skapandet av relationer och att det kan vara en tidskrävande process. Detta faller 

inte väl samman med att chefsbyten sker ofta. Även mellancheferna instämmer i att 

chefsbyten inom den kommunala omsorgen inte är ovanligt och att det kan bidra till 

oro i arbetsgrupperna. Mellancheferna menar att som ny chef måste man ta ett steg 

tillbaka och lyssna in medarbetarna, bygga relationer och invänta ett fördelaktigt 

läge att genomföra ett uppdrag. De menar att som ny mellanchef är det 

betydelsefullt att lyssna in och vara lyhörd inför medarbetarnas åsikter. Den första 

tiden som ny mellanchef ska utgöras av att lära känna sina medarbetare och skapa 

relationer. Mellancheferna tog även upp att det är bra att inkludera medarbetarna 

och låta dem berätta om verksamheten, hur den fungerar men även om hur 

arbetsgruppen är och var de befinner sig, och först därefter börja fundera på 

förbättringsidéer eller ändringar.  

 

Det är viktigt att man lyssnar framförallt […] När jag började, var det mycket 

klagomål. Då sa jag ju bara så, nu är det så att jag vet ingenting om det här men 

jag lyssnar och jag försöker, och så får man ta mycket hjälp av kollegor. 

-Mellanchef, Micke 

 

Relationer är ett betydelsefullt verktyg i utvecklandet av ett ledarskap som utgår 

från ett medarbetarperspektiv. Genom att lära känna hur deras medarbetare pratar, 

tolkar och förstår blir det lättare för mellanchefen att anpassa sin ledarskapsroll efter 

vad medarbetarna individuellt behöver för att göra ett bra arbete.  

 

5.3.3 Kommunikation, lyhördhet och förståelse 

 

Att lyssna in och vara tydlig i kommunikationen lyfts utifrån medarbetarnas mening 

som viktiga delar i deras önskade ledarskap och återger att det till största del 

fungerar bra på deras arbetsplatser. Medarbetarna berättar att deras arbetsplatser 

mestadels präglas av öppna samtalsklimat. Det öppna samtalsklimatet medförde en 

upplevelse av att de kunde dela med sig av sina åsikter till mellancheferna som 

lyssnade och gav förslag, vilket medarbetarna ansåg var bra och fick dem att känna 

sig delaktiga.  
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Medarbetarna instämmer i Ekholms (2012) resonemang kring att mellanchefer inom 

den kommunala omsorgen tenderar att ha breda arbetsområden. Medarbetarna 

beskriver att deras mellanchefer har flera olika ansvarsområden och ofta deltar på 

möten. Det påverkar mellanchefernas tillgänglighet i verksamheterna och kan 

begränsa kommunikationen. Två av medarbetarnas mellanchefer besökte dagligen 

verksamheterna och medarbetarna menade att när mellancheferna var på plats var de 

en tillgång och väldigt uppskattade. De resterande medarbetarnas mellanchefer 

syntes till mer sällan, vilket medarbetarna önskade, att ha mellancheferna mer nära i 

verksamheten. Det medförde en känsla av att mellancheferna inte hade stor 

förståelse för det faktiska arbetet eller hur krävande vissa arbetsområden kan vara. 

Slutsatsen som kan dras är att det utifrån medarbetarna var mer eftertraktat att ha en 

mellanchef som var närvarande på arbetsplatserna flera gånger i veckan. 

 

Det varierade när det kom till hur kommunikationen fördes mellan mellanchefer och 

medarbetare. Somliga medarbetare ansåg att det var gynnsamt att kommunikationen 

utgjordes av mail medan andra ansåg att muntlig kommunikation var att föredra. 

Det går därmed att dra paralleller till ovanstående stycke. För de medarbetare vars 

mellanchef oftare var på arbetsplatsen gjorde det inget om kommunikation gjordes 

via email. På de arbetsplatser där mellanchefen syntes till mer sällan blev den 

muntliga kontakten viktigare. Olika preferenser på kommunikation kan även vara ett 

resultat av att människor har olika sociala regler och att man utifrån erfarenhet och 

uppväxt har olika förväntningar (Lalander & Johansson 2014). Utifrån individers 

olika sociala regler och förväntningar kan olika begrepp även få olika betydelser. Ett 

sådant framträdande begrepp är ‘närvarande’, betydelsen av begreppet varierade 

utifrån medarbetare vilket enligt mellancheferna blev en svårighet.  För en del 

medarbetare var ‘närvarande’ att svara i telefonen när man ringde men för andra 

omfattade begreppet att vara fysiskt på plats. För att lära känna sina medarbetares 

olika behov och uppfattningar gällande begrepp som närvarande blir återigen 

relationen en utgångspunkt.  

 

5.3.4 Vikten av tydlighet i kommunikation  

 

Att vara tydlig och ge information så de får vara delaktig, det är 

jättejätteviktigt. Det märker jag mer och mer, jag har ju trillat ner i både en och 

en annan grop. Då har jag varit otydlig, då har de inte fått tillräckligt med 

information, man måste kommunicera. 

- Mellanchef, Viola 

 

Otydlighet i kommunikation var något som samtliga mellanchefer och medarbetare 

hade upplevt. För att undvika det menar mellancheferna att det är betydelsefullt att 

försäkra sig om att medarbetarna förstår det som mellanchefen vill att de ska förstå. 

Därför är det viktigt att ge informationen fler gånger och på olika sätt, som skriftligt 
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och muntligt. Det blir även viktig att information inte sker för hastigt, när man 

exempelvis är på väg ut genom dörren. Kommunikationen blir ofta sämre när man 

är stressad lyfter en mellanchef, då minskar förmågan att möta medarbetarna där de 

befinner sig, vilket mellancheferna menar inte tar utgångspunkt i ett speciellt bra 

medarbetarperspektiv. 

 

Kommunikation blir en förutsättning för att det ska finnas ett samarbete enligt 

Lalander och Johansson (2014) och för att verksamheterna ska gå framåt, det blir 

därmed betydande att sträva efter att motarbeta otydlig kommunikation. Något som 

kan försvåra kommunikation är att det inte bara omfattar det talade ordet (Lalander 

& Johansson 2014). I en interaktion utbyts även meningsbärande symboler som 

ibland kan ha större betydelser än de ord som används. Kroppsspråk, ansiktsmimik 

och sättet att säga saker kan påverka hur deltagarna i interaktionen tolkar den 

informationen som delges. En sändare överför ett budskap och utifrån hur 

mottagaren tolkar budskapet väljer den sedan att reagera och svara (Ibid), och här 

kan utifrån medarbetarna och mellancheferna missförstånd lätt uppstå. När 

mellanchefen säger något till medarbetaren blir det viktigt att mellanchefen 

säkerhetsställer att medarbetaren tolkar det som sägs på det tänkta sättet. En 

mellanchef tydliggör vikten av att lära sig hur de olika medarbetarna tenderar att 

tolka för att sedan anpassa sitt sätt att samtala efter det. Mellanchefen menar att det 

är när han inte gör det som missförstånd ofta uppstår. I den här typen av situationer 

kan mellanchefer med hjälp av ett rollövertagande se medarbetarnas sätt att agera, 

kommunicera samt deras förväntningar. Mellanchefen kan ta intrycken och därmed 

förstå medarbetarnas hållning och avbilda medarbetarens sätt att kommunicera 

(Goffman 2014). Det bidrar även till att medarbetarna blir nöjda då de i intervjuerna 

påstår att ur deras syn på ett medarbetarperspektiv ska en ledare ta hänsyn till 

medarbetares olikheter. Flera av medarbetarna lyfter att deras mellanchefer har 

förbättrat sina kommunikativa förmågor sedan de började arbeta i arbetsgrupperna. 

Det är i enlighet med mellanchefernas åsikt, de lyfte att det som oerfaren mellanchef 

var svårt att möta medarbetarna men att det har blivit lättare med tiden. 

Förbättringen kan bero på att mellancheferna fått erfarenhet och blivit mer trygga i 

sin roll. Utifrån studiens dataunderlag kan tolkning göras att det är ett resultat av att 

mellancheferna lärt känna sina medarbetare och relationer har utvecklats vilket även 

är i samklang med (Lalander och Johansson 2014). 

 

5.4 Utmaningar som kan motarbeta ett medarbetarperspektiv 
 

Ohälsa, hög arbetsbelastning, sjukskrivningar, omorganisationer, politik och 

konflikter är några utmaningar som kan uppstå i den kommunala omsorgen. 

Utmaningarna kan försvåra en mellanchefs förmåga att upprätta ett 

medarbetarperspektiv i sitt ledarskap. Följande kapitel kommer diskutera 

utmaningarna mer ingående.  
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5.4.1 Konflikter och olika åsikter  

 

Mellancheferna anser att det är viktigt att arbetskollegor kan vara professionella mot 

varandra. Även om medarbetare inte valt att arbeta tillsammans ingår det likväl i 

arbetsuppdraget. Trots det uppstår en mängd konflikter i olika styrkor och det kan 

ofta vara ett resultat av hur kommunikationen sker beskriver en mellanchef. Utifrån 

det blir det viktigt att mellanchefer har rätt verktyg för att hantera konflikter innan 

de eskalerar till arbetsmiljöproblem. Att ha kunskap inom konflikthantering kräver 

utbildning anser Carlström (2012) som vidare menar att det ofta kan saknas. Utifrån 

mellanchefernas uppfattningar framställdes relationen till medarbetarna och 

erfarenhet som viktigare verktyg än utbildning. De ansåg att kommunikation kan 

användas som ett strategiskt verktyg för att hantera konflikter. Att vara ärlig, tydlig 

och arbeta förberedande inför nya saker, var andra verktyg mellancheferna lyfte för 

att undvika konflikter.  

 

En medarbetare beskriver ett drama, där hon var frustrerad över sin chef om vad hon 

ansåg vara en för låg löneökning. Mellanchefen var lugn och blev inte upprörd, 

något som medarbetaren vid tillfället tyckte var frustrerande, men som hon i 

efterhand reflekterat över var imponerande. I situationen hade inte mellanchefen 

utrymme att ta ett annat beslut utan behövde istället använda kommunikationen på 

ett strategiskt sätt. Även om medarbetaren var imponerad över mellanchefens lugn 

hade chefen kunnat vara tydligare och gett mer konkreta förklaringar till varför 

lönehöjningen inte blir högre. Det menade medarbetaren hade bidraget till en större 

förståelse, men erkänner likaväl att hon förmodligen inte accepterat förklaringen. På 

alla arbetsplatser skapas förväntningar som påverkas av livets tidigare händelser och 

invuxna normer. Det blir viktigt att mellanchefer har en insikt i hur dessa aspekter 

kan variera utifrån olika medarbetare då Lalander och Johansson (2014) redogör för 

att skillnaderna kan inverka på hur relationerna och samspelet utspelar sig på 

arbetsplatsen. Genom att mellanchefer är tydliga med exempelvis hur 

lönesättningsprocessen går till samt det bakomliggande tankesättet, hade 

medarbetarnas förväntningar bättre kunnat hanterats, vilket minskat risken för en 

konflikt. Att vara inkluderande och tydlig var något som samtliga mellanchefer tog 

upp som en viktig komponent i samspelet. De menade även att konflikter uppstår 

lättare när kommunikationen är otydlig och när för mycket utrymme lämnas till 

egna tolkningar.  

 

Redan från tidig ålder lär sig människor att följa olika normer och sociala regler, 

dessa normer kan berätta hur man i olika situationer ska uppföra och bete sig 

(Lalander & Johansson 2014). Somliga normer kan vara generella som samtliga 

individer mer eller mindre följer, medan upprättandet av andra sociala regler kan 

skilja sig åt. Arbetsplatser kan även ha egna outtalade regler som ska följas för att 

upprätthålla gruppdynamiken och relationerna, vilket innebär att medarbetare och 

mellanchefer kan behöva anpassa sig i sin roll för att passa in (Goffman 2014). 

Konflikters uppkomst kan skapa draman som i sin tur hanteras och upplevs 
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skiftande beroende på medarbetares olika synsätt och roller. Samspelet i en 

arbetsgrupp kan försvåras om medarbetarnas sociala regler inte motsvarar varandra. 

Det kan bidra till samarbetssvårigheter och konflikter. Det kan i sin tur kan bli 

långdragna draman som medarbetarna själva inte kan reda ut, utan mellanchefens 

hjälp som därmed behövs för att nå fram till dramats slutliga akt och applåderna.  

 

Det var en genomgående upplevelse bland mellancheferna att medarbetarna har 

benägenhet att vilja ha hjälp med konfliktlösning. Mellancheferna beskrev att de i 

första hand hanterade konflikter genom att återföra frågan till medarbetarna. De var 

noga med att först ställa frågor som, ‘har du tagit upp detta med henne?’ eller ‘vad 

sa du till honom?’, innan det togs vidare. Medarbetarna berättar själva att 

ovanstående stycke överensstämmer med hur deras mellanchefer hanterar 

konflikter. Ibland kunde mellanchefen dröja lite för länge lyfter en medarbetare 

vilket medförde att en del konflikter hann bli lite väl långdragna. Majoriteten av 

medarbetarna upplevde dock deras mellanchefers konflikthantering som bra och 

ansåg vidare att lösa alla konflikter inte föll under mellanchefens ansvar. 

 

I konflikter blir det viktigt för mellanchefen att vara avvägande när mellanchefen 

bör lägga sig i. Mellancheferna menar att det är väsentligt att inte reagera och gå in 

för tidigt när en medarbetare berättar att något är ett problem eller att en 

medarbetare gjort ett misstag. Det blir först angeläget att utreda om samtliga i 

arbetsgruppen anser att problemet existerar. Det blir även viktigt menar samtliga 

mellanchefer att först undersöka om medarbetaren gjort ett misstag och vad som i så 

fall föranlett det. Utifrån ett medarbetarperspektiv måste man se till medarbetarnas 

individuella konfliktlösningsförmågor lyfter en mellanchef, och menar att det blir 

viktigt att stoppa konflikterna innan de utvecklas till arbetsmiljöproblem. Det är 

flera mellanchefers upplevelser att konflikter som utgörs av exempelvis olika 

synsätt oftast kräver hjälp från en utomstående part, för att få hjälp med att förstå 

varandras olika upplevelser. Utan den förståelsen blir konflikten olöslig, vilket kan 

påverka medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. I konflikthantering eller 

tillrättavisning blir Goffmans teori om masker ett bra verktyg. Utifrån olika 

medarbetares personligheter samt beroende på felets allvarlighetsgrad kan 

situationen behövas hanteras på olika sätt. Det blir därmed viktigt för mellanchefen 

att ta på sig rätt mask för den specifika situationen. En förutsättning blir även att 

mellanchefen vågar ge sig upp på scenen och agera i enlighet med vad som är 

passande. Väl på scenen kan mellanchefen välja att byta eller anpassa masken för att 

fortsätta upprätthålla de förväntningar som medarbetaren har på situationen. Tar 

medarbetarna ansvar, ber om ursäkt och reder ut konflikten kan mellanchefens roll 

bli mer avslappnad. Ger medarbetarna endast bortförklaringar behöver mellanchefen 

förmodligen ta på sig en mask som företräder en mer bestämd roll.  

 

Trots att som flera mellanchefer beskriver, målet är att lösa alla konflikter, kan det 

ibland vara så att det utifrån den kommunala omsorgen resurser, inte går. 

Verksamheterna är för små för att anpassa schema och liknande utefter 
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medarbetares konflikter, något som varken medarbetare eller mellanchefer anser 

borde göras. Mellancheferna skildrar emellertid att olösliga konflikter och delade 

åsikter är en verklighet, som medför att medarbetare ibland måste förflyttas för att 

tillgodose arbetsmiljön samt omsorgstagarens bästa. Situationer som dessa krävs 

ställer krav på en mellanchef som inte är konflikträdd, något som samtliga 

medarbetarna i studien tar fasta på, som en av de viktigaste egenskaperna, i deras 

mellanchefers ledarskap. 

 

5.4.2 Ohälsa och sjukskrivningar  

 

Det framkom under intervjuerna att stress och utbrändhet var vanligt inom 

kommunala omsorgsverksamheter och att det ofta resulterade i sjukskrivningar. Det 

blev även tydligt att sjukskrivningar inte bara påverkade medarbetaren eller 

mellanchefen utan även aktörerna i omgivningen såsom andra medarbetare, 

omsorgstagare samt verksamheterna i sin helhet. Sjukskrivningar medför 

förändringar i arbetsgrupperna samt risker för tyngre arbetsbörda, dessa aspekter 

menar mellancheferna påverkar deras förmåga att arbeta ur ett 

medarbetarperspektiv. Mellancheferna var eniga med Grönlund och Stenbock-Hult 

(2014) åsikt gällande att det är viktigt att ha medarbetarnas mående i blickfånget om 

man vill minimera medarbetarnas sjukskrivningar. Genom kunskap och 

kommunikation menar Eriksson, Skagert och Dellve (2013) att det går att förebygga 

uppkomsten av psykisk ohälsa och fysiska belastningsskador. För att mer resurser 

ska ges till att förebygga sjukskrivningar och att arbeta hälsofrämjande spekulerar 

medarbetare att politiker och högre chefer måste utöka sin kunskap och förståelse 

för området.   

  

Sjukskrivningar, ett dilemma vi får vi dras med, som en gammal ädelost, det 

bara lagras, det är något vi aldrig kommer bli av med. Jag är helt övertygad om 

att det är det största molnet som kommer ligga.  

-Medarbetare, Greta 

 

Ledarskapsforskningen tar upp att arbeta förebyggande mot ohälsa är 

resurskrävande och att ekonomi och tid kan hindra mellanchefers förmågor att 

arbeta hälsofrämjande (Eriksson, Skagert & Dellve 2013). Fler mellanchefer 

uttryckte att, hälsofrämjande arbete var en stor del i deras ledarskapsansvar och att 

de upplevde deras handlingsutrymme som relativt stort. Det uppmärksammades i 

intervjuerna att mellanchefers sätt att arbeta med sjukskrivningar varierade men att 

samtliga deltagare beskrev sjukskrivningstalet som högt. Mellanchefernas 

upplevelse var att arbetet kring sjukskrivningar i hög grad handlar om medvetenhet 

att läsa av sina medarbetare i tid. Trots det upplevde mellancheferna att de hade 

höga sjukskrivningstal. Ett sätt att arbeta hälsofrämjande och förebygga 

sjukskrivningar lyfter mellancheferna är att se till att medarbetarna har tillräckligt 
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med återhämtning mellan arbetspassen. Om en medarbetare är nära en sjukskrivning 

kan man exempelvis underlätta schemat genom att minska antalet kvällar eller 

erbjuda tjänstledigt under en period för att försöka förebygga. Mellanchefen Micke 

är inne på samma linje och menar att oplanerad semester kan vara en räddare i 

nöden men det förutsatt att det finns vikarier som kan arbeta. Ett annat 

hälsofrämjande arbetssätt som framkom var att ta hjälp av utomstående föreläsare. 

En mellanchef beskrev att i och med att stress är vanligt förekommande hade en 

föreläsare tagits in som samtalat om stress och olika hanteringssätt. Under 

föreläsningen framkom det att stress påverkar människor olika och därav fungerar 

olika hanteringssätt för olika människor.  

 

Utifrån att stress kan orsakas av olika faktorer och påverka medarbetare på olika sätt 

kan mellanchefer arbeta förebyggande genom att utreda vad som för olika 

medarbetare orsakar stress. Utifrån en mellanchefs uppfattning föredrar en del 

medarbetare föränderliga miljöer och ett högt tempo medan andra medarbetare 

behöver rutiner och trygghet för att må bra. Genom att uppmärksamma 

medarbetarnas kroppsspråk och andra meningsbärande symboler anser flera 

mellanchefer att det går att läsa av medarbetarnas mående. Det är dock svårt att göra 

utan att lära känna sina medarbetare och deras olika sätt att föra sig. En 

medarbetares kroppsspråk kan förändras när en sjukskrivning närmar sig och bli 

mer sluten, spänd och distanserad hävdar en mellanchef. Genom att mellanchefen 

kan göra ett rollövertagande ges möjligheten för mellanchefen att spegla och läsa av 

medarbetarens mående. Utifrån hur en person uttrycker sig i interaktionen påverkar 

det budskapet som ges (Goffman 2014), något som därmed kan bli ett verktyg att 

upptäcka ohälsa i arbetsgrupperna.   

 

Är man närvarande och uppmärksam på medarbetarnas kroppsspråk och 

beteende går det att se eventuella framtida sjukskrivningar och därmed sätta in 

resurser tidigt. 

-Mellanchef, Rosa    

 

Det kan ligga i människans natur att vilja kontrollera och styra andras intryck av sig 

själv, när man går in på arbetsplatsen tar man på sig den mask man anser är mest 

passande, för att förmedla den bilden av sig själv man vill visa (Goffman 2014). När 

det gäller sjukskrivningar blir det viktigt för mellanchefer att se igenom 

medarbetarens mask. Något som försvåras då mellanchefer kan ha flertalet 

medarbetare att uppmärksamma. Därav blir det istället viktigt att mellanchefen 

arbetar förebyggande och ser till att det finns tillit mellan sig och sina medarbetare. 

Under trygga förhållanden kan en medarbetare våga ta av sig sin mask och berätta 

om det egentliga måendet för mellanchefen.  
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5.4.3 Politiken, organisation och ekonomi 

 

Verksamheterna inom den kommunala omsorgen är skyldiga att följa politikernas 

bestämmelser och det är vidare de som sätter ramarna för hur arbetet i den 

kommunala omsorgen ska bedrivas (Ekholm 2012). Det blir sedan mellanchefens 

ansvar att se till att verksamheterna håller sig inom de bestämda ramarna, något som 

kan kollidera med mellanchefernas uppfattningar om vad som egentligen hade varit 

bäst utifrån medarbetarnas synvinkel. När beslut tas på en politisk nivå blir 

medarbetarna sällan inkluderade i beslutet och de har heller inget att säga till om när 

beslutet ska implementeras. Här blir det viktigt för mellanchefer att hitta andra sätt 

att inkludera, samt vara noga med hur de delger informationen till medarbetarna. 

Mellancheferna belyser att i situationer som dessa blir det viktigt att vara ärlig och 

fråga medarbetarna vilken hjälp de behöver för att åstadkomma det som bestämts. 

Förändringar är något som sker konstant inom verksamheterna berättar både 

medarbetare och mellanchefer och vidhåller att det kan vara påfrestande. 

 

Ja men så var det med det, det damp ner och då var inte så mycket vi kunde 

påverka. 

-Mellanchef, Anders 

  

Rantatalo m.fl. (2016) uttrycker att det skandinaviska ledarskapet ser till att 

inkludera medarbetare, det framställs utifrån studiens dataunderlag inte alltid vara 

en självklarhet. Det blir svårt att inkludera när det hela tiden ‘dimper ner saker att 

göra’. I föränderliga situationer blir det extra viktigt för mellancheferna att ha ett 

situationsanpassat ledarskap, där de anpassar sina ledarskapsegenskaper utefter var 

situationen kräver (Moss & Ngu 2006). Eftersom förändringar och omorganisationer 

sker konstant blir det viktigt för mellanchefer inom den kommunala omsorgen att 

vara inkluderande men samtidigt flexibla och anpassningsbara, för att hjälpa 

medarbetarna behålla balans i sina arbetsgrupper (Döös 2004). Ett sätt att inkludera 

är genom att inför förändringar vara tydlig med information. Informationen som ges 

måste vara anpassad efter medarbetarna och den måste ges vid ett passande tillfälle 

där medarbetarna är öppna. En mellanchef beskriver det på följande sätt: 

 

Jag tror på transparens […] jag informerar mycket om beslut i omgångar. Jag 

kan få ett beslut från min ledningsgrupp, men kanske inte kan ta upp det med 

arbetsgruppen förrän en vecka senare. De måste vara öppna för den 

informationen jag ger, det kan inte bara komma hur mycket som helst. För det 

är ingen som orkar det. 

-Mellanchef, Viola 
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Ibland tillåter emellertid inte tidsramarna att man väntar med att delge information 

vilket kan leda till medarbetarna inte är mottagliga för ny information och blir 

istället defensiva, ur ett medarbetarperspektiv är det inte bra att ge information vid 

fel tillfälle anser en mellanchef. I arbetsgrupper menar Lalander och Johansson 

(2014) att det kan uppstå normer som blir ledande och som andra anpassar sitt 

agerande efter. Det kan betyda att om en medarbetare blir defensiv och motarbetar 

beslutet, kan det agerandet bli ledande och därav det normativa beteendet som 

övriga medarbetare då efterliknar. 

 

Politiken sätter även de ekonomiska ramarna och det var ett ämne som både 

medarbetare och mellanchefer hade mycket att säga om. Samtliga medarbetare 

återger att de känner av ekonomin då allt i första hand blir en ekonomifråga. 

Medarbetarna upplevde att deras mellanchefer strävade efter att tillhandahålla deras 

önskemål och att de hade deras bästa i åtanke, vilket de ansåg var bra. Ekholm 

(2012) lyfter att ekonomiaspekten kan påverka en mellanchefs handlingsutrymme, 

något som blir förenligt med både medarbetarnas och mellanchefernas egna åsikter. 

Det var även mellancheferna upplevelse att ekonomin ibland skapade hinder i 

upprättandet av ett ledarskap med ett medarbetarperspektiv. Mellancheferna menade 

att hålla budgeten var en del i deras arbetsuppdrag. Mellanchefernas kollektiva åsikt 

var att trots att budgeten var deras yttersta ansvar, var det nödvändigt att även 

medarbetarna prioriterade ekonomin. Medarbetarna framställdes likväl inte tycka att 

ekonomin var en prioritering varav somliga medarbetare tog det så långt som att 

säga att de verkligen ‘struntade i budgeten’. De menade istället att deras prioritering 

var omsorgstagarens välmående. Om paralleller ska dras mellan medarbetare och 

mellanchefers åsikter kring ekonomin till Goffmans (2014) dramaturgi kan vi 

sammanfatta det som en mörk komedi. Där medarbetare är flamingos som stoppar 

huvudet i vattnet, samtidigt som mellanchefernas karaktär försöker pumpa bort 

vattnet, så att vattennivån sjunker tillräckligt för att medarbetarens huvud ska hamna 

över ytan där ekonomin, blir en prioritering.  

 

6 Diskussion och slutsatser 

 

Studiens syfte har varit att synliggöra hur medarbetare och mellanchefer anser att 

ledarskap inom den kommunala omsorgen kommer till uttryck. Detta för att 

diskutera hur deras uppfattningar motsvarar varandra, men även för att undersöka 

hur uppfattningarna stämmer överens med deras tankar om vad ett 

medarbetarperspektiv ska omfatta. Den kvalitativa studien har tagit utgångspunkt i 

individuella semistrukturerade intervjuer och tematiska fokusgruppsintervjuer för att 

undersöka syftet. Metodvalet gjordes utifrån en strävan att få insikt i medarbetarnas 

och mellanchefers uppfattningar, samt för att få möjligheten att ställa relevanta 

följdfrågor som kan utöka förståelsen av deras uppfattningar. I studien blev det 

tydligt att relationen mellan medarbetaren och mellanchefen är viktig, det är där 
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tillit skapas, utan tillit försvåras kommunikationen. Utifrån relationers och 

kommunikationens betydelse valdes studiens teorival, symbolisk interaktionism och 

dramaturgin. De blev hjälpsamma verktyg för att översätta hur relationer kan 

komma till uttryck samt hur kommunikation kan överföras och tolkas. 

Kunskapsluckorna som uppdagades innan studien påbörjades, grundade sig i att 

forskning kring medarbetarperspektivet och ledarskap till stor del utgick från 

mellanchefers åsikter och inte utifrån medarbetarnas åsikter. Då ett 

medarbetarperspektiv ska utgå från medarbetarnas bästa, upplevde vi att 

ledarskapsforskningen potentiellt gav en missvisande bild på hur ett sådant 

ledarskap ska komma till uttryck. 

 

Det uppenbarades i intervjuerna att medarbetarna inte var vana att samtala om deras 

mellanchefer och ledarskap. De hade ‘svårt att sätta ord’ på vilka egenskaper de 

ansåg vara önskvärda och behövde tid att ‘prata av sig’ innan det kom fram till 

några direkta slutsatser. I intervjuerna fick vi som samtalsledare vara tydliga och 

förklarande kring vad som menades med begrepp som exempelvis ledarskap. Det 

medförde även att vi fick ställa flera följdfrågor för att säkerhetsställa att både de 

själva och vi förstod det som förmedlades. Mellancheferna upplevdes istället vana 

att samtala om ämnet och hade inte problem med att ge konkreta svar på en gång. I 

intervjuerna var mellancheferna även duktiga på att belysa och diskutera 

medarbetares olika uppfattningar och hur det medförde att de fick anpassa sitt 

ledarskap. Genom att intervjua både mellanchefer och medarbetare har vi kunnat 

synliggöra olika synsätt angående vad som ska omfatta ett ledarskap ur ett 

medarbetarperspektiv vilket vi anser varit gynnande. Att dock 

ledarskapsforskningen tenderar att ta utgångspunkt i mellanchefers åsikter kan vi 

efter studien förstå då det var enklare att få snabbare och konkreta svar och de 

framställdes ha relativt god insikt i vilka ledarskapsegenskaper som medarbetarna 

belyste som viktiga. Olika skäl till detta kan vara erfarenhet eller att mellancheferna 

har en annan utbildning än medarbetarna. Det kan även grunda sig i att mellanchefer 

oftare samtalar i olika sammanhang om ledarskap och medarbetarskap, vilket gjort 

dem bekväma med begreppen.  

 

Utifrån det som framgick i intervjuerna var samtliga medarbetare överens om vilka 

egenskaper de såg som viktiga, de hade däremot olika synsätt gällande hur de 

egenskaperna skulle komma till uttryck. Alla tyckte att det var viktigt att 

mellanchefen var närvarande, för vissa medarbetare innebar närvarande att chefen 

svarade i telefonen medan för andra betydde det att mellanchefen skulle vara mer på 

plats. Ett ledarskap som tar utgångspunkt i ett medarbetarperspektiv ska utifrån 

medarbetarnas åsikter omfattas av tillit, kommunikation, relationsskapande och det 

ska vara situationsanpassat. Då det fanns skiftande åsikter gällande hur 

ledarskapsegenskaper skulle uttryckas blir vår åsikt i linje med 

ledarskapsforskningen, som hävdar att det inte går att fastställa en entydig definition 

om vad ett gott ledarskap är. Vi är dock inte helt eniga med ovanstående påstående, 

det går utifrån medarbetarnas och mellanchefers åsikter att urskilja vissa egenskaper 

som är ett måste för att ett ledarskap ska fungera. Utifrån samtliga intervjudeltagare 



 

37(42) 

 

går slutsatsen att dras att ett ledarskap som tar utgångspunkt i ett 

medarbetarperspektiv ska präglas av lyhördhet, öppenhet samt vara inkluderande. 

En intressant slutsats som kan dras är att samtliga mellanchefer hade god insikt 

beträffande de egenskaper som medarbetarna klargjorde som viktiga. De största 

skiljaktigheterna uppstod när det kom till hur medarbetare skulle engageras, hur 

ekonomi skulle vara en prioritering och vidare hur mellancheferna skulle hantera 

konflikthantering. Trots dessa skiljaktigheter och de utmaningar som kan stå i vägen 

för ett ledarskap med ett medarbetarperspektiv såsom politik, ekonomi, konflikter, 

upplevde majoriteten av medarbetarna sig nöjda med sina mellanchefers ledarskap. 

Mellanchefers och medarbetares uppfattningar kring hur ett ledarskap inom den 

kommunala omsorgen ska komma till uttryck motsvarade varandra till stora delar.  

Detta motsätter därmed vår föraning om att ledarskapsforskningen kan bidra till en 

missvisande bild. 

 

Då konflikter och konflikthantering belystes som svåra och tidskrävande aspekter i 

ett ledarskap tillsammans med att uppfattningen av hur de skulle hanteras varierade, 

väckte en intressant tankegång för oss. Under intervjuerna framgick en uppfattning 

att mellancheferna skulle vara kunniga inom dessa områden, något som 

ledarskapsforskningen menar ofta saknas. Det var vidare mellanchefernas 

uppfattning att de ofta behövde lägga tid på att vara samtalsledare i konflikter och 

för att säkerställa att kommunikationen mellan parterna var tydlig. Här menade 

mellancheferna att det inte var de som saknade utbildning och kunskap utan att det 

var medarbetarna. Enligt vår tankegång, hade fokus istället kunnat riktats mot att 

utveckla medarbetarnas kompetenser inom konflikthantering, kommunikation och 

gruppdynamik. Då hade samspelet i arbetsgrupperna möjligtvis fungerat bättre och 

arbetsbördan lättat för mellancheferna. Hur man kommunicerar med varandra i 

grupperna är som fastställt tidigare, en viktig del i relationerna. Det är därför viktigt 

att kunna vara kommunikativ och ha förmågan att förmedla och tolka budskap på de 

menade sättet. Det medför en insikt i att kommunikation är mer än de talade ordet, 

budskap kan även tolkas och påverkas av kroppsspråket, gestikuleringar samt 

ansiktsmimik. När medarbetare saknar de rätta verktygen eller förståelse blir det 

enklare att göra feltolkningar som lätt resulterar i konflikter. Att få utbildning och 

information är något som flera medarbetare efterfrågat men som på grund av 

ekonomi och tid inte blivit prioriterat. Att det inte prioriteras påverkar 

mellancheferna negativt eftersom ansvaret för problemlösningen återfaller på dem 

istället för medarbetarna själva.   

 

Det var för samtliga medarbetare viktigt att mellanchefen arbetade utifrån ett 

medarbetarperspektiv och hade deras bästa som utgångspunkt. Att upprätta ett 

sådant ledarskap framställdes dock ställa krav på att mellanchefer har breda 

kunskaper inom flera områden. Något som även fick medarbetarna att uttrycka, att 

det måste vara svårt att ses som en god mellanchef i alla medarbetares ögon. Utifrån 

studiens dataunderlag utvecklades en ny frågeställning som denna studie inte syftar 

till att svara. Vilket var huruvida de krav som ställs utifrån ett medarbetarperspektiv 

angående mellanchefers ledarskap är rimligt. Att en person ska kunna tillgodose 
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minst 30 olika medarbetares individuella önskemål och krav låter orimligt. Att 

mellanchefer har ett omfattande arbetsuppdrag är något som fastställts i denna 

studien men även i tidigare studier. Huruvida det omfattande arbetsuppdraget och de 

krav som ställs på dem ur ett medarbetarperspektiv är rimligt och görbart i 

verkligenheten är något som kräver mer forskning. En annan frågeställning som 

växte fram under studiens gång var likväl vem som faktiskt bestämmer vad som är 

medarbetarnas bästa. Om forskning säger att det exempelvis är ohälsosamt att arbeta 

12 timmarspass men du har en medarbetare som gärna gör det för att optimera sin 

ledighet, vem ska man då lyssna på undrar mellancheferna. Detta var något som 

mellancheferna belyser som en svårighet. De själva ansåg sig ofta att arbeta utifrån 

ett medarbetarperspektiv men upplevde att medarbetarnas inte alltid var upplevde 

det. Vem som bestämmer vilket medarbetarperspektiv som väger tyngst är inget 

denna studie syftade till att besvara utan är vidare ett område som kräver mer 

forskning.  

 

Slutligen framkom det i intervjuerna skillnader i synen på vad som omfattar ett 

ledarskap och vad som faller under chefskap. Ledarskapsforskningen hävdade att 

man idag sällan särskiljer på begreppen (Bruzelius & Skärvad 2018). Uppfattningen 

att chefskap och ledarskap var samma sak blev ett genomgående mönster bland 

medarbetarna men något som mellancheferna däremot inte höll med om. 

Mellancheferna ansåg att deras arbetsuppdrag delades in under olika kategorier, 

ledare, coach och chef och menade att deras rollkaraktärer varierade utifrån 

kategorin. Det faktum att de anpassar sin rollkaraktär utifrån olika situationer är 

något som kan förklaras och förstås utifrån studiens teori. Genom att anta olika 

roller och ta på sig en mask blir det lättare att anpassa sitt beteende och sitt agerande 

för det ska passa den rådande situationen. Hela den kommunala omsorgen kan 

egentligen ses som en scen där olika skådespelare (mellanchefer, medarbetare) 

agerar för att möta publikens (omvärldens eller andra skådespelares) förväntningar 

på ett korrekt sätt med förhoppningen om att när ridån går ner mötas av applåder. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Vi är två socionomstudenter som läser termin sex på Socionomutbildning på 

Linnéuniversitet i Växjö och skriver just nu vår kandidatuppsats. Vi har genom 

efterforskning upptäckt att det finns brister i ledarskapsforskning när det gäller att 

belysa hur man kan arbeta med ett medarbetarperspektiv inom kommunala 

verksamheter. Därför vill vi med denna studie åskådliggöra mellanchefer samt 

medarbetarnas syn på vad ett medarbetarperspektiv kan innefatta och innebära. För 

att göra detta behöver vi intervjua både mellanchefer samt medarbetare som är 

verksamma inom verksamheter som omfattas av Socialtjänstlagen samt LSS (Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade)  

 

Intervjuerna kommer att pågå i cirka 40 minuter (fokusgruppsintervjuerna ca 90 

minuter) och alla intervjudeltagare som deltar kommer anonymiseras vilket med 

andra ord betyder att studien kommer referera till antagna namn och inte 

intervjudeltagarnas egna namn. Information såsom ort, arbetsplats eller liknande 

information som kan avslöja intervjudeltagarens identitet kommer även att undvikas 

i studien. Du som deltar i studien kan avbryta intervjun utan att motivera varför, 

samt hoppa över frågor som du inte vill svara på. För att underlätta transkriberingen 

av intervjun önskar vi att spela in samtalet med ljudupptagning, efter transkribering 

kommer ljuduppspelningen att raderas. Transkriberingarna kommer endast 

examinerande lärare och handledare ta del av om de anser behovet finns. Efter 

godkänt betyg kommer studien i sin helhet att publiceras i Diva (digitala 

vetenskapliga arkivet). 

 

Som vi tidigare nämnt kommer vi att spela in intervjun och när vi ses kommer ni få 

skriva på ett dokument som godkänner inspelningen.   

 

Tack för att du har valt att ställa upp och hjälpa oss försöka hitta svar på våra 

frågor.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Alander - ea223gh@student.lnu.se 

Annica Olsson - ao222wi@student.lnu.se 

 

Handledare 

Peter Hultgren - peter.hultgren@lnu.se 
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Bilaga 2 - Samtyckesformulär  
 

Jag medverkar frivilligt i denna intervju och har fått ta del om studiens syfte samt 

syftet med mitt deltagande. Som medverkande i intervjun har jag rätt att avböja att 

svara på frågor samt rätt att avbryta mitt deltagande i intervjun utan negativa 

påföljder. Som deltagare i denna studie kommer min identitet vara konfidentiell. Det 

insamlade råmaterialet kommer endast användas till denna studie och kommer inte 

utlånas eller brukas i andra syften. Den slutliga studien kommer publiceras.  

För att lättare analysera materialet från intervjun vill vi spela in och transkribera 

intervjun (d.v.s. skriva ner talade ord i text), efter godkänd studie kommer 

inspelningen att raderas.  

Jag har tagit del av ovanstående information och med detta samtycker jag till att 

intervjun får spelas in samt att intervjumaterialet får används i denna studie.   

Signatur: 

 

 

Namnförtydligande: 

Datum: 
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Bilaga 3 - Intervjuschema – Medarbetare 
 

 

1. Ålder, Kön 

2. Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?  

a.  Under din nuvarande chef? (Har du haft flera chefer?) 

3. Trivs du på din arbetsplats? 

a. Hur stor påverkan har ledarskapet för hur bra du trivs på ditt 

arbete?  

4. Vad betyder ledarskap för dig? 

5. Vad betyder medarbetarperspektiv för dig? 

6. Hur ser er arbetsgrupp ut? (Arbetsområden fördelning, upplevelser kring 

chefen beroende på olika personligheter)? 

7. Hur skulle du beskriva din chefs ledarskap?   

a. Vilka egenskaper anser du vara viktigast hos din chef för att ni 

tillsammans ska kunna göra det bästa jobbet för omsorgstagare? 

8. Hur upplever du kommunikationen mellan medarbetare och chefen 

(diskussion, inkluderade, individuella uppgifter, återkoppling, närvarande) 

9. Hur ser du på relationen medarbetare och chef (öppet/stängt, 

problemlösning)? 

10. Vad kan påverka era förmågor att utföra ert arbete i verksamheterna?  

11. Upplever du att din chef har ert välmående som utgångspunkt vid beslut? 

(vid schemaläggning, sjukskrivningar, ledighetsansökningar)   

12. Upplever du att din chef lyssnar på dig och din arbetsgrupp när ni lyfter 

saker som ni anser att ni behöver?  

13. Anser du att din chef engagera medarbetarna i arbetet?  

14. Känner du att du har mycket krav på dig i din arbetsroll (arbetsplatsen, 

chefen, prioriterat)? 

15. Upplever du att din chef är bunden till organisationens krav / ekonomi? 

16. Vad behöver du ifrån din chef för att kunna genomföra ett gott arbetet i 

vardagen? 

17. Om du fick säga tre egenskaper som du önskar hos en ledare, vilka skulle de 

vara? 

a. Varför speciellt de tre sakerna?  
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Bilaga 3 - Intervjuschema - Fokusgrupp Medarbetare 

 

1. Vad är ledarskap för er? 

2. Vad är medarbetarperspektiv för er? 

3. Ledarskap 

4. Vad är ett ledarskap med ett medarbetarperspektiv för er (utbildning, stöd, 

beslut, hälsa och välmående utifrån chefens arbete, beskriv chefens 

ledarskap)? 

5. Ledarskap/Medarbetarskap (anpassning efter olikheter, 

ledarskapsmetod/stil). 

6. Organisationens påverkan på chefens ledarskap- gällande ett 

medarbetarperspektiv (ekonomi, sjukskrivningar). 

7. Chefen/medarbetaren – Uppfattningar/kommunikation (olika egenskaper, 

personligheter, behov, kommunikation- verbalt, kroppsspråk) 

 

  



 

5(6) 

 

Bilaga 4 - Intervjuschema – Mellanchefer 
 

1. Ålder/kön? 

2. Hur länge har du arbetat som chef?  

3. Inom organisationen?  

4. Andra erfarenheter inom ledarskap?  

5. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter kortfattat? 

6. Vad innebär ett medarbetarperspektiv för dig? 

7. Vad betyder ledarskap för dig?  

8. Arbetar du med ett medarbetarperspektiv - på vilket sätt? 

9. Anpassar du ditt ledarskap efter dina medarbetare? - på vilket sätt? 

10. Hur arbetar du hälsofrämjande (schemaläggande, förebyggande 

sjukskrivningar)? 

11. Finns det krav uppifrån som påverkar ditt arbete med medarbetare 

(ekonomi, medarbetare, sjukskrivningar)? 

12. Hur prioriterar du dina uppdrag? (ovanstående fråga) 

13. Vilka konsekvenser av prioriteringarna kan komma att ske? 

14. Har medarbetarna inflytande i arbetet?  

15. Vilka anser du är dina medarbetares starkaste styrkor?  

16. Hur ser du på ditt ledarskap gentemot medarbetarna?  

17. Vad är det viktigaste i det gemensamma arbetet? 

18. Vill du att dina medarbetare ska lösa sina egna konflikter eller vill du vara 

involverad?  

19. Hur vill du beskriva relationen mellan ledare och medarbetare hos er 

(kommunikation, samtalsklimat)? 

20. Anpassar du som chef vissa uppgifter efter dina medarbetares behov? 

21. Hur vill dina medarbetare bli engagerade?  

22. Är detta en av dina prioriteringar? 

23. Hur viktigt är det att lära känna sina medarbetare (preferenser, deras önskade 

ledarskap och kritik-hur den framförs, uppmuntran)? 

24. Vilka egenskaper hos dig som ledare tror du att dina medarbetare anser 

viktiga? 

25. Är det något du tror att dina medarbetare skulle önska att du utvecklade i 

ditt ledarskap? 

26. Vad skulle organisationen kunna bidra med som skulle underlätta din 

förmåga att leda?  

27. Utifrån ett medarbetarperspektiv?  

28. Två medarbetare kommer inte överens:  

29. Tar du hänsyn till det vid schemaläggning? 

30. Medarbetarna behöver verkligen något men din budget säger nej … vad gör 

du?  
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Bilaga 5 - Intervjuschema - Fokusgrupp Mellanchefer 
 

1. Vad är ledarskap med ett medarbetarperspektiv för er (utbildning, stöd, 

hälsofrämjande)? 

a. Arbetar ni med det?  

2. Organisationens påverkan på att ha ett ledarskap med medarbetarperspektiv  

a. ekonomi, 

b. ohälsa, sjukskrivningar 

3. Medarbetare  

a. Hur viktigt är det att känna sina medarbetares individuella 

personligheter?  

b. I samtal med medarbetare, tolkar ni dem även utifrån kroppsspråk 

och hur de beter sig?  

4. Ledarskap  

5. Anpassar ni ert ledarskap efter medarbetares olikheter?  

6. Får ni någon utbildning i olika ledarskapsmetoder?  

7. Ledarskapsstil? 

 

 


