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Sammanfattning 
 

 

I den kommunala äldreomsorgen arbetar mellanchefer inom en traditionellt hierarkiskt 

uppbyggd organisation. Organisationen är politiskt styrd vilket ger dessa chefer andra 

förutsättningar än de som arbetar i privata företag. Dessa mellanchefer arbetar under ett 

politiskt styre som vart fjärde år kan komma att göra en helvändning i de direktiv som skickas 

nedåt och man kan dessutom ha flera chefsnivåer över sig som har makt att instruera hur 

mellanchefer på nedre nivå skall utföra sitt arbete. Att välja att arbeta som chef borde 

rimligtvis betyda att man vill ha möjlighet  till makt att kunna påverka antingen andra 

människor eller organisationens resultat men frågan är hur möjligheten till makt upplevs i ett 

chefsskap på nedre nivå i den kommunala äldreomsorgen då så många nivåer av 

maktpositioner finns i chefsstrukturen över en. Syftet med studien är därför att utifrån 

mellanchefer på nedersta chefsnivåns beskrivningar formulera en förståelse över hur dessa 

uppfattar sin maktposition och sin möjlighet till inflytande i organisationen. 

 

För att kunna besvara syftet har en kvalitativ undersökning gjorts där intervjuer med ett urval 

enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen genomförts. Efter en analys av det 

empiriska materialet i relation till tidigare forskning inom ämnet har slutsatsen blivit att 

mellancheferna uppfattar att de har ett begränsat inflytande över stora organisatoriska frågor 

rörande exempelvis lagar och den ekonomiska styrningen medans de uppfattade att de hade goda 

möjligheter att påverka sitt eget arbetes utformning och det dagliga arbetet i den operativa 

verksamheten. Vidare forskning inom ämnet skulle behöva göras inom tillexempel kommuner 

med olika chefsstrukturer för att komma närmare ett svar på vilka slags organisationsstrukturer 

som bäst tillgodoser behovet av att kunna påverka hos den kommunala organisationen, cheferna 

och medarbetarna. 
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      1. Inledning  
 

Studien inleds med en presentation av bakgrund, problemdiskussion och problemformulering 

inom ämnet. Vidare klargörs syftet och vilka avgränsningar som har tagits i anspråk vid 

utformningen av studien. Sist i kapitlet presenteras en disposition över studiens fortsatta 

upplägg. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Mellanchefer och chefer på nedre nivåer inom den offentliga sektorn beskrivs inom mycket av 

den forskning som finns som ”utförare och verkställare av beslut som högre chefer och 

politiker fattat” (Larsson, 2008, s 19). Dessa chefer arbetar inom en traditionellt hierarkiskt 

uppbyggd organisation som är politiskt styrd och på senare år har det ständigt lagts fram nya 

direktiv med krav på besparingar. Larsson (2008) refererar till Drakenberg (1997) som menar 

att mellanchefers roll är avgörande för hur den operativa verksamheten ser ut eftersom det är 

deras omdöme och handlande som styr på den nivån, men att mellancheferna också ofta kan 

ha mycket svårt att förena de direktiv som förmedlas uppifrån med de behov man som chef 

upplever att verksamheten har.   

 

Även min egen uppfattning vid starten av denna studie är att mellanchefer inom den offentliga 

sektorn, främst enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen vilka denna studien 

undersöker, mer används som en slags personalsamordnare än chef med egen beslutsmakt och 

egna ansvarsområden. Att det verkliga beslutsfattandet sker på högre nivåer och att 

mellanchefer längre ner inte har några större rättigheter att påverka beslutsfattandet, utan bara 

se till att genomföra det som blir beslutat. Denna uppfattning har bildats hos mig efter att jag 

jobbat som vårdbiträde inom den kommunala äldreomsorgen de senaste åtta åren och där jag 

har iaktagit att i samspelet mellan arbetsgrupperna och deras enhetschef så behandlas chefen 

ibland som någon med makt, en auktoritet som i hög grad ska kunna påverka organisationens 

utformning och regler. Men när det väl har kommit till kritan i många frågor så har 

enhetschefen inte kunnat tillgodose vårdtagares anspåk eller personalens önskemål och som 

orsak hänvisat till krav på att hålla sig inom tilldelad budget och andra förhållningsorder 

uppifrån.  

 

Utöver detta underifrånperspektiv kan man också betrakta mellanchefers position uppifrån. 

Detta görs bland annat i studien Public Sector Supervisory Performance Appraisal: Core 

Functions, Effectiveness Characteristics, and the Identification of Superstar Supervisors (M. 

Daley, Review of public personnel administration, nr 19, s 65-75, 1999) som undersöker 

offentliga sektorns andra-linjes chefers uppfattning om deras närmast underställda, första- 

linjens chefer, i form av vad som gör dem effektiva och framgångsrika. Här menar författaren 

att ju högre benägenhet man som lägre chef har till att följa direktiv uppifrån desto mer 

effektiv och duktig blir man uppfattad som av sina egna chefer. Författaren gestaltar 

fenomenet genom att skriva; ”As with those involved in professional sports, you wouldn’t be a 

”major league” player if you didn’t have the fundamental talent to play the game” (s. 68).  
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Denna bakgrund av hur mellanchefers maktposition ser ut tycker jag dock döljer en stor och 

viktig aspekt, nämligen mellanchefernas egna bild av situationen. Därför anser jag nu att det 

är extra intressant att reda ut frågan ur enhetschefernas perspektiv, och ta reda på hur dem 

själva ser på sin maktposition och sin möjlighet till inflytande i organisationen. 

 

 

1.2 Problemdiskussion och problemformulering 

 

Inom organisationer skapar man och bygger upp strukturer av chefer och ledare för att fördela 

arbetsuppgifter och ansvarsområden så att arbetet skall kunna bli lättare att styra, överblicka 

och kontrollera. Fler chefsnivåer i strukturen över anställda chefer inom en organisation borde 

rimligtvis medföra att makten att besluta delas upp på de olika nivåerna och att de övre 

nivåerna har mer makt att påverka än de nedre nivåerna. Jag tycker därför att det hade varit 

intressant att undersöka mellanchefers maktposition och få mer insikt i till exempel vilka 

konsekvenser antal chefsnivåer faktiskt får på de nedre chefernas arbete. Jag tror att väljer 

man att arbeta som chef på någon slags nivå så känner man förhoppningsvis ett visst 

engagemang för att försöka förändra organisationen till det bättre, men vad händer med detta 

inneboende engagemang om möjligheten att fatta beslut och påverka upplevs som allt för 

liten?  

 

Troligtvis är man inom de allra flesta företag redan högst medveten om fördelar och nackdelar 

med att annama hierarkiska chefsstrukturer, men för att kunna optimera sin chefs-styrka borde 

insikter i mellanchefers egentliga och upplevda maktposition vara till stor hjälp.  

 

Utifrån denna bakgrund jag därför formulerat följande frågor: 

 

 I teorin kan man tänka sig att olika chefsnivåer skall ha makt att besluta om olika 

saker, men är det så i praktiken också?  

 Hur styrd uppifrån känner man egentligen att man är som chef på nedre nivå? 

 Vad är det i enhetschefens arbete som gör att maktpositionen upplevs så som den 

upplevs? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Mitt syfte är att studera mellanchefer på nedre nivå inom kommunal äldreomsorg, hur dom 

upplever att deras befogenheter är utformade, om det finns mycket fritt rum för eget 

beslutsfattande, eller om mycket i deras arbetssätt redan är förutbestämt. En målsättning med 

studien är också att försöka bringa klarhet i vilken funktion och roll mellanchefens position i 

chefshierarkin fyller i organisationen. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Trots att maktrelationer kan påverkas av könsroller hos ledare inom organisationer har jag 

ändå valt att inte diskutera frågan ur ett genusperspektiv i denna studie. Hur makt fördelas 
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mellan kvinnor och män inom organisationer är givetvis ett högst intressant ämne men jag 

anser ändå inte att syftet med studien, att förstå mellanchefers upplevda maktposition inom 

hierarkin, avsevärt skulle berikas av att man utredde kvinnan och mannens makt. För att lyfta 

fram genusfrågan och göra den rättvisa skulle dessutom en omfattande teori och diskussion 

behöva presenteras vilket inte skulle rymmas inom ramarna för denna studies storlek. 

 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

 

Nedan redogörs för några olika begrepp som används i rapporten så att läsaren skall kunna 

bilda sig en så tydlig bild som möjligt av studiens innehåll. Definitionerna har klargjorts ur 

författarens synvinkel men grundas på vad teoretiker, längre fram i uppsatsen, har fastslagit. 

 

Makt  Makt jämställs här med en formell eller informell rättighet att 

påverka, bestämma över och kontrollera andra människor i deras 

tankar eller handlingar. 

 

Mellanchef  Är en person som är anställd på en chefsbefattning på någon sorts 

mellannivå inom organisationer. I detta arbete görs ingen 

ytterligare kategoriseringen utöver den mer övergripande 

indelningen; mellanchefer på nedre nivå och mellanchefer på 

högre nivå. 

 

Enhetschef Är en person som är anställd på den nedersta chefsnivån inom den 

kommunala äldreomsorgens chefsstruktur. En enhetschef har ett 

ekonomi- och personalansvar för en eller flera enheter inom 

organisationens sysselsättning och ansvarar där för den operativa 

verksamheten. 

 

Inflytande Inflytande jämställs här med ett påverkande organ, att man 

formellt eller informellt påverkar någon eller några oavsett om 

man har legitim rätt till det eller inte.  

 

 

1.6 Disposition 

 

Nästa kapitel är metoddelen där det bland annat  redogörs för val av metod, genomförande av 

studien och en kritisk granskning av metoden.  Tredje kapitlet består av en teoretisk 

sammanställning av vad som har presenterats inom aktuell litteratur och forskning inom 

ämnet. I fjärde kapitlet presenteras vad som framkommit i den empiriska undersökningen och 

i femte och sjätte kapitlet tolkas och analyseras informationen. Studien avslutas med en kort 

sammanfattning av slutsatser och rekomendationer till fortsatt forskning. 
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2. Metod 
        

I följande avsnitt beskrivs den metod och det vetenskapliga synsätt som använts vid studiens 

utformning och genomförande. Motiven bakom valet av metod diskuteras och en detaljerad 

redogörelse av studiens genomförande presenteras. Kapitlet avslutas med en kritisk 

granskning av metoden där dess styrkor och svagheter lyfts fram. 

 

 

2.1 Vetenskapssyn 

 

Denna studie har byggts upp och genomförts med ett hermeneutiskt synsätt där vikten ligger 

vid att skapa en förståelse för helheten i det undersökta fallet och ämnesområdet. Ett 

hermeneutiska perspektivet innebär att man gör en tolkning av det man observerar eller 

undersöker för att få fram en helhetlig bild av fallet. Denna synvinkel gör det möjligt att 

undersöka fenomen där det enbart är möjligt att inhämta fakta genom subjektiva uppgifter, till 

skillnad från det positivistista vetenskapsperspektivet där man istället är ute efter att insamla 

objektiva data att göra exakta uträkningar ifrån och där man anser att forskarens person inte 

får kunna påverka resultatet (Gilje och Grimen, 2007).  

 

 

2.2 Val av metod 

 

För att genomföra fallstudien valdes en kvalitativ metod av beskrivande karaktär. Beskrivande 

karaktär syftar här till att man belyser noga utvalda aspekter inom studiens ämne, då en viss 

mån av begränsning av infallsvinklar är nödvändigt, för att studiens omfattning skall bli 

hanterbar men ändå meningsfull (De Vaus, 2001). Jag valde att genomföra min studie inom 

en och samma kommun och informationsinsamling av primärdata skedde genom 

semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av 3 stycken mellanchefer som arbetar som 

enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen under socialtjänsten i en mellanstor stad i 

Sverige. Eftersom vissa intervjufrågor tar upp känsliga ämnen ansåg jag att det ur en etisk 

aspekt var bäst att intervjupersonerna uppträder anonymt i studien. Dels för att jag annars tror 

att fler hade avstått från att delta och dels för att de som medverkar skall kunna känna sig 

bekväma med att tala så öppet och sanningsenligt som möjligt. 

 

Sekundärdata har hämtats från litteratur och forskningsartiklar inom de huvudsakliga ämnena 

organisationsteori, ledarskap och kognitionspsykologi. Studien är ungefär till hälften baserad 

av information från primärdatan och till hälften baserad på sekundärdatan. Utifrån denna 

information är poängen att försöka urskilja om det finns något mönster i svaren, skillnader 

och likheter som är intressanta och hur detta material framstår med utgångspunkt i 

forskningen inom ämnet. 

 

 

2.3 Genomförande 

 

Jag började uppbyggnaden av studien med att försöka formulera det ämne och problem som 

jag ville undersöka. Efter det sökte jag efter information och kunskap inom ämnet genom att 
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leta efter lämplig litteratur på biblioteken och artiklar genom de databaser skolan erbjuder. 

Först när jag läst in mig på ämnet kunde jag formulera ett tydligt syfte med studien varifrån 

jag utvecklade en bakgrund och problemformulering. Efter detta valde jag ut en metoddesign 

som jag bäst trodde skulle kunna ge svar på dom frågor jag hade. Eftersom jag planerade att 

använda mig av intervjun som informationsinsamlingsverktyg började jag skissa på en 

intervjuguide. Intervjuguidens utformning, som återfinns i bilaga 1, byggdes utifrån de teman 

jag fann inom teori och forskning i ämnet och jag formulerade därför frågor som berör 

aspekterna makt, chefsstruktur & hierarki och arbetet som mellanchef. 

 

Respondenterna valdes ut genom att jag slumpvis besökte olika servicehem och äldreboenden 

inom kommunen för att genom det personliga mötet bjuda in verksamhetens chef till att delta 

i intervjun. I de fall där enhetschefen ej var anträffbar tog jag senare kontakt igen via telefon.  

De tillfrågade fick reda på att studien skulle undersöka hur mellanchefens maktposition inom 

organisationen upplevs av mellanchefer som själva arbetar på den aktuella befattningen. 

Samtliga intervjudeltagare fick tillgång till intervjufrågorna i förväg och dom informerades 

också om att deras svar kommer att behandlas anonymt och att de ej kommer att kunna spåras 

i studiens resultat vilka som deltagit och vem som svarat vad. Det påpekades också att 

deltagandet var helt frivilligt och att man därför när som helst hade rätt av avbryta intervjun 

om man så skulle önska. Sammanlagt tillfrågades sex stycken enhetschefer varav fem stycken 

tackade ja till att delta. Av dessa fem lämnade två personer återbud och tre stycken 

genomförde intervjun. 

 

Genomförandet av intervjuerna utspelade sig i två av fallen i ett mindre mötesrum beläget i 

huset där cheferna arbetade och i det resterande fallet på enhetschefens kontor. Den 

genomsnittliga intervjun tog cirka 30 minuter. Materialet från intervjuerna, som finns i bilaga 

2-4 under samma temaindelningar som i intervjuguiden, har i det empiriska avsnittet 

framställts efter nya ämneskategorier som jag formulerade efter att ha granskat och värderat 

intervjuunderlaget. De nya kategorierna blev makt, chefsstrukturens styrkor och svagheter, 

befattningens formella maktposition, och auktoritära relationer & kommunikationsmönster. 

 

 

2.4 Motiv bakom val 

 

Jag valde att genomföra fallstudien med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod då denna 

typ av metod förväntades ge information om djupare aspekter inom ämnet hos urvalet av 

enhetschefer. Denscombe (2000) refererar till Miles och Huberman (1994, s 9) när han skriver 

att ”En viktig del av den kvalitativt inriktade forskarens reflektioner handlar om att försöka 

identifiera ”mönster, och processer, gemensamma dra och skillnader”” (s 248) vilket var det 

jag ville göra. Att använda sig av en kvantitativ metod, som till exempel en 

enkätundersökning bland ett större urval enhetschefer, hade möjligtvis gett en starkare bild av 

den generella enhetschefens uppfattning om sin maktposition men med detta sätt hade man 

riskerat att gå miste om viktig information om vad i enhetschefens arbete som gjorde att 

maktpositionen upplevs som den gör.   

 

Den semistrukturerade intervjuformen valdes för att  jag ville vara säker på att få svar på vissa 

speciellt utformade frågor men ändå ge intervjupersonen svängrum att fortsätta prata fritt 
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inom det ämnet vi diskuterade. En helstrukturerad intervju hade förmodligen begränsat 

intervjudeltagarens möjligheter att lämna ytterligare intressanta åsikter och en ostrukturerad 

intervju kunde kanske riskerat att ha gett för mycket omkringkunskaper som kanske inte var 

relevanta för studiens syfte. 

  

 

2.5 Kritisk granskning av metoden 

 

Att genomföra en fallstudie genom kvalitativ metod och med intervjuer ur ett hermeneutiskt 

perspektiv medför att slutresultatet till en viss grad kommer bli färgad av den forskandes 

uppfattning och förförståelse inom ämnet. Det som sker är att det blir en två-nivåers 

tolkningsprocess, något som kallas dubbel hermeneutik. För det första är intervjusvaren 

nämligen en subjektiv tolkning från den medverkande försökspersonen och för det andra så 

försöker sedan forskaren, med hjälp av de föreställningar och uppfattningar denne har om 

världen, tolka försökspersonens svar (Gilje och Grimen, 2007). I detta fall, där jag själv 

arbetat längst ner i organisationen, får man anta att jag bildat mig en ganska stor förförståelse 

inom ämnet genom ett nedifrånperspektiv vilken kan riskera att påverka analysen av 

resultatet. Detta anser jag dock inte enbart behöver vara av ondo då min tidigare insamlade 

kunskap om organisationen skulle kunna ha bidragit till att jag tillexempel vid 

intervjutillfällena kanske ställde mer relevanta följdfrågor än vad någon med mindre insyn i 

organisationen skulle gjort. Denscombe (2000) fastslår att man i kvalitativ forskning aldrig 

helt kan eliminera forskarens uppfattningar och värderingar i analysprocessen varför han 

skriver att ”Bland kvalitativa forskare är det generellt vedertaget att forskarens jag 

oundvikligen utgör en viktig del i analysen – och ska erkännas som sådan” (s 244), varför jag 

har valt att redovisa hur min förförståelse inom ämnet ser ut i den inledande bakgrundsdelen. 

Jag har vid studiens utformning och genomförande ändå försökt hålla mig till att arbeta med 

ett så öppet sinne som möjligt. 

 

Intervjupersonerna fick tillgång till intervjufrågorna ett tag innan intervjun och syftet med 

detta var att den tilltänkta intervjupersonen skulle få se ett underlag av vad intervjun 

egentligen skulle handla om så att den snabbare skulle kunna bilda sig en uppfattning och 

känna sig mer bekväm med att tacka ja till att delta. Det finns dock en risk att svaren vid 

intervjuerna inte blev helt spontana då man kunnat tänka på frågorna i förväg.  

 

De försökspersoner som deltagit i denna studie arbetar inom samma kommun vilket betyder 

att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om man genomför en liknande studie i andra 

kommuner där man kanske annamat andra chefsstrukturer som skiljer sig från den undersökta 

kommunens. Eftersom mitt urval av deltagare arbetar inom en och samma kommun och är 

mycket litet kommer resultatet troligtvis bara kunna hänföras till den specifika situationen och 

möjligtvis skulle ett större urval kunnat ge en annan bild av hur enhetschefer upplever sin 

maktposition. Det finns dock en möjlighet att påvisa studiens externa validitet ifall resultatet 

och slutsatserna överensstämmer väl med vad dagens forskning och kunskap inom området 

säger (Denscombe, 2000). 
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      3. Teori 
 

Den teoretiska referensramen innehåller teorier och aktuell forskning inom studiens 

ämnesområde som tillsammans bildar den plattform av information som studien lutar sig mot. 

I huvudsak berörs ämnena makt, auktoritära relationer, chefsstrukturer inom den offentliga 

sektorn och mellanchefers roll och funktion. 

 

 

3.1 Vad är makt? 

 

Makt kan associeras med ett starkt ledarskap, bestämmanderätt och kraftfullt inflytande men 

också med maktmissbruk och underkastelse. Det finns ingen entydig definition av 

maktbegreppet men flera teoretiker har gjort egna preciseringar. Flach till exempel menar att 

man kan tala om ”makt i betydelse av möjlighet att påverka och ändra andras beteende” 

(2006, s 177).  

 

Makt, enligt Max Weber, kan definieras på två huvudsakliga sätt (Morgan, 1999). En första 

definition består av att makt uppstår när någon eller några med hjälp av hot eller våld tvingar 

andra att agera mot sin vilja. På detta sätt utövas dominans då människor har blivit anvisade 

att följa direktiv från en oinskränkt auktoritet. Den andra definitionen av makt är då en person 

får andra att agera efter hans vilja eftersom dessa anser sig ha skyldighet till att följa hans 

auktoritet. Weber fastställde vidare olika kategorier av dominans vilka han delat in i följande 

tre delar (Morgan, 1999): 

 

 Karismatisk dominans; Här är det ledarens personliga egenskapar som bidrar till 

dennes styrande. Ledarens kraft grundas på en illusion av att ledaren tilldelats rätten 

att bestämma över de andra. 

 Traditionell dominans; Människan ärver rätten att styra och styrandets makt styrks 

genom en respekt mot traditionen och indirekt dess tidigare ledare. 

 Rationella-legala formen av dominans; Makten erkänns som legitim först då en person 

har blivit vald att vara ledare enligt de procedurer som bestäms av lagar, regler och 

förordningar. En ny företagschef, tillexempel, som anställs på ett företag får en legitim 

makt att besluta om frågor kring företagets framtid eftersom denna enligt reglerna har 

rätt att göra det, så länge han eller hon inte själv bryter mot reglerna. 

 

 

3.1.1 Makt i organisationen 

Organisationers utformning kan se ut på många olika sätt men för att dess fortlevnad skall 

vara säkrad krävs, enligt Ahrne & Papakostas (2002), att den innehåller någon slags form av 

auktoritet. Dessa menar att vare sig en organisation skulle vara platt och demokratisk där alla 

får vara med och bestämma, eller toppstyrd och odemokratisk, så kan omöjligen alla olika 

individer i organisationen någonsin få sin vilja igenom samtidigt. Författarna skriver därför  

”Att vara med i en organisation innebär att man åtar sig att göra vad andra beslutar att man 

skall göra. Utan denna form av auktoritet kan inte organisationer existera” (s 33). 
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Morgan (1999) anser att man kan tala om organisationer som en metafor för hur 

maktrelationer ser ut i de sociala sammansättningar som råder inom varje organisation. Han 

fastställer att ”under historiens lopp har organisationer förknippats med sociala makt- och 

dominansfaktorer, där olika individer och grupper lyckats påtvinga andra sin vilja./…/Och 

fortfarande gäller att flertalet arbetar för att fåtalet ska kunna uppnå sina mål” (s.336). 

Officiellt så utger sig organisationer för att vara rationella företag och rörelser som framhåller 

att deras verksamhet tillgodoser alla individer och grupper men Morgan menar här att i 

verkligheten så är detta bara ideologier. Med det syftar han bland annat på att organisationer 

utnyttjar sin personal genom att till exempel ge dem osäkra anställningsavtal och undermålig 

arbetsmiljö för att spara in på kostnaderna och på organisationer som tillverkar och säljer 

produkter som man vet innehåller skadliga ämnen, såsom tobak och miljögifter. I verkligheten 

är det istället de som besitter makten högst upp inom organisationen som vill tillfredställa sina 

egna, ofta ekonomiska, behov och för att lyckas med detta så tillåter makteliten i företaget att 

man gör det på bekostnad av andra människor (Morgan, 1999).  

Den generella bilden av vem eller vilka som förvaltar makten inom företag och organisationer 

är i huvudsak ledare och chefer eftersom dessa  är anställda för att axla rollen och funktionen 

att fatta beslut och leda medarbetare genom större organisationsförändringar. ”Makt och 

påverkan är ledarskapets essens” (Flach, 2006, s 178) och att sitta på en hög chefsposition 

innebär att man, till skillnad från chefer på lägre nivå, har tilldelats en större del av kakan när 

det kommer till makten att ta avgörande beslut för organisationens framtid. I jakten på att få 

igenom just sina beslut handlar det om att vinna förtroende för sina idéer bland de andra 

medbeslutarna. Löwstedt (2002) tar i boken Scener ur ett företag upp fenomenet och 

beskriver just tolkningen av detta skeende med orden: ”Det pågår hela tiden en kamp eller 

förhandling mellan olika grupper vilka söker genomdriva sin version av verkligheten. Att 

legitimt beskriva det som ”är” är en central källa till makt” (sid 57). 

 

När det kommer till hur makten utövas av olika sorters ledarskap inom organisationer talar 

Flach (2006) om tre olika påverkansprocesser: 

 

 ”ledaren påverkar beteenden och aktiviteter i kraft av sin sanktions- och 

belöningsmakt” (s 177), det vill säga att den anställde accepterar påverkan och beteer 

sig i linje med kraven eftersom förväntningen är att erhålla någon slags belöning eller 

undvika bestraffning. 

 ”ledaren utgör en förebild i organisationen i kraft av sitt kunnande och sin 

personlighet” (s 177), det vill säga att medarbetaren ser upp till ledaren i dess roll och 

låter sig påverkas för att man känner en viss identifiering med personen. 

 ”påverkan sker genom etablerade normer och värderingar i organisationen” (s 178), 

vilket betyder att ledare styr via värderingar och företagskulturens hjälp eftersom 

dessa påverkar de anställdas beteende och inställning i arbetet. 

 

 

3.2 Formell och informell makt 

 

Inom de flesta organisationer har makten blivit uppdelad på flera personer där vissa har mer 

eller mindre makt än andra. Flach (2006) menar att det är chefsbefattningens formella 
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positionen som avgör vilken rätt man har att utöva en viss nivån av makt. Han anser att 

ledarens auktoritet grundas på den positionsmakt denna är tilldelad men han tillägger också att 

för att lyckas med att driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt krävs en viss informell 

makt där ledaren som person med sina individuella egenskaper är accepterad av 

arbetsgruppen att vara den som leder. 

 

Några andra som undersökt vad som upplevs som legitimt och varför människor i 

organisationer faktiskt väljer att följa efter aktoriteter är Kramer och Neale (1998) som funnit 

att lägre anställdas uppfattningen av att rättvisa använts i beslutsprocesser bland aktoriteter  

spelar en avgörande roll. Ju rättvisare man anser att något beslut har kommit till desto mer 

benägen är man att följa beslutet. Detta innebär att chefer och ledare i organisationer kan och 

bör påverka olika grupper av anställda på olika sätt genom deras tillvägagångssätt och 

beteende  vid beslutsprocesser om de olika grupperna har delad syn på vad som är rättvist och 

inte. På det sättet menar författarna att samtliga anställda kommer visa en högre vilja att foga 

sig efter de beslut som fattas eftersom samtliga upplever att deras syn på saken har 

uppmärksammats och att man då känner att man fått ett bra bemötande från aktoriteten. Något 

som lyfts fram som särskilt intressant ur studierna är när dom skriver att ”the quality of 

treatment received from authorities, are found to be more important in defining the fairness of 

procedures than are judgements about the favorability of outcomes or control over outcomes 

or both. In other words, people determine procedural fairness by evaluating the quality of 

their treatment by authorities and not the outcomes of their experiences” (s 253). Vidare 

menar författarna att aktoriteter med vetskapen av denna upplevda rättvisa vid 

beslutsprocesser kan använda beslutsprocessers utförande som ett förebyggande 

konflikthanteringsverktyg. 

 

Legitimitet i form av att en person anser att någon annan har rätten att bestämma över den kan 

finnas både hos utsedda ledare och informella ledare. Informella roller och grupperingar 

skapas naturligt när människor socialiserar med varandra och försöker skapa en gemensam 

mening och uppfattning om dess närmaste omvärld. I dessa grupperingar menar Ohlsson och 

Rombach (1998) att det finns ett underliggande behov hos människan av att makt och 

underkastelse visas då detta ger varje individ sin tydliga roll i gruppen. Författarna talar vidare 

om att olika nivåer av status inom gruppen bildar en informell hierarki där ledarrollerna 

antingen ”tar på sig ansvaret att samordna gruppen, eller någon griper makten och utsätter 

resten av gruppmedlemmarna för befälsföring” (s 133). När man talar om det informella 

ledarskapet talar man också om det verkliga inflytandet. Detta eftersom ”Den som är formellt 

ansvarig i en operativ enhet har ofta ansvar utan befogenhet. Den informella ledaren däremot 

har befogenhet och makt utan att kunna ställas till ansvar” (s 134). Med detta menas att den 

formella ledaren kan bara påverka i så hög grad den har formell rätt till medans en informell 

ledare kan påverka i så hög grad som dess status- och maktposition i gruppen tillåter. 

 

 

3.3 Kommunikation som verktyg och maktmedel 

 

Inom organisationer har chefer och ledare med hjälp av kommunikationen som verktyg en 

stor makt att påverka anställda och medarbetare. Beroende på vilken struktur och kultur som 

finns inom organisationen så kan olika tillvävagångssätt tillämpas vid kommunikationen och 



  

12 

 

informationsspridning mellan olika nivåer av anställda. Ohlsson & Rombach (1998) menar att  

i stora platta organisationer, där platt definieras som att det finns få hierarkiska nivåer och ett 

stort antal underställda per chef, tillämpas främst envägskommunikation uppifrån och ned då 

”ledningen måste standardisera information som flödar neråt i organisationen om den ska nå 

många” (s 115). Denna form av organisationsstruktur beskrivs som svår att skapa kanaler för 

samtal inom och nyss refererade författare menar att det är bara i organisationer där det finns 

få underställda per chef som tvåvägskommunikation kan tillämpas.  

 

Genom att kommunicera med andra människor kan vi påverkar deras uppfattning om och 

beteende gentemot världen men samtidigt påverkas också vi själva av dom vi kommunicerar 

med. Detta genom att man medvetet eller omedvetet färgar den information som förmedlas 

vidare och man har dessutom ett visst utrymme att välja vilka saker man vill förmedla vidare 

och inte. När det gäller att en person undanhåller eller medvetet inte förmedlar vidare viss 

information, både uppåt och nedåt i organisationen, så talar Kramer och Neale (1998) om 

begreppet ”strategisk ignorans” (s 193). Med strategisk ignorans menas att om någon, på ett 

övertygande sätt, är ignorant eller spelar ovetande om ett problem så kan denne inte bli 

anklagad för att ha haft överseende med det eller inte ha motarbetat problemet. Genom detta 

sätt kan tillexempel en ansvarig inom en organisation, med motivet att hålla nere kostnader, 

tillåta att ett visst arbetssätt tillämpas trots att det kanske inte är i linje med de regler och 

riktlinjer för hur aktiviteten egentligen skall utföras. 

 

 

3.4 Chefsstrukturen inom den offentliga sektorn 

 

Traditionellt sett ses den offentliga förvaltningens styrning som centraliserad (Ohlsson och 

Rombach, 1998) vilket medför långa beslutsprocesser och organisationerna ses därför som 

tröga i sin förändringstakt (Ahrne & Papakostas, 2002). Detta på grund av att ”Inom 

verksamhetsområdet vård och omsorg (inom kommuner och landsting) är det politiker som 

har det yttersta ansvaret för att verksamheten ska ges de förutsättningar som behövs för att 

erbjuda en god vård och omsorg” (Larsson, 2008, s 94). Något som är en klar skillnad 

gentemot privata organisationer där beslutsvägarna är kortare då det inte finns några politiker 

över cheferna varför beslut därför kan tas snabbare.  

 

Ohlsson och Rombach (1998) menar att kommuner i sitt arbete efter att uppnå strukturella 

effektiviseringar och ett bättre anseende, i form av att framstå som demokratiska, numera 

lyckats platta till organisationsformen något vilket man gjort genom att skära ner på bland 

annat nivåer av mellanchefer. Författarna menar dock här att det uppstått en problematik i 

form av att organisationen faktiskt bara blivit plattare men egentligen inte mer 

decentraliserad. Anledningen till detta anses vara att de chefer som arbetar kvar på nedre 

nivåer i organisationen har blivit tilldelade ett utökat ekonomiskt resultatansvar men att dem 

inte i lika hög grad fått ökade befogenheter. Ur detta perspektiv har den offentliga sektorn 

alltså egentligen inte decentraliserats nämnvärt då strukturen ändrats medans de centraliserade 

maktförhållandena kvarstår. 
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3.4.1 Ledarskapet inom den offentliga sektorn 

 

Andersen har i studien Public versus private managers: how public and privat managers 

differ in leadership behavior från 2010 funnit att det finns signifikanta skillnader mellan 

ledares beteende inom den offentliga och privata sektorn. Bland annat indikerar studien att 

den offentliga sektorns ledarskapsstil har karaktären av att vara förändringsorienterad inriktad 

och att ledare drivs och motiveras av att åstadkomma goda prestationer, klara av svåra 

uppgifter och att knyta an till andra människor och skapa vänskapsrelationer. Ledare inom 

den privata sektorn tillskrivs istället en mer relationsorienterad ledarskapsstil och att man i 

högre grad drivs och motiveras av viljan att ha makt att påverka och kontrollera andra 

människor i deras arbete (Public Administration Review; 70,1. s 131-142).  

 

Andersen (2010) refererar vidare till Cook (1998) när han skriver att uppfattningen av den 

offentliga sektorns ledarskaps karaktäristiska egenskaper skall förstås utifrån perspektivet att 

det handlar om arbetet inom en politisk instution. Larsson (2008) tar också upp hur synen på 

ledarskapet inom den offentliga sektorn ser ut och refererar till Holmberg (2003) när hon 

skriver att”ledarskapet präglas av att implementera och följa regler, riktlinjer och rutiner” 

och att det bland annat har blivit så för att ”det finns inte utrymme för starka ledare i en 

politiskt styrd verksamhet”(2008. s 14).  

 

Dessa framställningar av läget antyder att möjligheten till inflytande över beslutsfattandet och 

organisationens framtida riktning är liten för chefer och medarbetare på nedre nivåer. Något 

som enligt Soonhee (2002) kan medföra negativa konsekvenser i form av svagt engagemang 

från de anställda. Hennes studie om upplevd jobbtillfredställelse och dess relation till ett 

deltagande ledarskap vid strategisk planering inom den kommunala verksamheten har funnit 

att chefer som ges möjligheten att ha en deltagande ledarstil påverkar de anställdas 

uppfattning av deltagande i strategiska planeringsprocesser och att dessa två ting är positivt 

associerat med hög jobbtillfredställelse. Hon drar därför slutsatsen att ”Organisationsledare i 

den offentliga sektorn borde särskilt arbeta för att ändra organisationskulturens mönster från 

den traditionella hierarkiska strukturen till ett mer deltagande ledarskap som kan erbjuda 

anställda ett högre självbestämmande i arbetet” (s 231).  

 

 

3.4.2 Mellanchefers position 

 

Larsson slår fast att”Utgångspunkten för chefers benämning är oftast deras placering i 

hierarkin, vilket påverkar karaktären på deras arbete.” (2008, s. 18). Med detta menas att 

nivån av ansvar och befogenheter bestäms utifrån den position inom chefsstrukturen man har. 

Att vara chef på mellannivå innebär att man både är chef för en grupp anställda på lägre nivå 

men också att man har en eller flera nivåer av chefer över sig. Detta betyder att man som chef 

dels skall arbeta för att uppnå och tillfredställa organisationens övergripande mål, fastställda 

av högre chefer och politiker, och dels att man samtidigt skall visa hänsyn och försöka 

tillgodose de anställdas förväntningar och önskemål. Något som innebär att det är upp till 

mellanchefen själv att ansvara för att balansera de resurser man blivit tilldelad med de behov 

som verksamheten har. Denna arbetssituation beskrivs i mycket av litteraturen inom ämnet 

som svår och konfliktfylld och Larsson (2008) refererar till Gustafsson & Szebehely (2001) 
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som studerat mellanchefer inom vård och omsorg där man drar slutsatsen att ”mellanchefer 

upplever motstridiga och sammansatta krav, stort ansvar samt otydliga arbetsuppgifter”(s 

39).  

 

Mellanchefernas övergripande uppdrag är att översätta organisationens mål till tydliga 

instruktioner och förmedla dessa till arbetsgrupperna så att dom arbetar på ett sätt som ska gör 

det möjligt för organisationen att klara att nå sina mål (M. Daley, Dennis. Public Sector 

Supervisory Performance Appraisal: Core Functions, Effectiveness Characteristics, and the 

Identification of Superstar Supervisors. Review of public personnel administration, nr 19, 

1999). Man är därför som mellanchef en nyckelperson vad det gäller att förmedla 

kommunikation mellan olika nivåer i organisationen då tillexempel beslut uppifrån skall 

informeras vidare neråt till medarbetarna och förfrågningar nedifrån skall informeras vidare 

uppåt till högre chefer. Rollen som mellanchef på nedre nivå inom den offentliga sektorn 

håller också på att utvecklas till att bli ännu mer kommunikativt inriktad, där chefens funktion 

är att upprätthålla dialogen med sina underanställda och i denna leda och inspirera, snarare än 

att enbart fungera som en kontrollerande aktoritet (Larsson, 2008). 

 

 

3.5 Hierarkins betydelse 

 

Två klassiska teorier som berör hierarkins uppbyggnad och användning inom företag och 

organisationer är Webers teori inom byråkrati och Fayols teori inom administration. Webers 

syn på de byråkratiska organisationerna är att ju mer uppbyggd byråkratisering man använder 

sig av inom organisationen desto lättare vidmakthålls de starka maktrelationerna. Webers 

översiktliga definition av den byråkratiska organisationens form består av att den ”betonar 

den precision, snabbhet, tydlighet, regelbundenhet, pålitlighet och effektivitet som är en följd 

av skapandet av en fastställd arbetsdelning när det gäller uppgifter, en hierarkisk ledning och 

kontroll samt detaljerade regler och föreskrifter” (Morgan, 1999, s. 25). Men han menar 

också att det finns risker för en negativ utveckling i byråkratiska organisationer. Morgan 

sammanfattar att enligt Weber så kan människans rätt till kreativitet i arbetet försvagas och 

möjligheten till att få yttra sig och handla spontant minskar. Weber ansåg också att ur ett 

långsiktigt perspektiv så kan den demokratiska ordningen inom organisationer komma att 

underminderas till följd av den kontroll och de regler som den högsta ledningen inom 

hierarkin är tilldelad att bestämma över (Morgan, 1999). Fayol och den administrativa skolan 

påpekade att det var viktigt med klara strukturer i hierarkin, att nivån av ansvar var kopplat till 

aktoritet, och att det alltid skulle vara lätt att kunna utröna vilken chef som var ansvarig för 

vilket område. På så sätt har man alltid en chef att kunna utkräva ansvar från om fel eller 

brister upptäcks (Larsson, 2008). 

 

Oavsett om man ser på hierarkier i organisationer ur ett äldre eller modernare perspektiv så 

påverkas människorna i den av hur hierarkin är utformad och av vilken position man själv 

besitter inom den. Hierarkin kan ses som en social konstruktion där de olika nivåerna av 

befattningar bildar ett ramverk över hur statusen och makten är fördelad (Blaug, 2007 

Cognition in a hierarchy. Contemporary Political Theory, nr 6, s 24–44). Samma författare 

refererar vidare till Keltner m.fl. (2003) som påtalar att inom socialpsykologisk forskning så 

beskrivs oftast maktrelationer “in terms of those who have power and those who do not” (s 
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26). Med detta menas att det oftast går att finna tydliga uppdelningar inom organisatoriska 

hierarkier över vilka personer eller nivåer av anställda som egentligen brukar makten och 

vilka personer eller nivåer av anställda som ingår i kategorin utan makt. Individer som besitter 

en befattning med hög status påstås också i högre grad identifierat sig med organisationens 

mål än individer som besitter en befattning med låg status inom samma organisation. 

Anledningen till detta är att personer på högstatusbefattningar i större omfattning kan uppleva 

tillfredställelse och bekräftelse av sin person då dessa har tilldelats ansvar, kunskap och rätt 

att påverka och bestämma. Individer som arbetar på befattningar med lägre status inom 

organisationen riskerar istället tvärt om att uppleva hjälplöshet i sin roll i organisationen 

eftersom deras kunskaper undervärderas och dom oftast helt utesluts från beslutsfattandet 

(Blaug, 2007 Cognition in a hierarchy. Contemporary Political Theory, nr 6, s 24–44). 

 

En mer positiv inställning till hierarkiska strukturer inom företag och organisationer har 

Ohlsson och Rombach (1998) som förespråkar att hierarkiska formationer inom 

organisationer är bättre än platta eftersom organisationer ”behöver strukturera verksamheten i 

tydliga ansvarsområden med tydlig arbetsfördelning för att upnå operativ effektivitet 

samtidigt som de har allehanda kvalificerade förändrings- och utvecklingsbehov” (s 207). 

Dessa menar att den traditionella pyramidformen av hierarkier inom företag underlättar vid 

organisering av arbetet och den skapar plats för kreativitet och kommunikation genom att 

kvalificerad arbetskraft kan arbeta på flera olika nivåer och på så vis, genom dialogen, bidra 

med nyskapande idéer till organisationen. Detta anser författarna att platta organisationer har 

för lite utrymme för. Andra fördelar med en hierarkisk struktur anses bland annat vara just 

dess funktion till att skapa effektivitet inom organisationens produktion, eftersom anställda på 

golvet har en lämplig indelning av arbetsuppgifter och krav uppifrån på hur dem skall utföras.  

Nackdelar med hierarkiska strukturer beskrivs dock vara att om den inrymmer allt för många 

nivåer av anställda och därför blir för hög finns risken att dess förändringstakt blir statisk då 

kommunikationskanalerna blir allt för standardiserade. 

 

 

3.6 Sammanfattning av teoriavsnittet 

 

I detta avsnitt har främst teorier kring makt, organisationsstrukturer och ledarskap inom olika 

organisationstyper belysts. Ämnesområdena har delats upp under olika rubriker men mellan 

många av delarna kan man se att teoriernas innehåll går in i varandras. En majoritet av den 

teoretiska referensramen kommer att tas upp och ligga till grund för vidare diskussion i 

analysavsnittet. Tyngdpunkten kommer att ligga i Morgans (1999) teorier om maktrelationer, 

Olsson & Rombachs (1998) teorier om hur hierarkin påverkar organisationen, och Larssons 

(2008) forskning kring mellanchefers roll inom den offentliga sektorn. 
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      4. Empiri - Studien 
 

I detta avsnitt redovisas vad som förmedlats genom intervjuerna med intervjusvar som är 

indelade under olika kategorier med tillhörande underställda frågor. 

 

 

4.1 Intervjuns innehåll och kategorisering av svaren 

 

Intervjuunderlaget består av svar från frågorna  i intervjuguiden under de tre temana makt, 

chefsstruktur & hierarki och arbetet som mellanchef. Eftersom intervjuerna var 

semistrukturerade så har även följdfrågor ställts som ytterligare bringat in information som 

skall redovisas. Utifrån det totala intervjuunderlaget inklusive följdfrågor har jag därför, för 

enkelhetens skull, valt att formulera nya kategorier av ämnesdelar för att denna källa skall bli 

så överskådlig och följsam som möjligt. De nya kategorierna är; makt, chefsstrukturens 

styrkor och svagheter, befattningens formella maktposition, och auktoritära relationer & 

kommunikationsmönster. Dessa kategorier är dem som fortsättningsvis kommer tillämpas i 

det aktuella avsnittet och sedan vidare behandlas i analysavsnittet. 

 

 

4.2 Organisationsbeskrivning 

 

Organisationen jag har valt som objekt för att undersöka min forskningsfråga inom är 

socialtjänsten med inriktning på äldreomsorgen i en mellanstor stad i Sverige. Med hjälp av 

intervjudeltagarna och den aktuella kommunens hemsida har det klargjorts att organisationens 

struktur ser ut enligt följande:   

 

Trappsteg 1: Ansvariga politiker för kommunen 

Trappsteg 2: Chef över socialtjänsten 

Trappsteg 3: Avdelningschefer 

Trappsteg 4: Enhetschefer 

Trappsteg 5: Undersköterskor och vårdbiträden 

 

Placerade högst upp inom kommunens organisation för socialtjänsten är politikerna inom 

socialnämnden och dess ordförande. Dessa personer är de som har det yttersta ansvaret för 

socialtjänstens arbete och dess insats i kommunen. Den högst ledande inom socialtjänsten är 

chefen över socialtjänsten. Inom staden är verksamheten sedan uppdelad i 4-5 områden som 

vardera har en avdelningschef. I vissa andra kommuner har avdelningschefens position tagits 

bort helt medans bland andra den aktuella kommunen har dem kvar. Inom var och ett av dessa 

områden leder varje avdelningschef uppskattningsvis 10-12 stycken verksamhets-

/enhetschefer. Och i sin tur har varje enhetschef ansvar för flera olika avdelningar/boenden 

med mellan ca 30-60 anställda. Den grupp av chefer som fokus har riktats på  i denna studien 

är alltså enhetscheferna som återfinns på ”trappsteg 4”. 

 

Parallellt med denna stege finns också andra professioner inom organisationen som 

exempelvis sjuksköterskor, biståndshandläggare och arbetsterapeuter. Dessa har sina chefer 
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inom andra avdelningar än vad enhetscheferna inom äldreomsorgen har, varför deras roller 

inte tas upp i studien. 

 

 

4.3 Mellanchefernas svar utifrån formulerade kategorier 

 

Makt 

Samtliga intervjudeltagare fick svara på vad dom associerar ordet makt med och vad det 

innebär att ha makt för dem. Intervjuperson A associerade ordet makt med maktutövande och 

hon menade att möjligheten att kunna påverka är central. Intervjuperson B associerade makt 

med att kunna påverka andra människor och intervjuperson C med någon som styr och 

bestämmer över andra människor och hon tyckte också att makt går hand i hand med rätten att 

ta beslut.  

 

Två intervjudeltagare tyckte att ordet makt mest är av negativ klang medans en tyckte att det 

både kan ses som positivt och negativt. När makt diskuterades ur en positiv synvinkel menade 

intervjuperson A att hon i sin arbetsroll vill använda makten till att ta hand om utsatta 

människogrupper, som äldre dementa, och stå upp för att svagare grupper skall få det bättre. 

Intervjuperson B såg makt som positiv när tillexempel hon som enhetschef kan påverka 

grupper av människor. 

 

När makt diskuterades ur en negativ synvinkel tänkte intervjuperson A på missbrukande av 

makt, intervjuperson B på den sorts makt politikerna har att bestämma och styra i 

organisationen och intervjuperson C på en person som står över alla andra och pekar med hela 

handen. 

 

 

Chefsstrukturens styrkor och svagheter 

Chefsstrukturen i organisationen har klargjorts i kapitlets inledande organisations-

beskrivningen och här följer svaren på vad enhetscheferna tyckte om dess utformning. 

 

Intervjuperson A tyckte att en svaghet i denna organisationsstruktur var att de olika 

arbetsområdena tex serviceboende för äldre, handikappomsorg, hemtjänst m.fl drivs väldigt 

uppdelat. Hon ansåg att kommunikationen gick enbart ner och upp inom vardera område och 

att det därför är något dålig samverkan mellan de olika arbetsområdena. En fördel med 

strukturen ansåg hon därför samtidigt vara att man som chef inom ett av dessa områden blir 

väldigt specialiserad och kunnig på just sitt arbetsfällt. 

 

Intervjuperson B tyckte att styrkan i chefsstrukturen är att en klar hierarki ger en tydligare 

styrning och att svagheten är att det finns risker med för många nivåer av chefer då högre 

chefer kanske inte ser hur verkligheten ser ut längre ner. Främst tyckte hon det var 

problematiskt med de kommunala politikerna som befinner sig högst upp i organisationen då 

dessa jobbar för sig själva, avskärmade från verksamheten. Hon menade att politikerna har 

alldeles för mycket makt då dessa ibland fattar beslut utan att kunna se vad konsekvenserna 

blir av dom. Hon förespråkade därför att mer makt skulle flyttas och läggas hos chefer längre 

ner i organisationen. 
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Intervjuperson C tyckte att en fördel med den rådande strukturen är att man har en mellanchef 

över sig som man kan komma till med idéer och frågor istället för att behöva ta dessa direkt 

med socialchefen. Det svåraste med strukturen i organisationen menade hon var att den just är 

politiskt styrd och att man måste ställa om sig och rätta sig efter olika styren när majoriteten i 

kommunstyrelsen svänger mellan vänsterns och högerns politik.  

 

 

Befattningens formella maktposition 

Intervjuperson A tyckte att arbetet som mellanchef innebär att man måste kunna bolla många 

olika roller, ibland vara chef, ibland pedagog, ibland ledare på individnivå osv men att det är 

en kul utmaning. Hon tyckte samtidigt att arbetet är ganska fritt då man själv ansvarar för att 

lägga sitt schema. Det svåraste med arbetet som mellanchef tyckte hon var personalbiten, att 

alltid kunna se till att arbetsgrupperna fungerar bra, eftersom man som enhetschef har litet 

handlingsutrymme att påverka sammansättningen i gruppen.  Tillexempel förklarade hon här 

att en mycket stor del av personalen som anställs på fasta tjänster blir internrekryterade 

eftersom de ligger högst upp på LAS-listan. På så vis kanske man därför inte alltid får in 

exakt en sån slags person man var ute efter till gruppen utan man får ta den man blir tilldelad. 

Hon beskrev vidare den formella maktpositionen som mellanchef som en position där man 

inte egentligen har så stor makt eftersom ekonomin och budgeten styr allt. Hon menade att det 

enda man får höra uppifrån är ”håll budget!” vilket blir en stressfaktor då man i många fall 

inte har befogenheter att handla för att uppnå de budgeterade målen. I många frågor måste 

hon välja perspektiv, antingen organisationens, brukarnas eller de anställdas och eftersom hon 

ofta måste hantera dilemman av denna sort så kände hon sig som chef på nedre nivå därför 

mycket styrd uppifrån. 

 

Intervjuperson B tyckte att arbetet som mellanchef är positivt i den bemärkelsen att jobbet är 

fritt och att man har ett bra sammarbete mellan enhetscheferna. Hon ansåg att det är en 

utmaning i jobbet att hantera personal, vårdtagare och anhöriga m.fl. men att det är 

tillfredställande när man lyckas få människor att gå samma väg. Svåra saker med jobbet som 

mellanchef tyckte hon var att man blir delegerad att göra mycket kringsysslor, tex 

administrativa saker, vilket gör att man får mindre tid över till att lägga på personalen. På 

detta sätt menade hon att ”man är lite bakbunden som chef”. Den formella maktposition som 

hennes befattning består av upplevde hon som styrd av pengar. Hon ansåg dock att hon har 

vissa möjligheter att påverka men att det läggs på mycket administrativt arbete uppifrån som 

begränsar henne från att arbeta tillräckligt med ledning av arbetsgrupperna.  

 

Intervjupersonen C tyckte att det bästa med att arbeta som enhetschef är personalbiten 

eftersom den ibland kan vara utmanande men det är roligt när man ser ett gott resultat. Den 

formella maktpositionen som mellanchefen har upplevde hon vara både styrd och fri från 

styrning beroende på vilka frågor och situationer det gäller. I övergripande frågor om 

organisationens utformning och regler för hur verksamheten ska se ut kände hon inte att hon 

hade någon möjlighet att påverka medans frågor på golvet, det vill säga frågor som rör det 

dagliga arbetet ute på avdelningarna, är möjliga att påverka så länge hon håller sig inom givna 

ramar. Det svåraste med arbetet som enhetschef tyckte hon var när man får besked uppifrån 
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om beslut som enligt ens egna åsikter är felaktiga och sen ändå arbeta för att verkställa dem. 

Att motivera personalen i sådana lägen kunde upplevdas som svårt och jobbigt. 

 

Alla utom en av de tillfrågade mellancheferna ansåg att man har för lite makt för att kunna 

driva verksamheten på ett, enligt sitt eget synsett, tillfredställande sätt. Intervjuperson A 

menade att kvalitén på omvårdnaden får stå tillbaka på grund av ekonomin och om hon hade 

mer makt så skulle hon använda den till att slåss för att de äldre ska få bättre vilkor. Likaså 

menade även intervjuperson B att ekonomin och budgeten styr mycket. Intervjuperson C 

tyckte tvärt om att hon till en viss del ändå har tillräckligt med makt eftersom hennes 

befattning medför sådana befogenheter att hon faktiskt kan genomdriva förändringar på 

arbetsplatsen som är mer i linje med hennes egna syn på hur verksamheten ska skötas. 

 

 

Auktoritära relationer och kommunikationsmönster 

 

Bemötande och gehör uppifrån 

I intervjun togs det bland annat upp hur man som enhetschef upplevde bemötandet och 

gehöret från sina egna chefer. Intervjuperson A ansåg att när hon kommer med nya idéer på 

förändringar till sin chef så blir bemötandet och gehöret positivt men eftersom det helst inte 

skall kosta några pengar att genomföra förändringen så blir det svårt att implementera idéerna 

i praktiken. Intervjuperson B och C menade det samma då dom talade om att när man framför 

nya idéer så brukar man få ett fint bemötande och bra feedback men att gehöret för ens 

önskemål kanske inte är fullt lika bra och att det är svårt att avgöra hur stor del av de idéer 

man framför som omsätts till praktik.  

 

Informella ledare 

Även ämnet informella ledare behandlades och här ansåg samtliga intervjudeltagare att 

informella ledare finns överallt i alla grupper av människor. Intervjuperson A och C tyckte att 

dem var lätta att se i grupperingar både över, under och på samma nivå som man själv är på i 

organisationen medans intervjuperson B främst tyckte att hon kunde se informella ledare i 

arbetsgrupperna under sig. Hon tillade dock att hon även kunde se dem bland kollegor på 

samma och högre nivåer då hon konstaterade att ”visst väger vissas ord mer än andras”.  

 

På frågan om ifall man som enhetschef påverkas av dessa informella ledares handlingar så 

tyckte intervjuperson C att dom oftast fungerar antingen som positiva eller negativa för 

verksamheten. I arbetet som chef ansåg hon därför att sådana personer ibland kan försvåra 

arbetet för henne men också underlätta. Intervjuperson B menade att vissa informella ledare 

kan motarbeta enhetschefens direktiv och hon förklarade att sådana personer kräver 

uppmärksamheten och därför måste man se dom och försöka få dom med sig. Intervjuperson 

A ansåg att det positiva med informella ledare var att de hjälper till att driva verksamheten 

frammåt, att dom är seriösa och ser till verksamhetens bästa. Det negativa med informella 

ledare är att dom kan påverka arbetsgruppen så att folk känner sig vilsna. 

 

Kommunikationsmönster i organisationen 

Till sist berördes hur kommunikationsmönstren ser ut inom organisationen. Intervjuperson B 

svarade att hon uppåt nästan bara har kontakt med sin närmaste chef och att det finns en 
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oskriven regel om att man skall gå ”den rätta vägen”, vilket betyder att man av respekt aldrig 

går förbi sin chef med ärenden, så länge man då inte e missnöjd med sin egna chefs 

handlande. Hon svarade också att hon aldrig har någon kontakt med politikerna högst upp 

men att hennes kommunikation neråt är en stor och viktig del i arbetet. Intervjuperson C 

ansåg att hennes kommunikationsmönster består av relationen uppåt till avdelningschefen och 

nedåt till arbetsgrupperna. Den största biten är kommunikationen nedåt där hon ansåg att tiden 

inte alltid räcker till och ibland tar hon sig därför mer tid till det genom att prioritera bort 

något annat. Hennes önskemål var att hon hade velat ha mindre administrativa arbetsuppgifter 

och mer tid till personalkommunikation. Speciellt tyckte hon att det saknas tid att handleda i 

verkliga situationer. Till sist tyckte intervjuperson A att hon över lag nästan bara har kontakt 

med sin närmsta chef över sig och de anställda under sig. Hon tyckte också att det hade 

behövts finnas mer tid att lägga på kommunikationen med de anställda för att ge information 

om förändringar och nya beslut eftersom detta gör att människorna i arbetsgrupperna inser 

vart besluten kommer ifrån, varför dom har tagits och dels för att det skapar delaktighet hos 

medarbetarna. 

 

 

 

 

      5. Analys 
 

I detta avsnitt möts tidigare forskning och teorier inom ämnet med resultatet från studiens 

empiri. Ett försök görs till att urskilja hur det empiriska materialet framstår med 

utgångspunkt i forskningen och tidigare teorier, om det finns något mönster i svaren, och 

belysa likheter och skillnader. Ambitionen har även varit att föra ett resonemang i ett försök 

att besvar de forskningsfrågor som formulerades i studiens inledande kapitel. 

 

 

5.1 Makt 

 

Innebörden av begreppet makt har centralt beskrivits, i både empirin och tidigare forskning, 

som att någon eller några tagit sig rätten eller blivit tilldelad rätten att påverka andra 

människor och fatta beslut som kan styra deras beteende. Makt har även, enligt Webers teori 

(Morgan, 1999), framställts som att den dels uppstår då någon väljer att följa efter en 

auktoritet och dels uppstår då någon blir tvingad att följa efter. I enhetschefernas arbete 

handlar makt främst om att försöka bli en legitim ledare i arbetsgrupperna, dels genom att 

utöva sin formella makt men också genom att leda och inspirera, eftersom utvecklingen av 

mellanchefers roll snarare gått åt det hållet än att enbart fungera som en kontrollerande 

aktoritet (Larsson, 2008). En av enhetscheferna som talade om fenomenet menade att det 

handlar om att genom ens egen möjlighet till påverkan lyckas få människor att gå samma väg. 

 

Weber (Morgan, 1999) talade även om olika kategorier av makt där man kan placera chefer 

över lag i den rationella-legala kategorin då individens makt erkänns som legitim först då 

personen blivit anställd på regelmässiga grunder, och dess auktoritet ses som legitim så länge 

denne själv följer organisationens regler. Denna form av legitimitet tillskrivs även politikerna 

i organisationen eftersom dessa genom demokratiska processer blivit utvalda att leda och 
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styra. Inom den kommunala äldreomsorgen innebär det politiska styret dock att direktiv för 

organisationens övergripande mål ändras med jämna mellanrum när den politiska majoriteten 

går från tillexempel vänster- till högerstyre. Denna återkommande ostabilitet i organisationens 

högst beslutande organ verkar ha fått negativa konsekvenser på hur enhetscheferna upplever 

legitimiteten bland politikerna. När begreppet makt diskuterades i intervjuerna så likställdes 

dess negativa klang bland annat med maktmissbruk och den sorts makt som politiker har. En 

enhetschef ställde sig kritisk till att politikerna skall ha så pass mycket beslutande makt 

eftersom deras arbete utspelar sig långt ifrån verksamheten och dom därför har svårt att se 

konsekvenserna av deras beslut.  

 

En liknande förklaring till enhetschefernas något svala inställning till politikernas makt kan 

också vara den som Kramer och Neal (1998) tar upp då dom fastslår att anställdas uppfattning 

av att rättvisa använts av auktoriteter i beslutsprocesser spelar en avgörande roll på hur stark 

legitimiteten hos ledningen upplevs. Eftersom det finns ett visst uttalat missnöje bland 

enhetscheferna angående politikers agerande vid beslut, då samtliga enhetschefer påpekar att 

politikerna ser mer till organisationens ekonomi än kvalitén på omvårdnaden, så skulle en 

orsak kunna vara att en viss inskränkning av politikernas legitimitet bland enhetscheferna har 

skapats. 

 

 

5.2 Chefsstrukturens styrkor och svagheter 

 

Utifrån organisationsbeskrivningen ser man att inom organisationen finns flera nivåer av 

chefer och andra med beslutande makt, vilket placerar enhetscheferna på den nedersta 

chefsnivån inom organisationens chefshierarki. I undersökningen beskrivs tydliga 

uppdelningar av den formella makten inom kommunens organisation varav politikerna har 

den största makten, de högre cheferna har näst mest makt och de lägsta cheferna har minst 

makt. I praktiken verkar alltså makten att besluta om olika saker vara uppdelad på olika 

instanser i chefsstrukturen. Något som Ohlsson och Rombach (1998) menar är positivt då 

dom anser att organisationer ”behöver strukturera verksamheten i tydliga ansvarsområden 

med tydlig arbetsfördelning för att upnå operativ effektivitet” (s 207). En styrka i 

organisationens chefsstruktur verkar bland annat alltså vara dess funktion till att skapa 

effektivitet inom organisationens produktion, eftersom anställda på de olika nivåerna har en 

lämplig indelning av arbetsuppgifter och krav uppifrån på hur dem skall utföras. 

Enhetschefernas egna kommentarer kring chefsstrukturens fördelar bestod dels av att man 

som chef blir väldigt specialiserad och kunnig på just sitt arbetsfällt, dels av att en klar 

hierarki ger en tydligare styrning och dels att det var skönt att ha en mellanchef över sig som 

man kunde bolla idéer med istället för att behöva gå med frågor direkt till högsta chefen. 

 

Men det framstår också som att enhetscheferna upplever att det finns svagheter med den 

rådande chefsstrukturen. Den kanske största faktorn som försvårar enhetschefernas arbete 

skulle kunna vara att det är en politiskt styrd organisation. I empirin lyfts det fram att 

avståndet mellan den operativa verksamheten och politikernas position är så stort att när 

beslut tas där uppifrån så upplever enhetscheferna att  politikerna inte vet vilka konsekvenser 

det kommer ge. En annan svaghet i chefsstrukturen verkar vara att möjligheten till inflytande 

över beslutsfattandet och organisationens framtida riktning är liten för chefer och medarbetare 
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på nedre nivåer. Något som enligt Soonhee (2002) kan riskera att medföra att chefer på de 

nedre befattningarna upplever en lägre jobbtillfredställelse då deras kunskaper om 

verksamheten inte uppmärksammas och detta i sin tur kan försvaga enhetschefernas 

engagemang till arbetet. Att uppleva att man är utesluten från beslutsfattandet, vilket två av 

tre enhetschefer i denna undersökningen gjorde, kan också göra att individer börjar känna 

hjälplöshet i sin roll i organisationen och därför snart börjar agera därefter (Blaug, 2007, 

Cognition in a hierarchy. Contemporary Political Theory, nr 6, s 24–44). 

 

 

5.3 Befattningens formella maktposition 

 

Arbetet som mellanchef inom den kommunala förvaltningen har både i empirin och tidigare 

forskning beskrivits som att det upplevs som konfliktfyllt i den meningen att man själv har 

ansvar för att balansera de resurser man blir tilldelad med de behov verksamheten har 

(Larsson, 2008). En enhetschef gestaltade bland annat detta när hon talade om att när hon 

skall besluta hur hon ska agera i olika frågor måste hon välja perspektiv, antingen 

organisationens, vårdtagarnas eller de anställdas, eftersom de olika grupperna har olika behov 

och önskemål. Empirin har, i linje med tidigre forskning, dessutom indikerat att 

enhetscheferna inte upplever sig ha tillräckligt med befogenheter för att kunna driva 

verksamheten så som man själv hade önskat. Man har ingen makt över stora organisatoriska 

frågor rörande exempelvis lagar och den ekonomiska styrningen och man har liten makt över hur 

de tilldelade ekonomiska resursernas storlek ser ut, vilket starkt inskränker på möjligheten att 

förändra saker då förändringar oftast kostar pengar att få igenom och verkställa. Detta går i 

linje med Larssons (2008) referering till Holmberg (2003) när hon skriver att”ledarskapet 

präglas av att implementera och följa regler, riktlinjer och rutiner”. 

 

Men arbetet har också beskrivits som fritt i form av att man har möjlighet att påverka sin egen 

arbetssituation och det dagliga arbetet i den operativa verksamheten. Eftersom ett av 

mellanchefernas övergripande uppdrag är att översätta organisationens mål till tydliga 

instruktioner och förmedla dessa till arbetsgrupperna (M. Daley, Dennis. Public Sector 

Supervisory Performance Appraisal: Core Functions, Effectiveness Characteristics, and the 

Identification of Superstar Supervisors. Review of public personnel administration, nr 19, 

1999) så har varje enhetschef ändå ett visst utrymme att, inom givna ramar, tolka hur besluten 

faktiskt bör drivas igenom.  

 

Man är också som mellanchef en nyckelperson vad det gäller att förmedla kommunikation 

mellan olika nivåer i organisationen vilket enligt Kramer och Neale (1998) gör att man 

besitter en viss makt i form av att man kan påverka andras uppfattning och därmed beteende 

eftersom man kan välja ut vilken information man vill föra vidare nedåt och uppåt. Enligt 

denna teori har enhetscheferna ytterligare en viss makt i form av att man kan besluta vad man 

vill föra vidare uppåt och nedåt och på så sätt påverka informationsflödet i organisationen. 

 

5.4 Auktoritära relationer och kommunikationsmönster 

 

Den organisationsstruktur som Ohlssoon & Rombach (1998) kallar för hierarkisk stämmer 

överens med den kommunala förvaltningen i form av att den har flera nivåer av chefer och 
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övriga makthavare, i empirins aktuella kommunen finns det 4 sådana nivåer. Däremot 

stämmer den kommunala förvaltningen bättre överens med definitionen av platt organisation 

när det gäller att varje enhetschef i studien har ett stort antal underställda, ca 30-60 stycken. 

Dessa författare har, som tidigare nämnts, uppfattningen att platta organisationer är svåra att 

skapa kommunikationskanaler inom och därför bara har plats för envägskommunikation 

medans hierarkiska organisationer, där det finns färre underställda per chef, ses som lättare att 

upprätthålla tvåvägskommunikation inom. Enligt Ohlsson och Rombach (1998) framstår 

alltså organisationen i den empiriska undersökningen vara uppbyggd så att det finns utrymme 

för tvåvägskommunikation mellan enhetscheferna och cheferna uppåt medans det bara finns 

plats för envägskommunikation mellan enhetscheferna och ner till arbetsgrupperna. Denna 

framställning verkar ligga hyfsat i linje med vad enhetscheferna själva har uppfattat då en 

intervjuperson tyckte att det hade behövts finnas mer tid att lägga på kommunikationen med 

de anställda för att ge information om förändringar och nya beslut. Ennan annan enhetschef 

ansåg också att den största biten kommunikation i arbetet är den nedåt där hon ansåg att tiden 

inte alltid räcker till och ibland tar hon sig därför mer tid till det genom att prioritera bort 

något annat. 

 

Det kommunikationsmönster som framträder i studien är att inom organisationen så har 

enhetscheferna främst bara kontakt med sina arbetsgrupper och sin avdelningschef. I denna 

del av intervjun nämne en enhetschef att i sin kontakt uppåt finns det en oskriven regel om att 

man skall gå ”den rätta vägen”, vilket betyder att man av respekt aldrig går förbi sin egen 

chef med ärenden, så länge man då inte e missnöjd med sin egna chefs handlande. Detta 

fenomen kan analyseras ur Flach (2006) teori om hur olika påverkansprocesser ser ut. 

Enhetschefens agerande hamnar i så fall  här under kategori ”påverkan sker genom etablerade 

normer och värderingar i organisationen” (s 178), vilket betyder att ledare styr via 

värderingar och företagskulturens hjälp eftersom dessa påverkar de anställdas beteende och 

inställning i arbetet. Ur denna synvinkel kan man alltså påstå att enhetscheferna blir styrda av 

sin avdelningschef genom rådande normer och värderingar till att ha det 

kommunikationssättet som är mest lönsamt för avdelningschefen. Men Daley’s (1999) fynd, 

om att ju högre benägenhet man som lägre chef har till att följa direktiv uppifrån desto mer 

effektiv och duktig blir man uppfattad som av sina egna chefer, ger onekerligen även 

enhetscheferna motiv att vilja följa det etablerade kommunikationsmönstret. 

 

Utöver det inflytandet som personer har genom sin formella befattning så är det också 

intressant att belysa det informella ledarskapet, som också kallas för det verkliga inflytandet 

(Ohlsson och Rombach, 1998). När man väger in den informella makten kan man tänka sig att 

de tydliga uppdelningarna inom organisationens hierarki, som nämndes tidigare under 

chefsstrukturens styrkor och svagheter, blir något mer suddiga. Intervjupersonerna är rörande 

överens om att informella ledare finns i alla grupper av människor och att dom både kan 

underlätta enhetschefernas arbete med också motarbeta dem. Främst är de dock intressant att 

diskutera hur informella roller bland enhetscheferna själva kan påverka deras positions arbete. 

Tillexempel skulle man kunna tänka sig att olika chefer längst ner i organisationen har olika 

syn på hur stort tolkningsutrymme de har rätt till, när det gäller att motta direktiv uppifrån och 

föra vidare dessa neråt med förslag på hur de ska implementeras. Löwstedt (2002) har 

fastslagit att ”att legitimt beskriva det som ”är” är en central källa till makt” (s 57) vilket 

tyder på att om en viss enhetschef anser sig ha stort tolkningsutrymme och dessutom har en 
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stark legitimitet i arbetsgruppen så borde denna kunna genomföra avsevärda förändringar i 

verksamheten medans en annan enhetschef som anser sig ha litet tolkningsutrymme och som 

har en svag legitimitet i arbetsgruppen borde vara begränsad i sin möjlighet till inflytande 

över den operativa verksamheten. 

 

 

 

 

      6. Diskussion 
 

Här presenteras en diskussion av analysen där personliga åsikter och uppfattningar bejakas 

utifrån vad som framkommit under studiens gång.   

 

 

6.1 Avslutande diskussion 

 

Arbetet som enhetschef inom den kommunala äldreomsorgen verkar vara mycket uppskattat 

av de respondenter som ställt upp i denna undersökning och jag tycker mig se att hos samtliga 

intervjuade chefer verkar det finnas ett bakomliggande driv till att vilja påverka och kunna 

influera andra människor. Kanske är biten med att hantera männskliga relationer en viktig 

utmaning för många mellanchefer och att uppleva att man lyckats hantera dessa väl i många 

situationer kan säkerligen förstärka upplevelsen av att man känner sig maktfull. Högre upp i 

chefsstrukturen kan det tänkas att drivet för att få och behålla makten att bestämma och 

besluta är en mer tillfredställande utmaning än den att hantera mänskliga relationer. Varför 

man kanske även kan tänka sig att olika chefspositioner innehåller olika sorters makt. 

Angående enhetschefernas formella maktposition så har mina förutfattade meningar om att 

mellanchefer på enhetschefernas nivå mer används som personalsamordnare än chefer med 

egen beslutsmakt förstärkts efter att det ur intervjuerna framkommit att personalarbetet är en 

stor och prioriterad del i deras arbete.  

 

Min uppfattning har också blivit att mellanchefer i vissa fall kan ses som maktens budbärare. 

Vid ovälkommna beslut uppifrån, för anställda längst ner, verkar mellanchefens roll vara att 

agera slagpåse då eventuell kritik från arbetsgrupperna uppstår. Strukturellt sett verkar 

enhetscheferna på så sätt fungera som en slags barriär mellan de beslutande och de 

verkställande organen. 

 

En högst personlig tolkning av förklaringen till enhetschefernas roll som ”barriär” är att 

genom att döpa enhetschefer till chefer och inte personalsamordnare slipper högre chefer, 

alltså avdelningschefen för äldreomsoren och socialtjänstenstchefen, hålla i och bemöta 

kommunikationen från de arbetande längst ner i organisatinen. Genom denna uppdelning av 

instanser inom organisationen skapar man avstånd mellan grupper av olika rang och status 

som underlättar för organisationen i att verkställa sina beslut eftersom man förflyttar direktiv 

nedåt till dem som skall utföra dem utan att man personligen bemöts av motstånd. Hade 

istället högre chefer direkt blivit konfronterade om brister i besluten som skall verkställas kan 

man tänka sig att risken finns att dessa i vissa avseenden skulle backa eller kompromissa i 

sina beslut. Med hjälp av den rådande hierarkin borde det alltså bli lättare för organisationen 



  

25 

 

att nå sina mål, även om enhetscheferna, i form av chefer, är dem som får tackla och bemöta 

det största motståndet nedifrån trots att denna grupp av chefer har minst beslutande makt av 

alla cheferna i organisationen. Genom detta perspektiv får man säga att mellanchefer på nedre 

nivåer i organisationer verkar ha en otroligt viktig funktion för att organisationen skall nå 

framgång med sina mål.  

 

 

 

 

      7. Slutsatser och rekommendationer för fortsatt forskning 
 

En slutsats man kan dra i denna undersökning är att både tidigare forskning inom ämnet och 

de studerade försökspersonerna i denna studie påvisar att mellanchefer, i form av 

enhetschefer, upplever sig ha en begränsad möjlighet till inflytande i organisationen. Studiens 

resultat indikerar också att mellancheferna själva upplever den begränsade makten som 

problematisk. Bland annat för att dom upplever sig vara långt ifrån den beslutande makten i 

organisationen och för att dom ibland skulle vilja genomföra förändringar som dom inte har 

befogenheter till. Den grad av frihet och inflytande i arbetet som enhetscheferna upplever 

ligger istället i förmånen att få utforma sin egen arbetssituation och att få arbeta med 

människor. 

 

Vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att välja ut kommuner med så olika 

chefsstrukturer inom sin förvaltning som möjligt, undersöka mellanchefers upplevda 

maktposition, och ställa dessa i relation till varandra. Det hade också kunnat vara givande att 

jämföra mellanchefers upplevda maktposition inom den kommunala förvaltningen och de 

privatägda organisationerna i äldreomsorgen inom samma kommun. På så sätt skulle man 

kanske kunna komma fram till vilka slags strukturer som påverkar cheferna och 

organisationen på bästa sätt. Intressant hade också varit att undersöka vilka konsekvenserna 

faktiskt skulle bli för organisationen, cheferna och medarbetarnas ifall en viss del av makten 

att besluta skulle förflyttas längre ner i organisationen, såsom cheferna i denna studie 

efterfrågat.  
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      9. Bilagor 
 
 
9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Samtliga intervjudeltagare har fått svara på frågor utifrån de tre kategorierna makt, 

chefsstruktur & hierarki och arbetet som mellanchef.  

 

Makt 

 

 Vad associerar du ordet makt med? Och vad innebär det att ha makt för dig? 

 

Chefsstruktur & hierarki 

 

 Hur ser den formella chefsstrukturen ut i er organisation? Vad tycker du om dess 

form? Vilka styrkor och svagheter anser du att denna struktur har? 

 

 Hur upplever du den formella maktpositionen som din befattning som mellanchef i 

chefsstrukturen innebär? Hur styrd uppifrån känner du dig som chef på nedre nivå? 

 

 Hur är gehöret och bemötandet från högre chefer när chefer lägre ner i organisationen 

kommer med nya ideér till förändring? Hur stor del av dom ideérna, skulle du säga, 

omsätts till praktik? 

 

Arbetet som mellanchef 

 

 Hur skulle du kortfattat beskriva att det är att arbeta som mellanchef inom din 

organisation? Vad är lättast respektive svårast med att jobba som mellanchef? 

 

 Hur anser du att kommunikationsmönstret ser ut i organisationen, har man kontakt 

med bara de närmsta över och underordnade eller kommunicerar du med samtliga 

nivåer av chefer i hierarkin? Tycker du att det finns tillräckligt med tid i ditt arbete för 

att vidhålla en god kommunikation nedåt/uppåt i hierarkin? 

 

 Känner du av att det finns informella ledare i de chefsgrupper som finns över dig och 

de arbetsgrupper du leder? Skulle du säga att ditt arbete påverkas av dessa informella 

ledares handligar, och i så fall på vilket sätt? 

 

 Känner du att du har tillräckligt mycket makt i din position som mellanchef att, enligt 

ditt synsett, driva verksamheten på ett tillfredställande sätt? 
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9.2 Bilaga 2 – Intervjusvar från enhetschef A 

 

 

Enhetschef A 

 

Makt 

Intervjupersonen tyckte inledningsvis att makt har en negativ klang och att man tänker på 

maktutövande och missbrukande av makt. När hon tänkte på vad makt innebär för henne så 

menade hon att möjligheten att kunna påverka är central och hon menade att hon i sin 

arbetsroll vill använda makten till att ta hand om utsatta människogrupper, som äldre och 

dementa, och stå upp för att svagare grupper skall få det bättre.  

 

Chefsstruktur och hierarki 

Intervjupersonen förklarade att chefsstrukturen inom organisationen är uppbyggd enligt 

följande hierarki nedifrån och upp: enhetschefer, avdelningschefer, socialtjänstens chef och 

högst upp politiker i socialnämnden med dess ordförande. En svaghet i denna 

organisationsstruktur tyckte hon var att de olika områdena tex serviceboende för äldre, 

handikappomsorg, hemtjänst m.fl drivs väldigt uppdelat. Hon ansåg att kommunikationen 

gick enbart ner och upp inom vardera område och att det därför är något dålig samverkan 

mellan de olika arbetsområdena. En fördel med strukturen ansåg hon därmed samtidigt vara 

att man som chef inom ett av dessa områden blir väldigt specialiserad och kunnig på just sitt 

arbetsfällt. 

 

Den formella maktpositionen som mellanchef beskrevs av intervjupersonen som en position 

där man inte egentligen har så stor makt eftersom ekonomin och budgeten styr allt. Hon 

menade på att det enda man får höra uppifrån är ”håll budget!” vilket blir en stressfaktor då 

man i många fall inte har befogenheter att handla för att uppnå de budgeterade målen. Hon tar 

upp ett exempel där hon förklarar att vid ett högt antal uttagna sjukdagar i arbetsgruppen så 

blir hon tvungen att nolla flera arbetspass, vilket hon anser påverkar kvalitén på omvårdnaden, 

eftersom hon inte har befogenheter att säga upp personal. I många frågor måste hon välja 

perspektiv, antingen organisationens, brukarnas eller de anställdas och eftersom hon ofta 

måste hantera dilemman av denna sort så kände hon sig som chef på nedre nivå därför mycket 

styrd uppifrån. Hon ansåg dock att när hon kommer med nya idéer till förändringar till sin 

egen chef så blir bemötandet och gehöret positivt men de skall helst inte kosta några pengar 

att genomföra förändringen vilket gör det svårt att implementera idéerna i praktiken. 

 

Arbetet som mellanchef 

Intervjupersonen tyckte att arbetet som mellanchef är roligt på det sättet att man måste bolla 

många olika roller, ibland vara chef, ibland pedagog, ibland ledare på individnivå osv. Hon 

ansåg att detta är en utmaning och att det är kul när man når framgång med sina åtaganden 

och sin personal. Hon tyckte samtidigt att arbetet är ganska fritt då man själv ansvarar för att 

lägga sitt schema. Det svåraste med arbetet som mellanchef tyckte hon var personalbiten, att 

alltid kunna se till att arbetsgrupperna fungerar bra, eftersom man som enhetschef har litet 

handlingsutrymme att påverka sammansättningen i gruppen.  Tillexempel förklarade hon här 

att en mycket stor del av personalen som anställs på fasta tjänster blir internrekryterade 
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eftersom de ligger högst upp på LAS-listan. På så vis kanske man därför inte alltid får in 

exakt en sån slags person man var ute efter till gruppen utan man får ta den man blir tilldelad. 

 

Vad det gäller kommunikationsmönster i organisationen så berättade intervjupersonen att hon 

över lag nästan bara har kontakt med sin närmsta chef över sig och de anställda under sig. 

Hon tyckte också att det hade behövts finnas mer tid att lägga på kommunikationen med de 

anställda för att ge information om förändringar och nya beslut eftersom detta gör att 

människorna i arbetsgrupperna inser vart besluten kommer ifrån och varför och dels för att det 

skapar delaktighet hos medarbetarna. 

 

På frågan om informella ledare finns i grupper av anställda över och under enhetschefen så 

svarade intervjupersonen att hon upplever att informella ledare finns överallt. Det positiva 

med informella ledare tyckte hon var att de hjälper till att driva verksamheten frammåt, att 

dom är seriösa och ser till verksamhetens bästa. Det negativa med informella ledare är att dom 

kan påverka arbetsgruppen så att folk känner sig vilsna. 

 

Till sist så ansåg intervjupersonen att hon hade för lite makt i sin position som mellanchef för 

att kunna driva verksamheten på ett tillfredställande sätt. Hon menade att kvalitén på 

omvårdnaden får stå tillbaka på grund av ekonomin och om hon hade mer makt så skulle hon 

använda den till att slåss för att de äldre ska få bättre vilkor. 
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9.3 Bilaga 3 – Intervjusvar från enhetschef B 

 

 

Enhetschef B 

 

Makt 

Intervjupersonen menade att makt kan ses både som positivt och negativt och positiv makt 

associerades med när till exempel hon som enhetschef kan påverka grupper av människor 

medans negativ makt associerades med den sorts makt politiker har att bestämma och styra. 

 

Chefsstruktur och hierarki 

Intervjuperson B beskrev samma chefsstruktur som intervjuperson A. Hon tyckte att styrkan i 

chefsstrukturen är att en klar hierarki ger en tydligare styrning och att svagheten är att det 

finns risker med för många nivåer av av chefer då högre chefer kanske inte ser hur 

verkligheten ser ut längre ner. Främst tyckte hon det var problematiskt med de kommunala 

politikerna som befinner sig högst upp i organisationen då dessa jobbar för sig själva, 

avskärmade från verksamheten. 

 

Den formella maktposition som hennes befattning består av upplevde hon som styrd av 

pengar. Hon ansåg dock att hon har vissa möjligheter att påverka men att det läggs på mycket 

administrativt arbete uppifrån och ner som begränsar henne från att arbeta tillräckligt med 

ledning av arbetsgrupperna. Hon framhöll också att hon skulle vilja gå på mera 

ledarskapsutbildningar eftersom de kurser man går på nu mera fungerar som 

informationsmöten om nya lagar osv. När man som mellanchef framför en sådan idée till en 

högre chef tyckte hon att man alltid får ett fint bemötande men att gehöret för ens önskemål 

inte är fullt lika bra.  

 

Arbetet som mellanchef 

Intervjupersonen tyckte att arbetet som mellanchef är positivt i den bemärkelsen att jobbet är 

fritt och att man har ett bra sammarbete mellan enhetscheferna. Hon ansåg att det är en 

utmaning i jobbet att hantera personal, vårdtagare och anhöriga m. fl. men att det är 

tillfredställande när man lyckas få människor att gå samma väg. Negativa saker med jobbet 

som mellanchef tyckte hon var att man blir delegerad att göra mycket kringsysslor, tex 

administrativa saker, vilket gör att man får mindre tid över till att lägga på personalen. På 

detta sätt menade hon att ”man är lite bakbunden som chef”.  

 

Vad det gäller kommunikationsmönster i organisationen så svarade intervjupersonen att hon 

uppåt nästan bara har kontakt med sin närmaste chef och att det finns en oskriven regel om att 

man skall gå ”den rätta vägen”, vilket betyder att man av respekt aldrig går förbi sin chef 

med ärenden, så länge man då inte e missnöjd med sin egna chefs handlande. Hon svarade 

också att hon aldrig har någon kontakt med politikerna högst upp men att hennes 

kommunikation neråt är en stor och viktig del i arbetet. 

 

Informella ledare tyckte hon man främst kunde se i arbetsgrupperna under henne men även 

bland kollegor på samma och högre nivåer då hon konstaterade att ”visst väger vissas ord mer 

än andras”. Hon ansåg att vissa informella ledare kan motarbeta enhetschefens direktiv och 
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hon förklarade att sådana personer kräver uppmärksamheten och därför måste man se dom 

och försöka få dom med sig. 

 

Till sist ansåg intervjupersonen att hon hade för lite makt i sin position som mellanchef för att 

kunna driva verksamheten på ett tillfredställande sätt. Hon menade att ekonomin styr mycket 

men främst tyckte hon att politikerna har alldeles för mycket makt då dessa ibland fattar 

beslut utan att kunna se konsekvenserna av dom. Hon förespråkade därför att mer makt skulle 

flyttas och läggas hos chefer längre ner i organisationen. 
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9.4 Bilaga 4 – Intervjusvar från enhetschef C 

 

 

Enhetschef C 

 

Makt 

Intervjupersonen ansåg att hon associerar makt med någon som styr och bestämmer över 

andra människor. Hon förklarade att hon mest tycker att ordet har en negativ klang och att hon 

tänker på en person som står över alla andra och pekar med hela handen. Hon tyckte också att 

makt går hand i hand med rätten att ta beslut. 

 

Chefsstruktur och hierarki 

Intervjuperson C beskrev samma chefsstruktur som intervjuperson A. Hon tyckte att en fördel 

med den rådande strukturen är att man har en mellanchef över sig som man kan komma till 

med idéer och frågor istället för att behöva ta dessa direkt med socialchefen. Hon berättade 

också att så inte är fallet i vissa andra kommuner då dom tagit bort avdelningschefens position 

helt. Feedbacken och bemötandet från denne upplevdes som mycket bra men hon hade svårt 

att avgöra hur stor del av dom idéerna som omsätts till praktik. Det svåraste med strukturen i 

organisationen menade hon var att den just är politiskt styrd och att  man måste ställa om sig 

och rätta sig efter olika styren när majoriteten i kommunstyrelsen svänger mellan vänsterns 

och högerns politik.  

 

Den formella maktpositionen som mellanchefen har upplevde hon vara både styrd och fri från 

styrning beroende på vilka frågor och situationer det gäller. I övergripande frågor om 

organisationens utformning och regler för hur verksamheten ska se ut kände hon inte att hon 

hade någon möjlighet att påverka medans frågor på golvet, det vill säga frågor som rör det 

dagliga arbetet ute på avdelningarna, är möjliga att påverka så länge man håller sig inom 

givna ramar. 

 

Arbetet som mellanchef 

Intervjuperson C tyckte att det bästa med att arbeta som enhetschef är personalbiten eftersom 

den ibland kan vara utmanande men det är roligt när man ser ett gott resultat. Det svåraste 

med arbetet som enhetschef är när man får besked uppifrån om beslut som enligt ens egna 

åsikter är felaktiga och sen ändå arbeta för att verkställa dem. Att motivera personalen i 

sådana lägen kan vara jobbigt. 

 

Det kommunikationsnät intervjupersonen beskrev att hon har är informationsutbyte och 

samtal uppåt till avdelningschefen och nedåt till arbetsgrupperna. Den största biten är 

kommunikationen nedåt där hon ansåg att tiden inte alltid räcker till och ibland tar hon sig 

därför mer tid genom att prioritera bort något annat. Hennes önskemål var att hon hade velat 

ha mindre administrativa arbetsuppgifter och mer tid till personalkommunikation. Speciellt 

tyckte hon att det saknas tid att handleda i verkliga situationer. 

 

Informella ledare tyckte hon alltid finns i alla grupper av människor och att dom oftast 

fungerar antingen som positiva eller negativa för verksamheten. I arbetet som chef ansåg hon 

därför att sådana personer ibland kan försvåra arbetet för henne men också underlätta. 
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Till sist ansåg intervjupersonen att hon faktiskt har tillräckligt med makt i sin position som 

mellanchef för att kunna driva verksamheten på ett tillfredställande sätt. Hon menade att till 

en viss del så har hon sådana befogenheter att hon kan genomdriva förändringar på 

arbetsplatsen som mer är i linje med hennes egna syn på hur verksamheten ska skötas.  
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