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ABSTRACT 

 

Title: A studie about how second line bosses, active within the old-age care, feel about their 
situation and how they handle the demands.  
 
The purpose with the paper is to examine how second line bosses within the old-age care 
experience their situation in the daily work and how they handle the demands. Another 
purpose is to examine when they experience that they´ve succeed in the work. The method I 
have used are interviews with some unit directors within the old-age care and their activity 
director. The material has then been  interpreted and analysed by categorising, partly from the 
purpose and partly from what came out in the result.  
 
The result shows on some equal opinions for the unit directors I´ve been interviewing. They 
experience a big support from their boss, from eachother and the staff department. The 
demands are many and the unit directors are made to priority all the time. Above all, the staff 
and the economy are prioritied. The working situation means that it´s hard to plan long-term, 
there are problems all the time of urgent character that has to be solved. The unit directors 
experience that they have a great freedom of action. All of them enjoy their jobs, all of them 
put down a lot of energy on the staff. The ambitions there are is about, in a big extension, 
about developing the staff and to raise the status of the care staff. An in common vision that´s 
expressed is a will to be a more present boss. The large units of today, with many co-workers 
and dutys that can be related to both the first line boss and second line boss means that it´s 
hard to be a present boss.There´s missing time for reflection, which can mean that experiences 
can go lost. The respondents experiences when it´s about finding the right level of ambition in 
the work, to handle stress and to have a balance between work and spare time is also 
presented.  
 
Through the studie, I have got a greater understanding for the sencond line bosses working 
situation. The studie will be given to the respondents and the staff administrator. My hopes 
are that the studie will come to use in the continued work for a more healthy environment at 
the workingplaces.  
 
Keywords: control, demands, second line bosses, social support.
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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mellanchefer inom äldreomsorgen upplever sin 
situation i det dagliga arbetet och hur de hanterar de krav som ställs på dem. Ytterligare ett 
syfte är att undersöka när de upplever att de har lyckats i arbetet. Metoden jag har använt är 
intervjuer med några enhetschefer inom äldreomsorgen och deras verksamhetschef. Materialet 
har sedan tolkats och analyserats genom att kategorisera, dels utifrån syftet och dels utifrån 
vad som framkom i resultatet. 
 
Resultatet visar på vissa gemensamma inställningar hos de enhetschefer jag intervjuat. De 
upplever stort stöd från sin chef, från varandra och personalavdelningen. Kraven är många 
och enhetscheferna tvingas ständigt prioritera. Framför allt prioriteras personalen och 
ekonomin. Arbetssituationen innebär att det är svårt att planera långsiktigt, det finns hela 
tiden problem av akut karaktär som måste lösas. Enhetscheferna upplever att de har stor 
handlingsfrihet. Samtliga trivs med sina jobb, samtliga lägger mycket kraft på personalen. De 
ambitioner som finns handlar i stor utsträckning om att utveckla personalen och att höja 
omvårdnadspersonalens status. En gemensam vision som uttrycks är en vilja att vara en mer 
närvarande chef. Dagens stora enheter, med många medarbetare och arbetsuppgifter som kan 
hänföras både till första linjens chef och mellanchef innebär att det är svårt att vara en 
närvarande chef. Det saknas tid för reflektion, vilket kan innebära att erfarenheter inte tas 
tillvara. Respondenternas upplevelser när det handlar om att hitta rätt ambitionsnivå i arbetet, 
att hantera stress och att ha balans mellan arbete och fritid redovisas också. 

Genom studien har jag fått större förståelse för mellanchefers arbetssituation. Studien kommer 
att delges respondenterna och personaladministratören. Min förhoppning är att studien 
kommer till nytta i det fortsatta arbetet för ökad hälsa på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: kontroll, krav, mellanchefer, socialt stöd. 
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1.Inledning. 
 
Hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med ekonomi i offentlig förvaltning. Huruvida 
en enhet eller förvaltning gör ett bra resultat har alltid relaterats till budgetavvikelse. Håller 
enheten budgeten har den gjort ett bra resultat. Med åren har även andra mått att mäta börjat 
användas, en del kallar det Balanced Scorecard, andra har satt egna namn på en modell som 
inte bara mäter ekonomi. Strax innan jag började min studieledighet var jag med och tog fram 
en modell över vad som skulle mätas på respektive enhet för att kunna göra en 
resultatbedömning utifrån produktion, kvalité, miljö och personal.  
 
Ledarens roll har alltid fascinerat mig, en del hävdar att en arbetsgrupp får den chef ”de 
förtjänar” medan andra hävdar att det är chefen som formar gruppen. Att vara ledare är ingen 
enkel uppgift, det finns mycket skrivet om hur en ledare skall vara, mest utformat som 
önskemål eller krav på vissa kunskaper, färdigheter och egenskaper. Jag läser en kurs som 
heter Arbetslivets Pedagogik med inriktning mot Handledning, i kursen ingår att ha 
handledning med en grupp några gånger. Min grupp består av undersköterskor som arbetar 
med dementa som bor på särskilt boende. Det framkommer ganska ofta hur viktigt det är för 
dem att det finns klara regler, att man blir tagen på allvar, får uppskattning och stöd av sin 
chef. 
De som ingår i min handledningsgrupp upplever ofta att de ”sitter i kläm”, mellan anhöriga, 
arbetskamrater som inte tycker likadant, chef mm. Frågan som jag då ställer mig är: hur 
upplever enhetschefen sin situation. Som ansvarig ”mellanchef” i äldreomsorgen borde man 
verkligen ”sitta i kläm”. Budgeten skall hållas, personalen skall stöttas, sjukfrånvaron måste 
hållas nere, anhöriga skall informeras, lagar måste hållas, de boende skall få en bra vård. Hur 
skall enhetschefen prioritera, när ”lyckas man” som enhetschef? Är det när budgeten är i 
balans, när enkäten till anhöriga bekräftar att vården är god, är det när de anställda är nöjda 
och glada, kan det till och med vara så att allt hör ihop? Handlar det om att vara oerhört klar 
över sitt uppdrag och ha en professionell roll, kan man lära sig att bli en bra enhetschef  – har 
en undersköterska lika stora förutsättningar att lyckas som en högskoleutbildad, handlar det 
om personlighet? En stad i mellansverige, i fortsättningen benämnd Mellanstad, arbetar för att 
öka personalens hälsa, deras frågor sammanfaller i stort sett med mina. Efter att ha läst på 
deras hemsida där de sökte efter någon student som är intresserad av att göra ett arbete om 
ökad hälsa bland personalen tog jag kontakt med  personaladministratören  i Mellanstad. Vi 
har träffats och jag har fått en hel del bakgrundsmaterial, bl.a. en kartläggning och 
riskbedömning av chefers arbetsmiljö inom äldre- och handikappomsorgen som gjordes av 
psykologer från Previa på uppdrag av Mellanstad 2004. Metoden som Previa använde var 
djupintervjuer av chefer på mellannivå inom Äldre- och handikappomsorgen. Resultatet från 
den undersökningen sammanfattas i att enhetscheferna mår bra men är stressade. Stressen 
beror på arbetsbördan och ett stort tryck från personalen. Undersökningen säger ingenting om 
kravet från alla andra intressenter som: kommuninvånare, boende, politiker, anhöriga, chefer, 
myndigheter  m.fl.  
 
Jag har fått möjlighet att göra en studie i Mellanstad utifrån mina funderingar. Föremål för 
mina studier är några enhetschefer och en verksamhetschef. De enhetschefer som kommer att 
bli föremål för min undersökning är inte chefer till de undersköterskor jag nämnde 
inledningsvis och som ingått i min handledningsgrupp, det är inte ens samma kommun. 
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2. Bakgrund. 
 
Jag inleder min bakgrundsbeskrivning med att försöka peka på den komplexitet som råder 
inom offentlig förvaltning och som enligt min bedömning påverkar det dagliga arbetet i 
organisationen. Offentlig sektor (stat, landsting och kommun) styrs av demokratiskt valda 
politiker, som representerar olika uppfattningar. Det innebär att det ofta uppstår konflikter, 
uppdraget består i att bevaka intressen utifrån en ideologi. Politiker som sitter med i samma 
styrelse representerar olika ideologier och uppfattningar. Politikerna är lekmän, d.v.s. de har 
sällan yrkeskompetens inom den verksamhet som det politiska uppdraget omfattar. Politiker 
har en distans till verksamheten, till skillnad från de anställda, vilket kan leda till skillnad i 
lojalitet. Skillnad i lojalitet gentemot brukare kan även finnas bland olika yrkesgrupper, större 
lojalitet gentemot brukare ju närmare brukaren den anställde är placerad i organisationen 
(Thylefors 1991). Oklarheter om rollfördelning mellan politiker, administratörer och 
professionella kan leda till konflikter. Det kan vara politiker som går in på de anställdas 
område. Att inte delge politiker viss information, att fatta besluten själva, förekommer ibland 
när det gäller experter och administratörer i organisationen (Thylefors 1991). Vem är det då 
som styr? Enligt Kronvall, Olsson och Sköldborg (1991) tror politikerna att de styr, t.e.x. 
genom budgeten, men den professionella organisationen har i verkligheten stort inflytande 
både när det gäller formulering av de politiska målen och hur de skall nås. Jürgen Habermas 
är känd för sin teori om kommunikativt handlande. Min tolkning av det som Liedman (1999) 
skriver om Habermas är att Habermas menar att den demokratiska processen inte skall syssla 
med ekonomi och politik. ”De ekonomiska förhållandena har sin egen inre lagbundenhet och 
kan inte göras till föremål för samhällsgemenskapens överläggningar, och det samma gäller 
politikens processer” (Liedman 1999, s. 533). Vidare skriver Liedman att Habermas ställer 
livsvärlden mot dessa system. Jag tolkar det som att livsvärlden har med etik att göra. I 
Habermas livsvärlden utgör meningsutbyte med medmänniskan huvudsaken och där finns 
legitimitet för ett demokratiskt styrelseskick (Liedman 1999). Enligt Gustavsson (2000) finns 
det tre kunskapsformer. Teoretisk-vetenskaplig kunskap –episteme, en form av kunskap som 
behövs för att förstå hur världen är uppbyggd och hur den fungerar. Praktisk-produktiv 
kunskap – techne, kunskap vi behöver för att kunna tillverka, skapa och producera. Den tredje 
kunskapsformen är kunskapen som praktisk klokhet – fronesis, kunskap vi använder för att 
utveckla ett gott omdöme och verka som etiska människor och demokratiska medborgare. 
Min association leder till en spännande tanke, menar Habermas att den demokratiska 
processen enbart skall syssla med denna tredje kunskapsform, som handlar om etik? Enligt 
Gustavsson (2000) har den samtida diskussionen utvecklats så att det inte längre går att skilja 
mellan etik och politik. Gustavsson 2000, s. 172: 
 

Diskussionen inrymmer frågor om måttstockarna för ett riktigt handlande, både för individer och 
gemenskaper, den rör förhållandet mellan individ och samhälle och frågan om vad som kan vara 
ett rättvist samhälle 
 

Granér (1991) refererar till Charles Perrow, som tar upp den offentliga sektorns dolda syften. 
Perrow menar att det finns tre typer av outtalade men verksamma syften för 
människobehandlande organisationer. Det första syftet går ut på att isolera avvikare, för att de 
skall få så lite inflytande som möjligt i samhället, under förespegling att det är ett sätt att lösa 
problem i brukarens intresse. Exempel på sådana åtgärder är omskolningskurser, sjukhus, 
fängelser, andra institutioner. Det andra syftet som Perrow pekar på är att människo-
behandlande organisationer får den arbetskraft som privat företagsamhet inte vill ha. Det 
tredje syftet enligt Perrow i Granér (1991) är att de människobehandlande organisationerna 
skall vara en resurs för mäktigare organisationer i samhället. Som exempel kan nämnas att 
läkemedelsindustrin lever på Hälso-sjukvården. Enligt Granér (1991) uteblir reaktionerna om 
de människobehandlande organisationerna misslyckas med att tillgodose de officiella syften 
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som finns för organisationen. Misslyckande beträffande de inofficiella syftena däremot leder 
till protester. Ledningen värderas inte utifrån de officiella syftena. En framgångsrik ledning är 
en ledning som lyckats få organisationen att växa, har en stor budget och håller sig inom dess 
ram, har goda kontakter med viktiga samhällsgrupper, har många nya projekt på gång och är 
duktiga på att anpassa sig till mäktigare organisationer. 
 
Att vara politiker har blivit alltmer komplext. Det går inte att fatta beslut enbart utifrån en 
ideologi, det finns mycket annat att ta hänsyn till. Under 1990-talet skedde en rad reformer 
som regleras i lagar. Branschprogrammet för omsorg och sociala tjänster har gett 
Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra ett projekt. Den preliminära projektbeskrivningen 
2004 (Arbetsmiljöverket) benämns Riskfyllda organisatoriska och sociala arbetsförhållanden 
för chefer inom äldre- och handikappomsorgen. Projektbeskrivningen ger en bra bakgrund till 
förändringar som har lett fram till dagens situation inom äldre- och handikappomsorgen. 
Nedan följer en sammanfattning av de stora förändringar som skett enligt Arbetsmiljöverket 
(2004). 
 
Den stora förändringen skedde 1992 när Ädelreformen genomfördes. Primärkommunerna fick 
ansvaret för service och vård till äldre och handikappade. Tidigare ansvarade Landstinget för 
hälso- och sjukvården i särskilda boendeformer och dagverksamheter. Vårdtiderna på 
sjukhusen har blivit kortare, och andelen ”äldre” äldre har ökat, vilket har medfört en ökad 
efterfrågan på omsorgsinsatser. 
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. Lagen 
innebär att särskilt stöd och service skall ges till personer som behöver det för att klara den 
dagliga livsföringen. Lagen medförde  att en ny yrkesgrupp, de personliga assistenterna, 
skapades. 
 
Psykiatrireformen genomfördes 1995. Ansvaret för personer som behandlats inom den 
psykiatriska vården övergick till kommunerna. Antalet slutenvårdsplatser har minskat 
drastiskt efter genomförandet av reformen. 
 
Genom att kommunerna i högre utsträckning låter vårdtagarna/brukarna välja vårdgivare har 
omsorgsverksamheten utsatts för konkurrens. Syftet har varit att minska kostnaderna. De stora 
förändringarna som har skett genom att nya verksamheter har tillkommit, samtidigt som 
organisationen effektiviserats har medfört att första linjens chefer, mellanchefer, har fått större 
ansvarsområde, mer kvalificerade arbetsuppgifter och fler underställda. För att cheferna skall 
klara av att hantera de stora enheter som blivit följden av förändringarna krävs stöd och 
ledning. Tyvärr saknas det ofta resurser, vilket kan leda till att cheferna känner sig 
otillräckliga. Det kan ge effekt nedåt i organisationen och påverka det dagliga arbetet 
(Arbetsmiljöverket 2004). 
 
I linje med Arbetsmiljöverkets riktade insatser mot sex prioriterade områden, där vård-och 
omsorg ingår, har Mellanstad genomfört en kartläggning och riskbedömning av chefers 
arbetsmiljö inom äldre- och handikappomsorgen. Syftet med tillsynen var dels att kartlägga 
mellanchefers arbetssituation, förekomsten av arbetsrelaterade hälsobesvär och vilka 
möjligheter som finns till stöd och återhämtning. Dels att utföra en riskbedömning av 
arbetssituationen samt redovisa vidtagna arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Kartläggningen har 
skett med hjälp av Previa som gjort djupintervjuer med enhetscheferna. Resultatet av 
intervjuerna var att enhetscheferna trivs, har stor möjlighet att styra sitt arbete och får stöd av 
verksamhetschefen, kommundelschefen och personalavdelningen. Det fanns en känsla av 
stress bland flera av enhetscheferna. Orsaker till stressen uppgavs vara ekonomin och 
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neddragningar, press att hålla budget, tidsbrist i arbetet, och personalfrågorna. Enhetscheferna 
upplevde frustration över att kombinera roller som myndighetsutövare, budgetansvarig och 
samtidigt ha hand om personalfrågor. En hel del stressförebyggande åtgärder har satts in för 
att förbättra enhetschefernas arbetssituation. Exempel på åtgärder är: arbetsmiljöutbildning, 
rehabiliteringsutbildning, personligt stöd från personalenheten i personalärenden. Från 2004 
har kommundelen månatliga möten med respektive verksamhet, ett forum för att åskådliggöra 
ekonomin och förtydliga de mål som finns med budgeten och verksamheten. Förutom 
enhetscheferna deltar kommundelschefen, verksamhetschefen, ekonomen och personal-
administratören. I syfte att minska enhetschefernas arbetsbörda har samordnare anställts. 
Samordnarnas roll är att stödja enhetscheferna med administrativa arbetsuppgifter. Respektive 
enhetschef har möjlighet att låta samordnaren hjälpa till med just de arbetsuppgifter som hon 
behöver avlastning med. Samordnarna har inget personalansvar. Cheferna är fortfarande 
ansvariga för det dagliga arbetet. Beträffande hälsobesvär sammanfattas rapporten med att 
enhetscheferna är friska och har hög arbetsnärvaro. 
 
 
3. Syfte. 
 
Mitt syfte är att undersöka hur mellanchefer inom äldreomsorgen upplever sin situation i det 
dagliga arbetet och hur de hanterar de krav som ställs på dem. Ytterligare ett syfte är att 
undersöka när de upplever att de har lyckats i arbetet. 
 
 
4. Teoretisk ram. 
 
Min studie handlar om hur mellanchefer upplever sin situation och hur de hanterar kraven 
från olika intressenter. Det empiriska materialet är hämtat från offentlig verksamhet. Det har 
givetvis inverkat på mitt val av litteratur, en del av litteraturen handlar specifikt om 
förhållanden inom offentlig verksamhet. 
 
 
4.1. Från hierarki till platt organisation och vidare till medarbetarorganisation. 
I likhet med andra organisationer har offentlig verksamhet gått från en hierarkisk struktur till 
en plattare organisation. Syftet med plattare organisationer beskrivs av Thylefors (1991) som 
ett sätt att decentralisera ansvar och befogenheter genom att skapa mindre och mer flexibla 
enheter. Kostnadsansvar, ofta med tillhörande sparbeting läggs allt lägre ned i 
organisationerna. ”Makten förskjuts från toppen till bredden, där yrkeskunskapen finns, och 
till brukarna, vilket bl.a. manifesteras i kommundelsreformerna” (ibid. s. 20). Det innebär att 
organisationen inte blir lika tydlig, rollen inte lika klar och arbetsuppgifterna mer flytande. 
För mellanchefernas del har det framför allt inneburit fler administrativa arbetsuppgifter. 
Tidigare skötte assistenter och kanslister administrationen. Förändringen har även inneburit 
ett större personalansvar (Thylefors 1991). Förskjutningen från hierarkisk styrning, ofta 
symboliserad med en pyramid till decentraliserad styrning har föranletts bl.a. av 
uppfattningen att en platt organisation är nödvändig för att kunna möta alla förändringar. 
Förändringstakten har ökat och tillvaron har blivit mer komplex enligt Wiberg (1999). För att 
en organisation skall kunna möta ständiga förändringar utan att bli marginaliserad, som ofta 
blir följden vid påtvingad kostnadseffektivisering, menar Wiberg att organisationen måste 
bestå av självständiga individer som kan integrera med andra individer. Med integrera menas 
att nätverket som individerna bildar utvecklar en egen kompetens, som är större än summan 
av individernas kompetens. En kompetens som utvecklas genom relationerna i nätverket. 
Systemet är emergent, emergens är produkten av en process. Avdelningen som dessa 
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individer tillsammans utgör måste vara självständig för att kunna interagera med andra 
avdelningar. Ett företags förmåga att anpassa sig bygger på självständiga avdelningar, där 
varje avdelning har självständiga grupper. Gruppernas självständighet bygger på individernas 
självständighet och förmåga att samverka. Självständigheten på en systemnivå är en produkt 
av samverkan på underliggande systemnivå. På så sätt menar Wiberg (1999) att ett system 
byggs upp, genom sin förmåga att integrera blir systemet (organisationen) självorganiserande.  
Ett systems förmåga till anpassning och förändring är större ju mer självständigt systemet är i 
kombination med förmågan att samverka med varandra. Wiberg har hämtat sina tankegångar 
från systemteorin.  
 
För att förstå Wibergs tanke med förhållandet självständighet och samverkan, tänker jag mig 
familjen som en organisation. I en familj där det finns trygghet skapas förutsättningar för att 
barnen skall bli självständiga. Tryggheten, stödet, uppmuntran och de gemensamma 
värderingarna i familjen gör att det inte blir farligt att misslyckas, barnet vet att mamma och 
pappa älskar mig även om jag misslyckas, det ger mod att vara självständig. En familj med 
självständiga familjemedlemmar som får utvecklas blir en stark familj, och samtidigt en 
tillgång för samhället, som får symbolisera nästa systemnivå i mitt exempel med familjen.  
 
Enligt Andersen (1999) menar Habermas också att det krävs integration för att en 
organisation skall kunna hantera förändringar. Habermas hävdar dock att det handlar om en 
social integration, som bygger på språkligt förmedlad kommunikation vilket medför att den 
alltid kan bli ifrågasatt. Habermas kritiserar systemteorin för att den reducerar det mänskliga 
och det sociala, till system som är underkastade styrningsmedier. 
 
Det finns även kritiker till synen på behovet av platt organisation för att klara av nutidens krav 
på förändring. Ohlsson och Rombach (1998) ifrågasätter om förändringstakten verkligen ökat, 
om komplexiteten blivit större och vad det s.k. kunskapssamhället innebär. Författarna menar 
att det idag är betydligt lättare att förutse vad som skall inträffa än det varit tidigare. Det finns 
mycket information t.ex. när det gäller den demografiska utvecklingen. Vidare anser Ohlsson 
och Rombach att komplexiteten inte tilltagit, vi har bara fått större insyn. Synen på att vi fått 
ett kunskapssamhälle ifrågasätts också, författarna menar att man kan klara sig betydligt 
bättre idag med dåliga kunskaper än t.ex. i jägarsamhället, då det t.ex. krävdes kunskaper i att 
kunna hitta vatten och få tag på mat. Enligt Ohlsson och Rombach (1998) vore en något 
tillplattad pyramid den bästa metaforen för styrning av dagens organisationer. Det behövs 
klara roller med tillhörande ansvar och befogenheter. Ohlsson och Rombach kan inte se att en 
något tillplattad hierarkisk organisation skulle vara ett hinder för att arbeta med nätverk och 
ett nära samarbete mellan de olika nivåerna i hierarkin. 
 
Backström (2003) lyfter fram medarbetarskapets betydelse för organisationen. I inledningen 
(s. 267) skriver Backström:  
 

Detta kapitel handlar om organisationer där anställda har hög grad av självständighet. Det vill 
säga där anställda har frihet att handla så som de anser att situationen bjuder, utan att behöva 
fråga en överordnad och utan att vara styrd av annat än organisationens övergripande regler och 
målsättningar. Sådana självständiga anställda benämner jag medarbetare. 

 
När besluten kan fattas av medarbetarna direkt, utan att först gå till chefen ökar företagets 
reaktionssnabbhet. Som jämförelse skall beslut i en traditionell hierarkisk organisation tas 
högst upp i pyramiden och sedan skall informationen ner igen till operativ nivå. I organisa-
tioner med fasta strukturer har medarbetarna för litet handlingsutrymme. Företagets struktur 
tillåter inte att medarbetaren agerar självständigt. Inga nya handlingsmönster utvecklas för att 
möta förändringar. I en lös organisation är handlingsutrymmet stort men de nya 
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handlingsmönstren som utvecklas blir bundna till en individ eftersom medarbetaren har för 
lite samarbete med sina kollegor. I en hållbar organisation finns ett nät av relationer mellan 
kollegorna, som skapar följsamhet mot förändringar, samtidigt som den gemensamma förstå-
elsen av organisationens uppgift, affärsidén och vad som händer i omvärlden beaktas. Den 
hållbara medarbetarorganisationen bör ha: lös struktur, bra samverkan och medledare. 
Medledare lyfts särskilt fram som ett ledarskap som passar för mellanchefer. Mellanchefer har 
stor självständighet, utsätts ofta för krav på förändring och skall traditionellt hålla avstånd till 
sina underlydande. Medledaren däremot medverkar i processen och interagerar med 
medarbetarna. Tillsammans skapar de gemensam styrka och mellanchefen får kunskap om 
vardagsprocesserna på arbetsplatsen. (Backström 2003). 
 
Anledningen till att jag valt att belysa olika organisationsformer är att jag anser att det har stor 
betydelse för dagens mellanchefer. Beskrivningen av de olika organisationsformerna ger 
delvis en känsla av att det är olika namn på samma sak. Wiberg (1999) talar om olika system 
som han menar hör hemma i en platt organisation. Backström (2003) presenterar en 
organisationsform som har många likheter med den Wiberg (1999) presenterar, båda nämner 
vikten av att kombinera självständighet och samverkan. Backström (2003) menar att den 
organisationsform han presenterar varken är platt eller hierarkisk. Oavsett hur 
organisationsformerna benämns kvarstår det faktum att en förändring har skett. Det finns 
olika åsikter om det är en tillplattning eller breddning av organisationen, men resultatet verkar 
ha blivit att färre medarbetare får utföra fler uppgifter. Enheterna har blivit större. 
 
 
4.2 Chefsrollen. 
Chefens roll är central i en organisation. Roll är ett sociologiskt begrepp för de förväntningar 
och normer som är förknippade med en social position eller uppgift. Rollkonflikter kan uppstå 
vid ambivalens, t.ex. då förväntningarna på rollbeteendet framstår som oklara eller 
motstridiga (Nationalencyklopedin 1989-1996). 
 
Enligt Thylefors (1991) krävs det olika färdigheter beroende på chefsnivå. Toppchefer 
behöver ha färdigheter i att klara av uppgifter av övergripande karaktär. Mellanchefer behöver 
framför allt besitta en hög social kompetens eftersom arbetet till stor del handlar om 
mänskligt samarbete inom organisationen. Av första linjens chef eller arbetsledare krävs 
dessutom detaljkunskap, om det konkreta arbetet, en teknisk färdighet. Ju högre upp i en 
organisation en chef arbetar ju längre tidsperspektiv innefattas, strategisk planering för 
toppchefer och mest inriktat på arbetsledning och förmåga att lösa akuta problem för första 
linjens chef. Mellanchefer har till uppgift att konkretisera och förmedla målen till sina 
medarbetare. ”De slits i den klassiska konflikten mellan över- och underordnade” (ibid., s. 
88).  
 
För att klara chefsrollen krävs det balans mellan fyra sektorer (Thylefors 1991). Att har roligt, 
att nå resultat, att ha resurser och behålla riktningen. Det finns många recept på bra ledarskap, 
betydligt färre när det gäller förutsättningar för ett bra ledarskap. Vilka svårigheter och 
möjligheter ligger det i ledarskapet för offentlig verksamhet?  
 
Den offentliga verksamheten jämförs och jämställs ofta med näringslivet. Det gäller även 
ledarskapsutbildningar. Det finns dock stora skillnader när det gäller förutsättningarna. 
Offentlig verksamhet kan inte välja sina kunder, det finns särdrag inom människoförändrande 
verksamhet Två egenskaper hos människoförändrande organisationer skiljer dem från andra 
byråkratier. Dels att de arbetar direkt med människor som de försöker påverka och dels att 
människor är verksamhetens råmaterial. Direktstyrning har ersatts av mål- och ramstyrning, 
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den enskilda verksamheten har fått större frihet. Ledarna har en alltmer koordinerande roll 
som kräver social kompetens. Ledare i offentlig verksamhet har ofta en utbildning som 
medfört socialisering in i vissa mellanmänskliga värderingar och attityder. Rollkonflikt kan 
uppstå när ledaren tvingas ta beslut som upplevs som kvalitetsförsämrande för brukaren. 
Ledarskapet är komplicerat, det handlar ofta om att ställa olika intressenters önskningar och 
behov mot varandra. Cheferna i offentlig verksamhet styrs av politiker, brukare, chefer, 
kollegor och sin professionella kunskap. (Mellan-)chefer i offentlig verksamhet anklagas 
ibland för att vara svaga. Chefer på högre nivå kan lättare ta till sig budskapet från 
näringslivet att våga vara djärvare. Det är lättare att ta tuffa beslut om avståndet till den som 
drabbas – omvårdnadspersonal, brukare eller anhöriga är större. Förhållandet mellan chef och 
medarbetare reflekteras i förhållandet mellan vårdpersonal och brukare. Organisationen måste 
vara konsekvent. Cheferna måste ha samma omsorg om sina medarbetare som de vill att 
omvårdnadspersonalen skall ha mot brukarna. Offentlig verksamhet har en lång tradition av 
att bedriva kunskapsintensiv verksamhet. Säkert finns det lärdomar att hämta för den privata 
sektorn (Thylefors 1991). 
 
Adizes (1997) nämner fyra roller för ledarskap. Produceraren – den resultatinriktade, 
administratören – som vill ha struktur, entreprenören – vill ha förändring och integreraren – 
som fokuserar på den mänskliga faktorn. Alla fyra rollerna måste in i bilden samtidigt, men 
eftersom ingen klarar av alla rollerna måste det ske genom att flera personer agerar ihop. I 
stället för att tala om företagsledaren som planerar, organiserar o.s.v. bör man tala om 
företagsledningen som ett lag, där individerna kompletterar varandra. 
 
 
4.3 Reflektion. 
För att individerna skall kunna komplettera varandra är det viktigt att man tar vara på och 
sprider kunskapen i en organisation. Att reflektera är att göra erfarenhet till kunskap. Donald 
Schön och Chris Argyris har lyft fram reflektionens betydelse. Genom att konstatera att det 
finns enheter som kontrollerar andra enheter i våra datorer lanserade Schön och Argyris en 
teori om att vårt tänkande utvecklas om vi funderar på varför vi tänker som vi gör. En form av 
eftertanke som de kallar metakognition, som handlar om att reflektera över handlingar och 
tankar. Reflektion på en arbetsplats kan leda till att svagheter och möjligheter upptäcks. 
Vilket i sin tur kan utvecklas till framtagande av nya produkter av kreativa medarbetare 
(Egidius 1999). 
 
Ellström (1996) anser att reflektion är ett villkor för kvalificerat lärande. ”Vi kan här definiera 
reflektion som en kritisk prövning av de föreställningar om verkligheten (”mentala 
modeller”), som mer eller mindre medvetet, styr vårt förhållande i olika situationer” (ibid., s. 
169). Tillfällen till reflektion möjliggör utveckling av värderingar och kunskaper (Ellström 
1996). Handledning är en organiserad form av reflektion. Lauvås och Handal (2001) 
förespråkar handledning och anser att ”det är en dålig organisation, om det inte förekommer 
handledning som en del av arbetet” (ibid., s. 337). Enligt Egidius (1999) är en del av 
handledningen att ge feedback (återkoppling) ”Feedback kan till sin karaktär vara allt från 
utskällning eller beröm till reflekterande samtal” (ibid., s. 249). Feedback handlar om kunskap 
om konsekvenser enligt Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) Källor till feedback kan 
vara: självvärdering, kollegavärdering, värdering mellan medarbetare och chef och även 
direkt från arbetsuppgifterna. Det är viktigt att både som chef och medarbetare stimulera till 
självreflektion och ge utrymme för självkorrigering. Det kan ske genom att ställa frågor som 
t.ex. hur kommer det sig att du gör så? Vid närmare eftertanke (reflektion) kanske det finns 
andra och t.o.m. bättre sätt att utföra uppgiften på (ibid.). Ledarskap stavas reflektion enligt 
Nilsson (2004, s. 74):  
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Att få feedback vidgar den egna horisonten. Man får sina medarbetares hjälp att upptäcka nya 
saker om sig själv och sitt ledarskap. Det hjälper till att ge större överblick och helhetsseende. 
Det finns alltid en risk att man bara ser det man vill eller vant sig vid att se. Feedback ger 
information från någon annan. Ovärderlig hjälp i ledarens egen utveckling! Feedback ger 
möjlighet till reflektion. Att reflektera är den kortaste och säkraste vägen till kunskap (kursivt i 
original). 
 
 

4.4 Att vara flexibel. 
Att reflektera ger kunskap och överblick över nuläget. Förändringar och utveckling medför att 
det krävs förmåga till anpassning. En egenskap som efterfrågas i platsannonser och bedöms i 
utvecklingssamtal är att vara flexibel. Ordet flexibel kommer från engelskans flexibility och 
ursprunget är hämtat från naturens värld. Nämligen trädets förmåga att grenarna rör sig av 
vinden, men har en förmåga att fjädra tillbaka, trädet har en förmåga både att ge efter och räta 
upp sig (Sennet 1999). Människor har inte samma förmåga att anpassa sig som ett träd, 
exemplen på människor som anpassar sig så mycket att de knäcks är många. 
Omorganisationer kräver flexibla medarbetare, en vardagsvariant på flexibilitet har vi fått 
genom att  arbetstiden blivit flexibel, inom vissa ramar bestämmer arbetaren själv sin 
arbetstid. Thylefors (1991) menar att kraven på anpassning sker ”på bekostnad av förankring 
och förmåga till nära, långvariga relationer” (ibid., s. 165). Resultatet blir en rotlös autonom 
individ. Tryggheten finns i självständigheten, till skillnad från en socialt identifierad individ 
som har sin trygghet i en stabil miljö med sociala nätverk och ett behov av bekräftelse från 
omgivningen. Den socialt identifierade individen vill ha stabilitet och är sårbar vid 
förändringar (ibid.). ”Den praktiska tillämpningen av flexibiliteten inriktar sig dock mestadels 
på sådana krafter som kuvar människor” (Sennet 1999, s. 67). Löst sammansatta nätverk 
förutsätts ha en öppnare inställning till förändring än pyramidformade hierarkier. Den lösa, 
osammanhängande strukturen inbjuder till revideringar. Plattare organisation innebär att färre 
chefer får ansvar för fler anställda. Vertikal spridning innebär att personerna i en enhet får fler 
och mer diversierade uppgifter. En gemensam benämning för åtgärder som innebär att göra 
mer med färre är reengineering. Sennet (1999) menar att reengineering ofta leder till att 
motivationen sjunker och de anställda upplever en ständig oro för vad nästa åtstramning skall 
innebära. Szücs (2004) har analyserat varför kommunal omorganisation har lett till ökad 
ohälsa. Slutsatsen är att det beror på ”organisatorisk utmattning orsakad av att flera 
omorganisationer utförts i rad, och processer som kännetecknas av arbetsledningens 
kompromisslöshet, otydlighet eller pseudodemokratiska inslag” (ibid., s. 29). 
 
 
4.5 Stress. 
Stress är något som förekommer flitigt i debatten. Allt fler människor klagar över att det är 
stressigt. Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska 
Institutet, har skrivit en översikt om stress. För 80 år sedan satt en student vid namn Hans 
Selye och lyssnade i invärtesmedicinska klinikens föreläsningssal vid Prags universitet på en 
professor. Föreläsningen handlade om att professorn hittat störande inslag vid 
diagnostiserande av sjukdomar. Förutom åkomman fanns det något annat, något gemensamt, 
professorn förstod inte vad. Hans Selye forskade senare och hittade en stereotypi i 
organismens reaktionssätt. Vid djurförsök med råttor visade de samma reaktion oavsett om de 
utsattes för kyla, värme, buller eller smärta. Enligt Selye är stress ”minsta gemensamma 
nämnaren i organismens reaktioner på alla möjliga påfrestningar, utmaningar och krav” (Levi 
2002, s. 46). Andra uttryck för att beskriva stress är organismens gaspådrag eller organismens 
uppvarvning, av Selye benämnt som förslitningshastigheten i organismen. Stress är 
nödvändigt för att vi skall kunna leva. Stress blir skadligt ställt i relation till hur stor närvaron 
av stress är, hur långvarig och om uppvarvningen är rimlig i förhållande till kraven 
situationen kräver (Levi 2002). 
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Stressorerna, påfrestningarna. Den viktigaste är dålig passform mellan människa och miljö. 
Exempel: Nedskärningar inom vård och omsorg förändrar inte lagar som styr verksamheten 
inte heller vårdbehovet hos brukarna. Resultatet av en nedskärning kan leda till att personalen 
känner sig pressad och otillräcklig. En kombination av för stora och för små krav kan också 
upplevas som en stressor. Exempel: monotont arbete som skall utföras i för snabb takt. Det 
innebär kvalitativ understimulering och kvantitativ överstimulering på samma gång. Miljöns 
krav kan även vara för små, det är ofta fallet för förtidspensionärer och arbetslösa. En 
livsmiljö som innebär att vi inte får våra behov som uppmuntran, ansvar, uppskattning och 
mänsklig kontakt tillgodosedda kan leda till att det uppstår stress. Dålig passform kan även 
vara rånrisk, arbete med giftiga eller explosiva ämnen, hot mot mänskliga behov som liv, 
hälsa och välbefinnande (Levi 2002). 
 
Brist på egen kontroll, brist på möjlighet att påverka sin egen vardag, brist på olika 
handlingsalternativ är det som är gemensamt för känslan av hot eller vanmakt. Genom att ha 
inflytande över sin egen situation, ha makt, skapas en frihet. I arbetslivet kan det handla om 
att kunna påverka hur och i vilken ordning arbetsuppgifterna skall utföras (Levi 2002). 
 
Krav är en viktig stressor vi utsätts för, både i arbetslivet och privat. En rimlig nivå på kraven 
kan vara svårt att åstadkomma. Översysselsättning, för mycket att göra, leder till överkrav. 
Kvinnor är speciellt utsatta eftersom kvinnor ofta har en betydande belastning i hem och 
familj. Underkrav i form av undersysselsättning p.g.a. långvarig arbetslöshet, sjukskrivning, 
socialbidragsberoende kan också leda till stress. Kompetens som inte överensstämmer med 
arbetsuppgifter kan leda till kvalitativa över- eller underkrav (Levi 2002). Det är inte alltid 
kraven kommer utifrån. Enligt Anderberg (2002) kan ökad stress bero på inre krav. 
 

Dessa krav bottnar ofta i dålig självkänsla, uppfostran med stora krav och personlighetsprofiler 
med höga ambitioner. Dessa människor har ofta haft år av upplevd överansträngning bakom sig 
på grund av alltför höga egna krav. Det kan också vara förödande från stressynpunkt om 
individens förutsättningar och ambitioner inte stämmer överens (ibid., s. 211). 

 
 
Socialt stöd är viktigt för vårt välbefinnande, vi behöver samarbeta med andra människor, ge 
och ta emot socialt stöd. Få feedback, beröm och konstruktiv kritik, ha tillgång till och 
utnyttja sociala nätverk skyddar mot ohälsa och bygger upp en buffert mot påfrestande 
förhållanden (Levi 2002). I Aronsson (1987) beskrivs socialt stöd som ett samlingsbegrepp 
för tre olika aspekter av sociala relationer. För det första, den kvantitativa aspekten, 
kvantiteten av sociala relationer, både allmänt och medlemskap i organisationer. För det 
andra, den strukturella aspekten, individens nätverk uttryckt i storlek, täthet, ömsesidighet, 
intensitet m.m. Den tredje aspekten är den funktionella och den handlar om i vilken 
utsträckning relationer involverar emotionellt engagemang och instrumentellt stöd. Innehållet 
i det sociala stödet kan vara av olika karaktär Aronsson (1987) redovisar en modell av James 
House. Modellen har fyra kategorier beträffande innehållet i socialt stöd. Emotionellt 
(uppskattning, tillgivenhet, tillit, omtanke, uppmärksammande). Värderande (bekräftande, 
återföring, social jämförelse). Informativt (råd, förslag, direktiv, information). Instrumentellt 
(tjänsteutbyte, pengar, arbete, tid, förändra miljön). Enligt House i Aronsson (1987) är 
emotionellt stöd den viktigaste typen av stöd. 
 
Krav – kontroll- stödmodellen har tagits fram av Robert Karasek, Töres Theorell och 
Jeffrey Johnson (figur 1). Det är en tredimensionell modell för sambandet mellan den sociala 
miljön och olika slags sjuklighet och dödlighet. I studier har man konstaterat att stora 
krav/hög mental belastning är sjukdomsalstrande, men bara om det samtidigt föreligger lågt 
beslutsutrymme. Kombinationen hög mental belastning och lågt beslutsutrymme kallas spänt 
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arbete, den hälsoskadliga stressen. Hög mental belastning vid högt beslutsutrymme kallas 
aktivt arbete. I en sådan situation är man inte spänd, utan tänd. Arbetet upplevs mer som en 
utmaning än en börda. Låg mental belastning vid litet beslutsutrymme kallas passivt arbete 
och låg mental belastning vid högt beslutsutrymme avspänt arbete. Hälsoeffekterna vid spänt 
arbete, där egenmakt saknas, leder till en ihållande uppvarvning som försvårar inlärande och 
utveckling och samtidigt ökar risken för sjukdom. Det aktiva arbetet, där egenmakt 
föreligger, leder också till uppvarvning. Arbetet är lustfyllt och psykiskt stimulerande vilket 
leder till ökade möjligheter för individen att klara framtida påfrestningar. Aktivt arbete kallas 
ibland positiv eller glad stress. För mycket glad stress kan leda till honungsfällan, vilket 
innebär att motivationen har blivit för hög. Privatliv och vila ses som irriterande avbrott. 
Honungsfällan kan sluta med en utmattningsdepression (Levi 2002). 
 

                                      
                                     Figur 1. En tredimensionell modell för sambandet mellan den sociala 
                                     Miljön och olika slag av sjuklighet och dödlighet.  Modellen är utarbetad av 
                                             Robert Karasek, Töres Theorell och Jeffrey Johnson (Levi 2002, s. 53). 
 
                                
Wadell (1998) refererar till Karaseks och Theorells krav och kontrollmodell, som är 
grundmodellen för det som senare, då även med Johnson som samarbetspartner, utvecklades 
till att även omfatta stöd. Karasek och Theorell baserar sin modell på en omfattande 
genomgång av arbetslivsforskning. De sammanför två viktiga forskningsinriktningar, 
nämligen stress- och kvalifikationsforskning. I klassisk organisationslära talas det om 
horisontell och vertikal differentiering. Horisontell differentiering bestämmer 
arbetsinnehållet. Vertikal differentiering bestämmer beslutsutrymmet, graden av kontroll. 
Kvalifikationskravet för medarbetaren längst ner i hierarkin var framför allt inriktat på 
medarbetarens muskelkraft (Wadell 1998). Kompetens är de anställdas kunskaper och 
färdigheter i vid mening, samt personliga egenskaper. Kvalifikation är den kompetens som 
krävs för en arbetsuppgift. En ledare har till uppgift att styra organisationen. När 
uppfattningen om vad som gör en organisation framgångsrik ändras, bör styrningen ändras. 
Ständiga förändringar gör det svårt att identifiera kvalifikationskrav och kompetensgap 
(skillnaden mellan befintlig kompetens och kompetensbehov, min övers.) Utan den 
kunskapen blir det svårt att styra medarbetarnas kompetensutveckling. När situationen är 
mycket föränderlig och det är svårt att fastställa kvalifikationskrav, säger man ofta att arbetet 
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kräver flexibilitet. Empiriska studier visar att styrning av kompetensutveckling karaktäriseras 
av kortsiktighet, plötslighet och saknar koppling till långsiktiga mål (Wadell 1998). 
 
Rollkonflikter är en generell stressor. Exempel på rollkonflikter är konflikt mellan yrkesroll 
och familjeroll, roll som chef och roll som underlydande, förpliktelser mot huvudman och 
kunder/brukare/klienter. Rollkonflikter uppstår även när rollerna är otydliga och 
motsägelsefulla, eller vid rollbrist, när det saknas mål, struktur och innehåll (Levi 2002).  
 
Coping, förmågan att hantera påfrestningarna vi utsätts för är olika för olika människor. Dels 
har arvet betydelse och dels har det betydelse vad vi har varit med om, vilken förmåga att 
hantera påfrestningar vi har utvecklat. Grundinställningen spelar roll, vad vi bedömer som 
svårigheter respektive möjligheter. Det finns olika copingstrategier, allt ifrån att noga 
genomtänkta åtgärdsalternativ har vägts och kanske kombineras, till ett accepterande av 
situationen som man försöker göra det bästa av eller till ytterligheten att blunda för eller 
förneka svårigheten eller att reagera infantilt (barnsligt, outvecklat). Coping kan dels förändra 
situationen, dels förändra upplevelsen av och beteendet i situationen, i båda fallen med 
effekter på hälsa och välbefinnande (Levi 2002). 
 
Stressreaktionerna är emotionella, kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska. 
Emotionella stressreaktioner kan vara ångest, oro och nedstämdhet. Kraftiga och ihållande 
emotionella stressreaktioner kan leda till att individen slutar fungera socialt. Kognitiva 
stressreaktioner kan yttra sig som svårt att minnas, svårt att lära sig nya saker, svårt att 
koncentrera sig och fatta beslut. Beteendemässiga stressreaktioner kan vara att söka tröst i 
alkohol, tröstäta, ta farmaka eller det yttersta beteendet, att ta sitt liv. Fysiologiska reaktioner, 
en mängd processer sätts igång som bl.a. styrs från binjurarnas märg och sympatiska 
nervsystemet som leder till olika reaktioner och frisättning av olika stresshormoner. Individen 
märker reaktionen främst genom att hjärtat slår snabbare, andningen påskyndas och 
musklerna spänns (Levi 2002). 
 
Kvinnliga chefers stress skiljer sig från manliga chefers stress. Efter klockan 17.00 sjunker 
stresshormoner och blodtryck hos männen. För kvinnorna är det tvärtom, de tar med sig 
arbetsstressen hem, deras blodtryck och stresshormoner stiger efter klockan 17.00. Det kan 
vara svårt att varva ner efter jobbet, problemen på arbetet följer med hem, kvinnorna har ofta 
huvudansvaret hemma med matlagning och annat. Samtidigt som en uppladdning för 
hemarbetet görs börjar kvinnan även planera för morgondagen på jobbet. Det kan innebära 
kronisk brist på återhämtning som leder till ohälsa. Rollkonflikter är vanligt bland kvinnliga 
chefer som både vill vara en duktig chef och en god mor och maka. Bland de kvinnliga 
cheferna är en känsla av att arbetet inkräktar på relationen till barnen vanlig. För kvinnor som 
arbetar mycket övertid har det visat sig att de har högre halter av stresshormon än män som 
arbetat lika mycket övertid, även på fritiden, under lugna hemmakvällar. Ulf Lundberg i 
Frankenhaeuser (1993) har gjort en sådan studie och har funnit att kvinnorna i studien har 
höga krav på sina prestationer, både vad det gäller yrkeslivet och hemarbetet och att det är det 
som är anledningen till resultatet av undersökningen. 
 
 
4.6 Kvinnors fritid. 
När kvinnor ska berätta vad de gör när de inte arbetar berättar de inte om fritid, utan om 
aktiviteter som lika väl skulle kunna klassificeras som arbete. Har kvinnor över huvud taget 
någon fritid frågar sig Thomsson (1998). Teoretiskt är det svårt att dra någon absolut gräns 
mellan arbete och fritid och allra svårast är det att dra en gräns mellan kvinnors obetalda 
arbete och fritid. Fritid innebär rekreation, idrott, lek, kulturella aktiviteter, eller avkoppling. 
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Fritidsaktiviteter måste också för att kunna definieras som fritid vara frivilliga, trevliga och 
meningsfulla för utövaren. Fritid måste alltid vara separerad men relaterad till arbete för att 
inte förlora sitt värde. Många kvinnor som enligt ovan inte har någon fritid, arbetar ständigt, 
avlönat arbete eller oavlönat arbete. Exempelvis kvinnor som alltid ställer upp för sina gamla 
föräldrar, sina barn eller barnbarn eller anpassar sin situation för att maken skall kunna göra 
karriär. Dessa kvinnor har en benägenhet att se problemet med att aldrig få egen tid som 
bundet till här och nu. Kvinnor som varit i kontakt med friskvården eller företagshälsovården 
på arbetsplatsen och fått rådet att börja motionera upplever ofta dessa råd som ytterligare en 
belastning (ibid.). 
 
Regelbunden fysisk aktivitet har en positiv inverkan på immunförsvaret. Kronisk psykisk 
påfrestning kan inverka negativt på immunförsvaret enligt Jonsdottir (2002) ”En viktig 
frågeställning är om motion möjligtvis kan förebygga och motverka den negativa effekten av 
psykisk stress på immunförsvaret” (ibid., s. 263). I en artikel i Läkartidningen har Börjesson 
och Jonsdottir (2004) presenterat svaret på tidigare frågeställning. Jonsdottir och Börjesson 
konstaterar att fysisk aktivitet kan ses som ett universalmedel.  
 

Förutom att minska aktiveringen av stressfysiologiska effektorsystem vid fysisk och psykisk 
stress ökar träningen vår förmåga att hantera stress. Att fysisk aktivitet har en viktig roll såväl i 
det förebyggande arbetet som i behandlingsstrategier mot stress borde vara en självklarhet. 
Särskilt som det rör sig om fysisk aktivitet med en mycket måttlig intensitet. En 30 minuters 
promenad om dagen kan räcka (Börjesson & Jonsdottir 2004, s. 1396). 
 

 
5. Metod. 
 
Min avsikt har varit att utifrån mitt syfte samla in empiri,” kunskap grundad på erfarenhet”  
(Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 1998, s. 168), och därifrån har val av 
teorier vuxit fram, utifrån min kunskap om teorier som knyter an till resultatet. När jag arbetat 
med empirin har det varit utifrån min förförståelse, min bakgrund inom offentlig förvaltning 
och mina teoretiska kunskaper inom området. Min ambition har varit att vara öppen och 
beredd att omtolka min egen förförståelse. Min avsikt är inte att göra anspråk på att beskriva 
verkligheten, men att försöka uppfatta, återge och analysera mina respondenters situation. Det 
empiriska materialet har resulterat i utsagor, som jag sedan tolkat. Utifrån resultatet har jag 
inriktat mig på teorier som belyser, förklarar eller motsäger vad som framkommit i resultatet.  
 
 
5.1 Metodansats. 
Val av metod beror på vad man vill undersöka. Eftersom jag är intresserad av hur 
mellancheferna upplever sin situation föll valet på en kvalitativ metod. Det är svårt att 
formulera surveyundersökningar på ett sådant sätt att de kan fånga upplevelsedimensionen. 
Metoder inom kvalitativ forskning är enligt Bryman (1997) dels deltagande observation och 
dels ostrukturerade intervjuer, där forskaren lämnar stort utrymme åt respondenten. Ostruktu-
rerad intervju ger respondenten möjlighet att låta tankarna vandra iväg och visa på något som 
är viktigt för respondenten. Utifrån mitt syfte har jag bedömt att en kvalitativ metod passar 
bäst. I valet mellan deltagande observation och ostrukturerad intervju föll valet på det senare. 
 
 
5.2 Val av respondenter. 
Val av respondenter har skett i samråd med personaladministratören, ett strategiskt urval. 
Samtliga enhetschefer som organisatoriskt är placerade under särskilt boende och restaurang, 
samt verksamhetschefen för äldreomsorgen valdes ut. Respondenterna har olika utbildnings-
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bakgrund, antal medarbetare för vilka enhetscheferna har personalansvar varierar mellan 18 
och upp till drygt 100, enhetscheferna representerar olika åldrar med olika typ av erfarenheter. 
Att även ta med verksamhetschefen gav möjlighet att få ytterligare perspektiv på 
mellanchefernas situation. 
 
 
5.3 Intervjuer. 
Intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplats. Samtliga har medgivit att 
intervjuerna spelats in på band, vilket gjort risken för feltolkningar mindre än t.ex. anteck-
ningar. Som stöd för intervjuerna har en intervjuguide använts (bilaga 1), framförallt för att 
inte glömma frågor jag ville ha svar på utifrån mitt syfte. Positivt med att använda sig av 
intervju som metod är att det ger möjlighet att ställa följdfrågor. 
 
 
5.4 Analysmetod. 
För att kunna tolka och analysera data som framkommit i intervjuerna har jag skrivit ner alla 
intervjuer ordagrant. En kategorisering har skett dels utifrån mitt syfte och dels utifrån vad 
som framkommit i intervjuerna. Det finns begrepp och uttryck som samtliga eller majoriteten 
av respondenterna har använt, dessa har jag använt som hjälpmedel för att kategorisera 
resultatet.  
 
 
5.5 Metodkritik. 
Säljö (2000), ifrågasätter många metoder. Får man verkligen veta sanningen vid en intervju, 
ifrågasätter Säljö och menar att vad som sägs i en intervju är relaterat till den aktuella 
situationen. Väl införstådd med att det bara är utsagan jag kommer åt vid en intervju, som 
dessutom tolkas av mig, har jag ändå valt intervju. Mitt syfte har bl.a. varit att studera hur 
mellanchefer upplever sin situation. Intervjutillfället har möjliggjort att jag förutom att 
uppfatta vad respondenten säger, även fått möjlighet att höra hur det sägs och se 
kroppsspråket när det sägs. På så sätt har inte bara ord förmedlats utan även en känsla av hur 
mellancheferna upplever sin situation. Genom att träffa respondenterna visade jag även större 
intresse för deras situation än vad som varit fallet om jag lämnat ut en surveyundersökning. 
Val av respondenter skedde i samråd med personaladministratören. Utifrån mitt önskemål att 
respondenterna skulle vara enhetschefer inom äldreomsorgen och att materialet skulle 
begränsas till fem intervjuer föreslog personaladministratören en som jag tyckte lämplig 
sammansättning av respondenter. Vi ansåg att även verksamhetschefen borde ingå bland 
respondenterna, på så sätt blev helhetsbilden tydligare. Samtliga respondenter gav sitt 
medgivande till att intervjuerna spelades in på band, möjligen har det påverkat ordvalet. 
Känslan från intervjutillfällena är att respondenterna var öppna. Innan intervjun presenterade 
jag min bakgrund, det faktum att jag arbetat med ekonomi i kommunal förvaltning och att min 
åsikt är att det är mer än ekonomi som behöver följas upp för att utvärdera en verksamhet 
klargjordes. Det, liksom mitt uppträdande i övrigt har förmodligen påverkat resultatet, i vilken 
mån kan jag inte avgöra. Att helt undvika påverkan vid ett intervjutillfälle anser jag vara en 
utopi. Mitt arbetssätt har varit att först göra intervjuerna, sammanställa resultatet och därefter 
koppla mitt arbete till lämpliga teorier. I slutskedet av arbetet med teorierna blev det påtagligt 
för mig att förändringar av arbetssituationen leder till nya kvalifikationskrav och därmed 
behov av kompetensutveckling. Det skulle vara intressant att höra respondenternas syn på hur 
det förhåller sig. Finns det en följsamhet i organisationen mellan nya krav på kvalifikation 
och kompetensutveckling? Tiden har inte medgivit att jag kompletterat intervjuerna. Om jag 
börjat med teoridelen kanske jag inte missat den frågan. Å andra sidan kanske det är något jag 
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insett i processen med mitt arbete, även om jag börjat med teorin hade jag kanske inte 
upptäckt det. 
 
 
6. Resultat. 
 
Det finns vissa gemensamma inställningar hos de enhetschefer jag intervjuat. De upplever 
stort stöd från sin chef, från varandra och personalavdelningen. Det är också oerhört positivt 
att de fått samordnare till sin hjälp, en resurs som enhetscheferna använder till att få hjälp i det 
dagliga arbetet. Enhetscheferna är noga med att skilja på arbete och fritid, de flesta arbetar 
över endast undantagsvis. En av frågorna handlar om vad de gör på sin fritid, de svar jag får 
handlar om ”riktig fritid”, inte ”oavlönat arbete”. Samtliga trivs med sina jobb, samtliga 
lägger mycket kraft på personalen. De ambitioner som finns handlar i stor utsträckning om att 
utveckla personalen. Utifrån analys av intervjuerna har jag delat in resultatet under fem 
huvudrubriker, utifrån bakgrunden, uppdraget, situationen, hantering av kraven och känslan 
av att lyckas som chef. Huvudrubrikerna har tillhörande underrubriker. I min presentation av 
resultat har jag valt att återge mycket av vad som sagts. Min önskan är att du som läsare skall 
”höra” vad respondenterna säger, min bedömning är att det ger större trovärdighet och en 
känsla som försvinner om budskapet skall tolkas istället för att återges direkt. Citaten är 
återgivet talspråk. 
 
 
6.1 Bakgrund. 
Min empiriska undersökning består av fem intervjuer. Samtliga är kvinnor. Tre av 
respondenterna är/har varit enhetschefer som organisatoriskt är placerade under särskilt 
boende. En av respondenterna är placerad inom restauranger som restaurangföreståndare. Den 
femte respondenten är verksamhetschef för äldreomsorgen. Av de tre enhetschefer som 
arbetar inom särskilt boende arbetar en som enhetschef för en hemtjänstgrupp som jobbar 
enbart inne på servicehus. En har vid intervjutillfället nyligen tillträtt som 
verksamhetssamordnare och skall jobba med utvecklingsfrågor inom hemtjänsten. 
Respondenten i fråga har fyra års erfarenhet som enhetschef inom hemtjänsten. Den tredje 
respondenten är enhetschef för ett särskilt boende. Beträffande utbildningsbakgrund varierar 
det. Undersköterskeutbildning kompletterad med intern ledarskapsutbildning, kostekonom, 
ålderdomshemsföreståndare, sjuksköterska kompletterad med medicin- och kirurgispecialité 
samt chefsutbildningar, sociala omsorgsprogrammet med inriktning både mot hemtjänst och 
föreståndare inom social omsorg. 
 
 
6.2 Beskrivning av hur man upplever sitt uppdrag. 
Verksamhetschefen beskriver sitt uppdrag: 
  

Mitt yttersta uppdrag är ju att utföra dom politiska beslut som fattas. Utifrån den enskilde, vård- 
och omsorgstagaren, brukaren, vad man nu vill kalla det för, det är mitt yttersta uppdrag. Sedan 
har jag ganska många verktyg, eller medel, för att göra det. Och det är ju framför allt alla mina 
medarbetare. Dom jag har närmast mig, enhetschefer och biståndsbedömare, men givetvis också 
all omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter som vi har i 
verksamheten. Och det tycker jag, att jag har ett viktigt uppdrag i att ge dom förutsättningar, för 
att göra det här uppdraget på ett bra sätt. 
 

Enhetscheferna arbetar närmare brukaren än vad verksamhetschefen gör. Utifrån den nivå 
som biståndsbedömarna har beviljat brukaren hjälp, har enhetschefen ett verkställighets-
uppdrag. Biståndsbedömarna köper tjänster av enhetscheferna, man kallar det köp- och 
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säljsystem. Samtliga enhetschefer betonar det personalansvar de har, att se till att det finns 
personal som kan ge den omvårdnad som brukaren är beviljad. Samtliga enhetschefer pekar 
på att de har stora möjligheter i uppdraget, frihet under ansvar. Ett exempel på frihet som 
enhetscheferna nämner är att de har flextid. De upplever att de har ett uppdrag som de får lösa 
på ett bra sätt. Svårigheter i uppdraget som enhetschef: man fastnar i vardagen, får lösa akuta 
problem, verksamheten är för stor, räcker inte till som chef, vill vara en närvarande chef – en 
utopi när antalet medarbetare är så stort. 
 
 
6.3. Beskrivning av hur man upplever sin situation. 
När enhetscheferna skall beskriva hur de upplever sin situation handlar det mycket om 
ekonomi och personal. Arbetsmiljöfaktorer som upplevelse av stress, feedback och stöttning 
samt trivsel har också berörts i intervjuerna. 
 
 
6.3.1 Ekonomi. 
Som jag tidigare nämnde tillämpas ett köp- och säljsystem, det lyfts fram av samtliga 
respondenter och de har beskrivit det för mig. För hemtjänstens del innebär det att 
biståndsbedömarna har beviljat brukaren viss hjälp, som hemtjänstpersonal utför hemma hos 
brukaren. När hemtjänstpersonalen kommer till brukaren använder de ett litet kort och 
registrerar när de kommer och olika koder för det som utförs hos brukaren på en terminal, 
som finns hemma hos brukaren. Efter arbetsdagens slut tankas informationen över till en 
dator. Enhetschefen kan gå in och läsa av vad som utförts, på så sätt blir det inte bara ett 
debiteringssystem utan även ett kvalitetssäkringssystem. Om någon anhörig ringer och är 
missnöjd för att mamma inte fått duscha på två veckor kan enhetschefen gå in och se om det 
förhåller sig så. Det som registrerats används även som ett debiteringsunderlag till 
biståndsbedömarna, som betalar hemtjänsten för de tjänster som utförts. Köp- och 
säljsystemet ställer krav på effektivitet. Om det inte utförs lika mycket som det finns personal 
till måste man anpassa verksamheten. 
 

Vad det gäller för oss är ju att uppnå en effektivitet på 75%, jobbar dom 8 timmar så bör dom ha 
6 timmar hos vårdtagare, det är vårat mål. 
 
Så därför jobbar jag lite med gummibandseffekt så att säga, att jag inte har fasta tjänster fullt ut, 
utan nyttjar kommunens bemanningsservice för att dom är redan anställda, då blir det ju inte 
oegentliga vikariat dom går på, utan då är dom redan anställda.  
 

 
Å andra sidan ger systemet möjlighet genom att enheterna får in pengar för allt dom gör. Det 
finns ett motsvarande köp- och säljsystem även för särskilt boende. Utifrån en 
vårdtyngdsmätning fastställs ett platspris för respektive boende. Platspriset varierar mellan de 
olika boendena beroende på hur pass omfattande vård de boende är i behov av En enhet som 
har boende som kräver mycket omvårdnad får högre ersättning än en enhet där 
omvårdnadsbehovet inte är lika stort. 
 
Äldreomsorgen har en budget i balans, det gör det lättare, man behöver inte spara in gamla 
underskott. För att få en budget i balans krävs det mycket arbete i form av uppföljningar och 
effektivisering. En av enhetscheferna får illustrera hur det kan vara. 
 

I år känner jag inte något större bekymmer alls, för det är faktiskt första året på alla dessa år som 
vi har sluppit neddragningar, det känns väldigt skönt. Vi började ju med en väldigt fin 
verksamhet, i stor skala, när vi öppnade i april 1995, och sedan har vi kört med osthyveln 
vartenda år, det har varit väldigt tufft, fruktansvärt tufft. Samtidigt skall man ju försöka ha en 
verksamhet som utvecklas, samtidigt som man skall dra ner i andra ändan, det är inte lätt. Förra 
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året gjorde vi en ganska så rejäl neddragning, för att vi skulle komma lite mer på fötter, helt 
enkelt. Det var smärtsamt, men vi tog också hjälp av Företagshälsovården med samtalsterapi i 
grupp, det fanns blandade känslor inför det, men jag tror ändå att det var bra. 

 
Arbetet med ekonomin upplevs som tidskrävande, mer kompetens när det gäller ekonomiska 
frågor efterfrågas. Enhetscheferna har valt sitt yrke främst för att de vill arbeta med 
människor. Förändringarna har lett till ett krav på att även arbeta med ekonomi, något som 
upplevs som en pålaga. 
 

 
6.3.2 Personal. 
Samtliga respondenter betonar att väldigt mycket av deras situation handlar om personal. 
Personalansvaret innefattar bl.a. medarbetarsamtal, lönesamtal, schemaläggning, stötta och 
handleda medarbetare. Antal medarbetare som enhetscheferna har personalansvar för varierar, 
18, 40, 50, och 116. Antalet medarbetare medför helt olika förutsättningar. Den enhetschef 
som har 18 medarbetare har individuella medarbetarsamtal varannan månad. Enhetschefen 
som har 116 medarbetare har som mål att ha ett årligt lönesamtal med varje medarbetare, ett 
samtal som samtidigt blir en möjlighet att träffa alla. Beträffande antal anställda per chef vore 
det bästa 15 anställda per chef, det är inte genomförbart enligt verksamhetschefen, men man 
arbetar för att varje chef skall ha ansvar för högst 30 medarbetare. Samtliga enhetschefer 
eftersträvar att ha så mycket daglig, naturlig kontakt med sina medarbetare som möjligt. Det 
kan vara i form av att vara med i den dagliga planeringen eller att få möjlighet att fika 
tillsammans. Viljan att vara en närvarande chef uttrycks av samtliga, vad det innebär att vara 
en närvarande chef uttrycker en av enhetscheferna på följande sätt: 
 

Jag skulle vilja vara en mer närvarande chef, det skulle jag vilja vara, det är min stora vision att 
kunna vara det. Jag tror mig veta att en närvarande chef kan utföra mycket mer i sina grupper på 
något sätt, det är bara så. Då kan du få gruppen mer delaktig, om du också kan vara med Jag 
trivs med att ha med människor att göra, jag tycker det är roligt, jag tycker det är roligt att se 
människor växa. När de kan se att det är möjligt att göra något annat, att de kan känna sig 
tillräckligt trygga utan att behöva fråga hela tiden. Det är det jag menar när jag pratar om 
närvarande chef, det är inte så att jag skall vara med och styra och ställa hela tiden. Det är 
snarare så att jag vill få människor att växa underifrån, och det tror jag man gör genom dialog. 
När man sitter ner och samtalar, om man kan delta i deras fikastunder på ett naturligt sätt, det är 
mycket man lyfter då. 

 
Verksamhetschefen anser också att det är viktigt att vara en närvarande chef. Det har 
diskuterats i ledningsgruppen och fått konkreta följder. Förra året infördes på förslag från en 
av enhetscheferna en mötesdag i veckan. Torsdagen är reserverad för alla möten som 
verksamhetschefen har med cheferna i verksamheten. Det har gjort det lättare för 
enhetscheferna att planera sin vecka, det blir inte lika splittrat för dom. 
 
Att ha högt i tak, undvika hierarkier, jobba för att medarbetarna skall vara delaktiga är en 
gemensam ambition bland enhetscheferna (det gäller även verksamhetschefen). Att arbeta för 
att höja omvårdnadspersonalens status prioriteras, bl.a. genom att visa uppskattning och att bli 
bättre på att dokumentera omvårdnaden. Det uttrycks som följer av två enhetschefer: 
 

I Hemtjänsten så är det mycket med att vi skall vara effektiva, och jag tycker ju att det är viktigt 
att man har en yrkesstolthet och så, att omvårdnadspersonalen känner sig stolta, då tror jag att 
man kan driva en mycket bättre verksamhet, jag tror att det är grunden i mycket. Jag tror att det 
är grunden till lägre sjuktal och allting, har man en, är man stolt över det man gör, och 
uppskattas i arbetet, så trivs man bättre och har bättre arbetsmiljö, man har lägre sjuktal och 
allting och det är någonting som jag försöker jobba mycket med, men det är någonting som jag 
tror man skulle behöva driva vidare över huvud taget och försöka höja statusen på det yrket.  
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Det är så vansinnigt viktigt att höja omvårdnadspersonalens status. För vi pratar så mycket om 
det, och, men innan så har det ju varit så att det har varit sjuksköterskornas marknad, att man 
inte har sett sitt jobb så viktigt. Det har varit viktigare att ge en Alvedon för huvudvärk och 
utvärdera den, än att se att vi har läst en tidning för de boende idag, att man dokumenterar det. 
Det har inte varit så viktigt, det har kommit på undantag innan. Så jag tror att, för att man skall 
få en bra omvårdnadspersonal och få dom att ta ansvar så är detta superviktigt, görviktigt.  

 
På vissa enheter är det nästan ingen sjukfrånvaro, på andra enheter är den högre. I genomsnitt 
låg sjukfrånvaron på 7 – 8 % förra året. Verksamhetschefen uttrycker speciellt sin oro över att 
så många unga tjejer inte orkar med jobbet. När det gäller äldre personal handlar det framför 
allt om förslitningsskador. 
 
Kommundelen arbetar med att sätta in rehabiliteringsåtgärder snabbt, åtgärder sätts in tidigare 
än de riktlinjer Försäkringskassan ger. Resultatet har blivit att de sjukskrivna kommer tillbaka 
snabbare i jobb. En av enhetscheferna uttrycker det så här: 
 

Det är en oerhört aktiv rehabilitering som bedrivs för de långtidssjukskrivna, vi har en jättebra 
stöttning från Personal, det är ju sådana bitar som är positivt att folk kommer tillbaka, men det 
kräver väldigt mycket av oss enhetsansvariga, det är mycket tid som går åt till rehabmöten och 
planering för deras väg tillbaka.  
 

 
6.3.3.Stress. 
När det gäller stress verkar samtliga ha stressnivån under kontroll. Verksamhetschefen är ett 
gott föredöme. På min fråga om hon känner sig stressad svarar hon: 
 

Nej. Jag har ingen fallenhet för att bli stressad. Alltså det beror lite på vad man menar med att 
stressa. Jag har kanonmycket att göra, och visst kan jag känna mig frustrerad över att jag inte 
alltid hinner. Men, jag vet inte vad det är, men jag blir väldigt sällan stressad, faktiskt. Jag har 
funderat över det många gånger, det är många som säger det till mig, att du ser alltid så lugn ut, 
du upplevs, alltså att man inte upplever mig som stressad, men jag är väldigt sällan stressad. 
Men jag analyserar så himla mycket, liksom, alltså när jag börjar känna att någonting kommer, 
på väg hem från jobbet, kanske jag kan känna sådana känslor i magen ibland. Eller att jag går 
igång i tankarna, men då funkar jag så att, vad är det som gör mig stressad, alltså vad är det som 
har hänt idag, som gör att jag mår som jag gör? Och jag brukar kunna landa i vad det är och då 
kan jag hantera det. Så att därför så, liksom, bär det liksom aldrig iväg riktigt så, gör det inte.  

 
Periodvis känner enhetscheferna av stress, t.ex. vid omorganisationer eller tidskrävande 
uppgifter som att genomföra lönesamtal med ett stort antal medarbetare. Att vara enhetschef 
för drygt 100 medarbetare innebär att mycket av det dagliga arbetet får läggas åt sidan för att 
t.ex. klara av att genomföra lönesamtal med samtliga. Under sådana perioder infinner sig en 
upplevelse av stress när högarna växer på skrivbordet, en stress över det som inte har blivit 
gjort. Samtliga enhetschefer nämner att förändringar har skett som har lett till större enheter. 
Sammanslagningar av kök, nedläggning av särskilda boenden, där brukarna flyttats över till 
andra boenden är sådana exempel. Enhetscheferna lever med en daglig situation som mycket 
väl kan resultera i stress. Det handlar hela tiden om att ha handlingsberedskap för att ersätta 
sjuk personal, sätta in extra vårdresurser när hälsotillståndet försämras hos brukare eller andra 
problem som uppstår som kräver akuta åtgärder. Att vara enhetschef kräver ett stort mått av 
flexibilitet. Att hantera akuta problem beskrivs inte som stress av de enhetsansvariga, snarare 
som en frustration över att inte kunna arbeta med det som var planerat för dagen. Enligt 
verksamhetschefen finns det nog ingen verksamhet som ställer om så snabbt som vård- och 
omsorg gör. 
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6.3.4 Feedback och stöttning. 
Samtliga uttrycker stor tillfredsställelse över inrättandet av samordnare. Följande är svar på 
frågan om hur det kommer sig att det finns samordnare:  
 

Det var faktiskt så här, att jag hade X, uppe hos mig, hon var då omplacerad. Hon kunde inte 
jobba i vårdyrket längre och då upplevde personalgruppen att dom gjorde mycket, precis som 
jag sa då, med mat och sånt. Man skulle kunna lyfta mycket av våra uppgifter och lägga på en 
person som är inne och jobbar. .Så gjorde man hennes tjänst, som en sådan tjänst, fast hon har ju 
legat med, budgeterad ihop med personalgruppen tidigare då, och man såg ju kanske att jag hade 
betydligt mindre övertid, och att jag hade en annan känsla, att jag faktiskt kunde vara borta, då 
en dag, och att jag visste att hon fanns där vi stämde hela tiden av, om det var något, hon och 
jag. Så jag pratade mycket om att alla skulle ha  ”en X” då, som hon heter, vi lyfte det mycket i 
diskussioner bland de enhetsansvariga. 

 
Hur enhetscheferna använder sin resurs i form av samordnare är upp till dem själva. En 
enhetschef har två undersköterskor som samordnare, båda hjälper till med administration och 
inringning av korttidsvikarier. En av undersköterskorna går även in som omvårdnadspersonal 
i hemtjänstgruppen om det behövs. Samordnarna är i form av två arbetsledare hos den 
enhetschef som har mest medarbetare. De fungerar som handledare ute i personalgrupperna 
och är mer nära personalen där enhetschefen inte hinner. Arbetsledarna tar även hand om 
gruppmöten med personalen vid behov och kan även få gå in och hjälpa till med 
lönesamtal.Även verksamhetschefen har fått stöttning med det administrativa arbetet, en 
assistent har anställts. Inrättandet av samordnare har lett till att enhetscheferna känner 
trygghet, de kan vara på möten en hel dag i visshet om att deras samordnare har läget under 
kontroll. 
 
Personalavdelningen och verksamhetschefen lyfts fram av samtliga enhetschefer när det gäller 
att få feedback och stöttning, de ställer alltid upp. Även annan form av feedback ges, här är ett 
exempel: 
 

Just feedback, över huvud taget, och det är ju inte personalens uppgift att ge mig det heller, nej, 
det är ju inte det. Vårdtagare ringer hit ibland och är nöjda och glada och så där, det är ju en 
form av feedback.  Den går ju oftast direkt upp till personalen, då, givetvis, även om man får 
hitta sig själv i det, att man är ju delaktig.  

 
Enhetscheferna har mycket stöd i varandra, tar kontakt med varandra om de har något 
problem. Det satsas även på ledarutbildning i Mellanstad. Ledarutbildningar som är inriktade 
på hur enhetscheferna är som personer och hur de hanterar olika saker, mycket bra 
utbildningar som gett mycket enligt en av enhetscheferna. 
 
 
6.3.5.Trivsel. 
Samtliga respondenter trivs bra med sitt arbete! Så här kan det uttryckas: 
 

Trivs väldigt bra med mitt jobb, det gör jag faktiskt. Jag tycker att det är roligt att gå till jobbet, 
tycker jag. Och jag har fantastiska medarbetare, det gör ju jättemycket, att vi trivs tillsammans. 
Vi skrattar mycket när vi träffas och det är så himla skönt. Vi skojar, vi driver lite med varandra, 
på en lite lagom, hjärtlig nivå, liksom. Med varandras egenheter, för vi är trots allt ganska olika 
och det är bra. Det är alltså, trots allt, som jag sa innan, vi lever i en tuff miljö, det är ett tufft 
jobb att jobba inom offentlig sektor idag. Så då är det ändå så viktigt att man gör sin vardag bra 
och vi försöker och göra bra. Där är det här med trivsel väldigt viktigt, att man trivs på jobbet.  

 
Enhetscheferna anger trivseln som ett prioriterat område och ett mått på välmående i 
arbetsgruppen: 
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Det som ligger mest i fokus är ju givetvis ekonomin, men även att  personalen ska få det så bra 
som möjligt arbetsmiljömässigt och att vi skall få en bra arbetsplats helt enkelt, att de vill stanna 
kvar och jobba här, att man trivs och har roligt på jobbet är viktigt, har man den biten så löser 
det mycket annat också, då kommer ekonomin i fas och allting, det kommer så mycket av det, 
om man har en välmående arbetsgrupp.  
 
 

6.4 Hantering av krav. 
Hur hanterar man kraven, de samlade förväntningarna från alla intressenter? I inledningen 
nämnde jag ett antal intressenter som har krav/förväntningar på en enhetschef. Dessa 
intressenter är politiker, brukare, anhöriga, personal och chefer. Dessutom finns det lagar att 
följa och en budget som skall hållas. I mötet med enhetscheferna framstår det som att främst 
personalfrågor och ekonomi upplevs betungande. Kontakten med anhöriga sköts mestadels av 
biståndsbedömare. Enhetscheferna har inte direktkontakt med politikerna, men får verkställa 
fattade beslut. Enligt verksamhetschefen handlar hantering av krav mycket om ambitionsnivå.  
Enligt verksamhetschefen har ofta medarbetarna en högre ambitionsnivå än vad politikerna 
har. Om ambitionsnivån skulle graderas på en skala från 1 till 10 bedömer hon att politikerna 
har en ambitionsnivå på 7, medan medarbetarna har en ambitionsnivå på 10. Att det är svårt 
med ambitionsnivån framkommer tydligt bland enhetscheferna.  

 
Jag har varit här i ett år och man säger att det tar ett år att komma in på en arbetsplats, och jag 
kände mig väldigt stressad här i höstas under en period. Den var ganska kort och gick väl över, 
då bestämde jag mig för att jag var tvungen att lägga ner, och bara sköta det löpande, annars 
skulle jag inte orka. 
 

En annan enhetschef som drabbats hårt av neddragningar och som egentligen skulle vilja 
lägga mer kraft på utveckling, säger att det är det svåraste som finns att sänka sin 
ambitionsnivå. Verksamhetschefen ser det som att hon är en viktig länk mellan verksamheten 
och politiken. Hon försöker hjälpa sina medarbetare att hitta rätt nivå för att de skall slippa 
känna stress över det som de inte hinner med, det kanske ligger utanför rimlig ambitionsnivå.  
 
Strategier som nämns för att hantera kraven är prioritering, övertidsarbete, reflektion/-
handledning och fritiden.  
 
  
6.4.1 Prioritering 
Det som prioriteras är framför allt personalen, budgeten och den dagliga verksamheten. 
Omvärlden kräver att enhetschefen skall prioritera just deras frågor, det handlar hela tiden om 
att prioritera det som är mest angeläget för tillfället. Mängden av arbete som kräver snabba 
åtgärder leder till en känsla av att fastna i vardagsproblemen och inte ha den tid som krävs för 
att planera långsiktigt. Det finns stunder när det känns övermäktigt, det visar följande utdrag 
ur en av intervjuerna. En enhetschef uttrycker känslan av otillräcklighet som följer: 
 

Vissa perioder är det väldigt svårt. Men då brukar jag ringa till min chef och säga att nu är jag så 
trött så jag spyr på det här. Och ibland räcker det, att bara få säga det, faktiskt, få tala om det. Jag 
hinner inte, och jag orkar inte och jag är dödstrött, jag gör det väldigt sällan. Men, när man 
funderar lite så finns det alltid någonting som man kan prioritera bort.  

 
Att ha möjlighet att säga ifrån, att rapportera till verksamhetschefen när det blir för mycket 
och arbetet inte hinns med uttrycks av flera chefer som viktigt. Det är bättre att säga som det 
är än att låtsas. Verksamhetschefen verkar ha full förståelse för enhetschefernas situation när 
det gäller att prioritera. Ett utdrag ur intervjun med verksamhetschefen:  

 
Jag pratar mycket med mina chefer om prioriteringar, gör jag, och ibland går jag in och 
prioriterar åt dom. Det är ju väldigt speciella situationer, som jag behöver göra det. Men dels kan 
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det vara att dom frågar efter det, jag behöver hjälp att prioritera, är det här viktigast eller är detta 
viktigast? Just nu har jag en medarbetare som bara jobbar halvtid, p.g.a. sjukdom, hon är 
sjukskriven. För att hon skall slippa bli stressad av allt, så träffas vi var 14:e dag och prioriterar 
hennes 2 kommande veckor. Vi ser till att hennes halvtid funkar, hon känner sig säkert stressad 
ändå, för det tror jag att man gör när man jobbar halvtid, när man egentligen har ett heltidsjobb. 
Men att det här på något sätt åndå kan, alltså underlätta, att jag har sagt att du behöver inte gå på 
det här mötet. Det blir mer, jag tror det känns tryggare, och det blir inte heller något snack om 
varför den personen inte är med på vissa saker, för det är en chef som har beslutat det. Jag tror vi 
måste prioritera mycket, och vi måste prata om vad vi gör och varför, för att vi skall orka.  

 
Som första linjens chef är man mycket i kläm enligt en enhetschef, men hon prioriterar alltid 
personalen, dörren är alltid öppen, om någon kommer in och behöver prata, jobb eller privat, 
prioriterar hon alltid medarbetaren, lägger det åt sidan som hon håller på med. Ett resultat av 
att medarbetarna prioriteras är att det skapas ett ömsesidigt förtroende. 
 
 
6.4.2 Övertidsarbete 
Samtliga intervjuade har en inställning till övertidsarbete som innebär att det används så lite 
som möjligt. Ibland är det nödvändigt, det kan även vara betydligt effektivare att få sitta i lugn 
och ro några timmar på kvällen, utan de dagliga avbrotten i form av telefonsamtal och besök. 
En av enhetscheferna jobbade över mycket vid intervjutillfället, beroende på att hon skulle 
genomföra ett hundratal lönesamtal. Ambitionen är att ta ut sina övertidstimmar så snabbt 
som möjligt, att inte samla på sig för mycket. Ingen av de intervjuade tar med sig arbetet hem. 
För att få balans i livet måste det vara balans mellan arbete och fritid menar en av 
enhetscheferna. Ett villkor för att orka är att få in positiv energi och hålla arbetstiderna. 
 
 
6.4.3 Reflektion/handledning. 
Alla tycker det är viktigt med reflektion, men det finns ingen tid avsatt för daglig reflektion. 
Någon gång varje år fokuserar man på något specifikt. Nyligen avsattes en heldag för att 
jobba med värdegrunden i ledningsgruppen. Den dagliga reflektionen sker individuellt, 
utanför arbetet. En enhetschef svarar följande på frågan om hon reflekterar: 
 

Nej, i så fall kan jag göra det när jag är hemma, då kan jag reflektera, då när jag står och diskar 
eller bakar eller går ut och går, då reflekterar jag. Men på jobbet hinner jag aldrig det, sitta vid 
skrivbordet och bara fundera, det fungerar inte ens att jag kan sitta i lugn och ro med det jag 
håller på med dagligen.  
 

 
6.4.4 Fritid. 
Fritiden används till att koppla bort jobbet. Aktiviteter som nämns är handarbeta, träna, klä 
om möbler, umgås med vänner och familj, läsa, sjunga i kör m.m. Omsorg om familjen nämns 
också men det är inte av den omfattningen att det inte ger möjlighet till egen tid. Samtliga 
skiljer på fritid och arbete på ett medvetet sätt. 
 
 
6.5  Känslan av att lyckas som chef. 
Ett återkommande mått på att ha lyckats som chef är skrattet! När det skojas och det är en god 
stämning upplever enhetscheferna det som kvitto på att de har lyckats. En budget i balans, 
nöjda brukare och låg, helst ingen, sjukfrånvaro bland personalen ger ytterligare tillfreds-
ställelse. 
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Verksamhetschefen gav ett annat perspektiv på ledarskap. För att lyckas som chef är det 
viktigt att ha de egenskaper som sammanfaller med organisationens behov. Olika 
utvecklingsstadier i organisationen kräver olika typer av ledarskap. Hon får utveckla det själv:  
 

En annan sak, som jag också tror är viktigt för en verksamhet, det är att man har olika chefer i 
olika perioder. Och då gör jag en koppling till min företrädare och jag. Som är ganska olika, och 
det var kanon, faktiskt. Vi har pratat om det, hon och jag, hur bra det blev, när hon slutade och 
jag började. Faktiskt, för att hon är oerhört utvecklingsinriktad och jobbade med hög fart, hela 
tiden, det gjorde hon. Hon har sagt det själv någon gång, att cheferna hade varit som våta fläckar 
om inte jag hade slutat, så att säga. Och det var inte så att hon slutade, för att hon inte ville, utan 
hon hade gjort sitt, och gick vidare i sin karriär. När jag kom in så har jag börjat lägga klart 
pusslet, på något sätt. Vi har kompletterat varandra som chefer. Och jag tror att jag skall inte 
heller stanna för länge. Utan att när jag har lagt klart mitt pussel och nått mina mål, ihop med 
medarbetarna, så är det dags och byta, tror jag. För att då behöver man jobba intensivare med att 
effektivisera verksamheten och sedan behöver man byta igen. Jag tror att det är så. Man skall 
inte byta för ofta, självklart inte, men med jämna mellanrum så är det viktigt att byta chef, tror 
jag, för att verksamheten skall må bra 
 

 
7. Diskussion. 
 
Metoddiskussion. 
Jag har intervjuat några enhetschefer och deras verksamhetschef. Syftet var att undersöka hur 
mellanchefer inom äldreomsorgen upplever sin situation i det dagliga arbetet och hur de 
hanterar de krav som ställs på dem. Ytterligare ett syfte var att undersöka när de upplever att 
de har lyckats i arbetet. Respondenterna har gett mig sin syn på de frågor jag ville studera. I 
efterhand har jag insett att jag skulle ha velat få svar på ytterligare en fråga, finns beskrivet i 
metodkritiken och i resultatdiskussionen nedan. Innan jag gick ut och gjorde intervjuerna 
hade jag en föreställning om att jag skulle få mycket elände beskrivit i form av frustration 
över en situation fylld av krav. Det har inte varit fallet, efter att ha gjort tre av intervjuerna 
med enhetscheferna såg det ut som studien skulle handla om det goda exemplet. Efter den 
fjärde intervjun modifierades bilden, inte på grund av respondenten, utan på grund av att den 
respondenten har personalansvar för mer än 100 medarbetare. För de tre första intervjuerna 
låg personalansvaret på mellan 18 och 50 medarbetare. Antalet medarbetare har stor betydelse 
för upplevelsen av att hantera kraven. Samtliga respondenter uttrycker att de har många krav, 
stort handlingsutrymme och mycket socialt stöd i sitt arbete. När det gäller val av 
respondenter gjordes det i samråd med personaladministratören. Om urvalet varit ett annat 
kanske resultatet sett annorlunda ut, i vilken mån kan jag inte bedöma. Den insikten (att valet 
av respondenter har stor betydelse för resultatet) leder till att det är svårt att hävda att 
resultatet är generaliserbart för alla enhetschefer inom äldreomsorgen. Dock vågar jag uttala 
mig om att det krävs balans mellan krav, kontroll och stöd för att orka med arbetet som 
enhetschef och mellanchef. Karasek, Teorell & Johnson har i studier konstaterat att stora 
krav/hög mental belastning är sjukdomsalstrande, men bara om det samtidigt föreligger lågt 
beslutsutrymme (Levi 2002). Kombinationen hög mental belastning och lågt beslutsutrymme 
kallas spänt arbete, kombinationen hög mental belastning och högt beslutsutrymme kallas 
aktivt arbete. Med tanke på de höga krav det innebär att vara mellanchef blir det i längden 
ohållbart med spänt arbete. Ett aktivt arbete i kombination med stort stöd ger större 
förutsättningar för att lyckas. 
 
Resultatdiskussion. 
I min bakgrund nämnde jag Habermas. Min mycket fria tolkning är att Habermas anser att det 
som han benämner som ekonomi och politik skall skötas av experter. Demokratin skall syssla 
med etiska frågeställningar och skapa rättvisa bland människorna. Om vi skulle ha ett sådant 
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samhälle skulle vi välja ”brukarombud” istället för politiker till kommundelsnämnden, 
förmodligen skulle ”brukarombuden” i sin tur tillsätta experterna. Skulle det leda till en 
effektivare organisation, snabbare beslut, tydligare roller, bättre ekonomi, bättre bevakning av 
brukarnas intressen med hjälp av ”brukarombuden”? Kanske – men till priset av demokratin!  
 
Det går att göra mycket bra inom äldreomsorgen utifrån hur verksamheten styrs idag också. 
Det handlar mycket om en vilja att förstå varandra, att kommunikationen, dialogen fungerar 
mellan tjänstemän och politiker. Att politikerna lyssnar på alla anställda och brukarna och 
försöker hålla sig ajour om vad som händer i verksamheten. Det gäller även i verksamheten, 
samverkan är en förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet. Mellanstad är en 
organisation som har kommit långt, enligt mitt sätt att se, när det gäller att stötta sina 
enhetschefer. Framför allt genom att anställa samordnare, men även stöd från personal-
avdelningen, och verksamhetschefen. I intervjuerna med enhetscheferna framställer de sig 
både som första linjens chef och som mellanchef. Det är precis så det är enligt min 
uppfattning. Att både vara mellanchef och första linjens chef innebär enligt Tylefors (1991) 
att enhetscheferna i form av mellanchefer behöver ha den höga sociala kompetens som krävs 
för mänskligt samarbete inom organisationen Dessutom krävs detaljkunskap, om det konkreta 
arbetet, en teknisk färdighet, för att motsvara kraven på första linjens chef. Enhetscheferna får 
lösa mycket praktiska problem av akut karaktär i form av första linjens chef. Respondenterna 
återkommer till att det är svårt att få tid till att planera långsiktigt. En fråga jag ställer mig i 
det sammanhanget är, kan det även handla om kompetens? Enhetscheferna har fått fler och 
mer komplicerade arbetsuppgifter. Arbetets innehåll har förändrats, kvalifikationskravet och 
därmed vilken kompetens som behövs för att utföra arbetet har ändrats Kan det vara så att det 
känns tryggt att arbeta med problem av akut karaktär, där resultatet, handlingskraftigheten blir 
synlig direkt. Leder det till en omedveten prioritering av att arbeta med vardagsproblem 
framför strategiskt arbete? Behövs det förutom tid även kompetensutveckling för att ta itu 
med långsiktig planering? Önskemålet om att höja statusen för omvårdnadspersonalen är ett 
exempel som kräver långsiktig planering i form av kompetensutvecklingsplaner m.m. Enligt 
Wadell (1998) visar empiriska studier att styrning av kompetensutveckling karaktäriseras av 
kortsiktighet, plötslighet och saknar koppling till långsiktiga mål  
 
Att ha ansvar för personal och ekonomi, verkställa beslut m.m. i form av mellanchef där 
förutsättningarna ständigt förändras kräver en vaken ledning som ser till att enhetscheferna får 
kompetensutveckling för att klara av de nya kvalifikationskraven som förändringarna medför. 
Kanske tillsättandet av samordnare behöver utvidgas, det verkar saknas en första linjens chef, 
till vilken vardagsproblemen kan delegeras. Det skulle kunna leda till att det skapas utrymme 
till att arbeta med att konkretisera och förmedla mål, samt strategisk planering. Speciellt med 
tanke på att alla enheter utom en har över 40 medarbetare. Enheterna är för stora, det är för 
många anställda per chef. 
 
Samtliga enhetschefer uttrycker att de skulle vilja vara en närvarande chef. Att skapa 
möjlighet att få förverkliga den visionen, hoppas jag prioriteras av ledningen. Det skulle leda 
till större arbetstillfredsställelse både bland enhetscheferna och deras medarbetare. Viljan att 
höja omvårdnadspersonalens status framförs av flera. Som det är idag har den sjukvårdande 
delen större status än omvårdnadsdelen i verksamheten. I klartext: sjuksköterskorna har högre 
status än omvårdnadspersonalen. 
 
Min studie har förutom 4 enhetschefer omfattat 1 verksamhetschef. Verksamhetschefens 
förhållningssätt till stress, övertid, vikten av att prioritera, risken med att ha för hög 
ambitionsnivå återspeglas bland enhetscheferna Enligt Thylefors (1991) reflekteras 
förhållandet mellan chef och medarbetare i förhållandet mellan vårdpersonal och brukare. 
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Organisationen måste vara konsekvent. Cheferna måste ha samma omsorg om sina 
medarbetare som de vill att omvårdnadspersonalen skall ha mot brukarna. Visst stressar 
respondenterna, arbetar över ibland, får ständigt prioritera akuta problem, men de har en 
balans mellan arbetet och fritiden. Till skillnad från många kvinnor har de den fritid som 
Thomsson (1998) menar att så få kvinnor har, de växlar inte bara mellan avlönat och oavlönat 
arbete, utan har egen tid. Samtliga respondenter uttrycker att de har förmåga att hantera 
påfrestningarna, kraven (coping) som jag beskrivit i teoridelen med hjälp av Levi (2002). 
Flera menar att de medvetet fått sänka sin ambitionsnivå för att orka med. En 
verksamhetschef som talar om vad som skall prioriteras när situationen känns övermäktig är 
enligt mitt sätt att se den typ av chefer vi behöver idag. Flexibilitet är bra, det tycker 
enhetscheferna också, de tycker att det är bra att kunna arbeta en kväll i lugn och ro, och gå 
hem tidigare en annan dag. Men flexibilitet får inte bli ett sätt att slippa ta ansvar, överlämna 
det till medarbetaren. . Personligen anser jag att det som kallas flexibilitet i många 
organisationer, dock inte Mellanstad, egentligen är krav som medarbetaren får lösa bäst 
han/hon vill. Enligt Sennet (1999) inriktar sig den praktiska tillämpningen av flexibilitet 
mestadels på sådana krafter som kuvar människor. När situationen är mycket föränderlig och 
det är svårt att fastställa kvalifikationskrav, säger man ofta att arbetet kräver flexibilitet enligt 
Wadell (1998).  
 
Att få feedback, att på något sätt reflektera, att få handledning anser jag vara underskattade 
inslag för att klara av yrkesrollen. Lauvås och Handal (2001) förespråkar handledning och 
anser att ”det är en dålig organisation, om det inte förekommer handledning som en del av 
arbetet” (ibid., s. 337). Om man skall ta ut kompassriktningen på kartan måste man dels veta 
var man är och dels vart man ska. Ibland tycks vi tro att det räcker med att veta vart vi ska, att 
ha ett mål. Genom att i yrkesrollen fråga sig själv och andra vad, hur och varför 
medvetandegörs mycket kunskap. Tyvärr finns det inte möjlighet att reflektera i arbetet enligt 
respondenterna Genom att utvärdera har vi möjlighet att förbättra. Genom att avsätta tid för 
reflektion kan många misstag undvikas. Enligt Nilsson (2004) är den säkraste och kortaste 
vägen till kunskap reflektion. 
 
Samtliga respondenter trivs med sitt arbete. Att vara enhetschef beskrivs som ett utvecklande 
arbete, som passar bra när man tycker om att arbeta med människor. Enhetscheferna har god 
stöttning i varandra och trivs bra med sina egna medarbetare. De har stor frihet i sitt arbete, 
men är inte utlämnade, det finns stöd om det behövs. Socialt stöd är viktigt för vårt 
välbefinnande, vi behöver samarbeta med andra människor, ge och ta emot socialt stöd. Få 
feedback, beröm och konstruktiv kritik, ha tillgång till och utnyttja sociala nätverk skyddar 
mot ohälsa och bygger upp en buffert mot påfrestande förhållanden (Levi 2002). 
Enhetscheferna får ständigt anpassa sig och verksamheten till nya förhållanden. Det leder till 
att det krävs andra kvalifikationer för att vara enhetschef idag jämfört med hur det var för 
några år sedan. Enligt Thylefors (1991) har det för mellanchefernas del framför allt inneburit 
fler administrativa arbetsuppgifter. Tidigare skötte assistenter och kanslister administrationen. 
Förändringen har även inneburit ett större personalansvar. De förändrade kvalifikations-
kraven medför behov av kompetensutveckling enligt Wadell (1998). Tyvärr har jag inte med 
någon fråga i intervjuerna om hur det förhåller sig med insikten om sambandet mellan 
förändringar av kvalifikation och behov av kompetensutveckling för mina respondenter. 
Möjligen är jag inte ensam om att ha missat detta. Kanske är det många organisationer som 
genomgått stora förändringar, vilket har lett till att kvalifikationskravet för att utföra ett arbete 
är ett helt annat nu än det var när medarbetaren anställdes. Har ledningen kunskap om vilken 
kompetens medarbetaren har, respektive vilken kompetens medarbetaren borde ha 
(kompetensgapet), för att kunna sköta sitt arbete på ett bra sätt och är det något som åtgärdas i 
form av kompetensutveckling? 
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Enhetscheferna upplever att de lyckas när det skrattas, budgeten är i balans, personalen trivs 
och brukarna är nöjda. Tidigare har jag nämnt att för att lyckas som chef bör man enligt Scott 
och Söderberg i Thylefors (1991) ha roligt, nå resultat, ha resurser och behålla riktningen. Det 
stämmer bra överens med vad enhetscheferna i min studie uttrycker. Dessutom handlar det 
om att inse sina begränsningar, ingen kan vara bra på allt och då finns det hjälp att få, t.ex. i 
frågor som rör ekonomi, svåra personalfrågor eller rehabilitering av personal. Hjälpen kan var 
i form av socialt stöd, men även i form av kompetensutveckling.  
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9. Bilagor. 
 
Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
 

1. Bakgrundsfakta, utbildning, antal anställda. 
 
2. Beskriv din situation, ditt uppdrag. 

 
3. Vilka möjligheter finns i uppdraget? 

 
4. Vilka svårigheter finns i uppdraget? 

 
5. Hur får du feedback och stöttning? 

 
6. Hur hanterar du kraven? 

 
7. Prioriterar du? 

 
8. Känner du dig stressad? 

 
9. Reflekterar du? 

 
10. Trivs du med ditt arbete? 

 
11. Vad krävs för att du skall känna att du lyckats i ditt uppdrag? 

 
12. Vad gör du på fritiden? 
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