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Förord 
Till att börja med vill vi tacka samtliga intervjuade mellanchefer på Psykiatrin i Halland för 

ett givande samarbete, visat intresse, förtroende och för ett gott bemötande av oss. Vi vill 

även tacka Psykiatrin i Halland för att vi fått möjligheten att göra empiriska studier inom Er 

organisation och ta del av Era anställdas erfarenheter. Sedan vill vi rikta ett tack till vår 

handledare Lars-Olof Hilding för den tid och det engagemang han ägnat oss under 

genomförandet av vår kandidatuppsats. Vidare vill vi tacka fästningens vandrarhem i Varberg 

för deras sponsrande av vårt boende hos de under en del av vår materialinsamling runt om i 

Halland. Vi vill även passa på att tacka Rickard Good för hans härliga och skickliga 

illustration av mellanchefen i en sandwich. Slutligen vill vi ta tillfället i akt att tacka varandra 

för ett roligt grupparbete som ofta har innehållit djupa diskussioner utifrån både teori och 

verklighet.  

 

Samtliga kontakter vi haft under uppsatsarbetet har på olika sätt skapat en positiv upplevelse 

för oss, vilket i sig har underlättat processen med uppsatsen och bidragit till att vi kunnat 

utföra ett så bra arbete som möjligt. 

 

Hanna Niklasson och Eva Rehn 

Halmstad juni 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Vi har skapat en kandidatuppsats i syfte att undersöka hur mellanchefer upplever och hanterar 

sitt bemötande av personal samt hur de upplever och hanterar sitt bemötande i förhållande till 

rollen som mellanchef och andra roller de har i back- respektive frontstage. Uppsatsen syftar 

även till att undersöka om mellanchefers bemötande av personal påverkas av deras egna 

erfarenheter från privat- och arbetslivet. Vi ville också ta reda på om människans bemötande 

skiftar utifrån olika situationer och om detta sker beroende på vilka som ingår i 

bemötandesituationen samt om för många olika roller att handskas med leder till ett tillstånd 

av kaos i bemötandet av andra. Vår förhoppning med denna studie är att bidra till att ge 

mellanchefer en möjlighet att reflektera över sitt bemötande mot sin personal och på så sätt 

kunna utveckla sitt bemötande. Med kvalitativ metod däribland samtalsintervjuer och 

observationer insamlades material som sedan tolkades och analyserades utifrån Goffmans 

rollteori, Meads symboliska interaktionism och Cooleys spegeljaget. 

  

I vår huvudfråga ville vi undersöka hur mellanchefer upplever och hanterar sitt bemötande av 

personalen samt hur de upplever och hanterar sitt bemötande i förhållande till rollen som 

mellanchef och andra roller de har i back- respektive frontstage. I våra underfrågor ville vi ta 

reda på vad bemötande innebär för mellancheferna, hur de bemöter personalen utifrån olika 

situationer, hur mellanchefernas bemötande av personalen kan förändras/förbättras, vilka 

roller mellancheferna intar i olika situationer och hur dessa påverkar bemötandet av 

personalen samt hur mellancheferna hanterar emotioner i bemötandesituationer. 

 

Resultatet visar att bemötande för mellancheferna är viktigt både som offentlig och 

privatperson, dock upplever de att det kan vara svårt att särskilja rollerna de har och hantera 

känslor som uppstår back- och frontstage. En bra utgångspunkt är emellertid att hålla en 

öppen och tydlig kommunikation utifrån den sociala kontext som råder och tänka på att det 

alltid går att förbättra sitt bemötande på olika sätt. 

  

 

Nyckelord: mellanchef, bemötande, roller, spegeljag, symbolisk interaktionism, 

kommunikation 
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1. Inledning och bakgrund 

Det här kapitlet redogör för uppsatsens syfte, problemformulering, avgränsningar och 

disposition. 

 

Vi har en bild av att människan dagligen bemöter andra på olika vis beroende på vilken typ av 

social konstellation denne befinner sig i. Bemötande ser vi med andra ord som ett naturligt 

inslag i individens vardag, däribland i dennes arbetsliv. Till följd av vilken arbetsplats 

individen arbetar på och i vilken position denne befinner sig i följer olika typer av bemötande 

av andra. Oavsett bemötandesituation har människan emellertid många olika faktorer att 

hantera. Det rör sig till exempel om att både se till ens egna och andras positioner respektive 

roller och identiteter, vilket i sin tur påverkar den sociala interaktionen som råder parterna 

emellan.  

 

Då vi idag ofta kommunicerar mycket via tekniska hjälpmedel såsom internet, mobiltelefoni 

&c,  inte bara i vår studerandesituation utan också privat ser vi att detta ofta resulterar i att 

färre ’face-to-face’ möten äger rum, vilket i sin tur titt som tätt leder till att vi får svårare att 

kommunicera med varandra när vi möts i verkligheten. Detta eftersom teknisk 

kommunikation är utformad på annorlunda sätt än ansiktskommunikation (många 

viktiga/personliga och unika delar går förlorade i den tekniska kommunikationen, där vi 

istället uttrycker oss till exempel med hjälp av grafiska bilder däribland smileys). En annan 

aspekt kring tekniskt kontra ansiktsbemötande är att vi tror att människor idag kan komma att 

känna sig mer ensamma än förr. Detta då man idag praktiskt taget till stor del kan leva sitt 

sociala liv (båda vad gäller arbetslivet och fritiden däribland umgås med vänner, 

klasskompisar, arbetskamrater) på ett tekniskt sätt, vilket avskärmar individer från att mötas i 

verkligheten. Idag kan man även läsa rapporter av olika slag kring detta, som visar på att det 

är vanligt att människor som känner sig ensamma ofta kan hamna i depressioner. Med dessa 

signaler bör det enligt vår mening vara mycket som talar för att mänsklig kontakt är vitalt och 

detta anser vi är viktigt att lyfta fram ytterligare i dagens samhälle. Här bör det även framföras 

att personliga bemötanden ansikte mot ansikte alltid kommer att behövas och att detta inte  
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enbart kan ske på ett modernt teknologiskt sätt. Många gånger handlar det också om att se till 

sig själv, hur man själv skulle vilja bli behandlad och därav bemöta andra. Det går med andra 

ord inte enbart att bemöta andra via tekniska medel, då det sociala livet finns i just den direkta 

interaktionen som sker ansikte mot ansikte. Människan i det stora hela är i behov av att känna 

närhet, omtanke och att få se andra människors uttryck för att få utlopp för sina egna känslor. 

När man arbetar med människor är det även av största vikt att bemöta dessa på ett värdigt sätt. 

Att försöka förstå och sätta sig in i andra människors liv ger tillbaka en massa upplevelser och 

skapar en större empatisk förmåga som leder till en professionalitet hos dem som jobbar med 

människor i olika sammanhang. Detta är några anledningar som fått oss att fundera över hur 

människan uppfattar och hanterar sitt bemötande av andra i vardagen och på sin arbetsplats.   

 

1.1 Syfte & problemformulering 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur mellanchefer upplever och hanterar sitt 

bemötande av personal samt hur de upplever och hanterar sitt bemötande i förhållande till 

rollen som mellanchef och andra roller de har i back- respektive frontstage. Vi vill även 

undersöka om mellanchefers bemötande av personal påverkas av deras egna erfarenheter från 

privat- och arbetslivet. Vi vill också ta reda på om människans bemötande skiftar utifrån olika 

situationer och om detta sker beroende på vilka som ingår i bemötandesituationen samt om för 

många olika roller att handskas med leder till ett tillstånd av kaos i bemötandet av andra. Vår 

önskan med denna studie är att bidra till att ge mellanchefer en möjlighet att reflektera över 

sitt bemötande mot sin personal och på så sätt kunna utveckla sitt bemötande.  

 

Utifrån vårt syfte utformade vi denna huvudfråga, som lyder enligt följande: 

 

Hur upplever och hanterar mellanchefer sitt bemötande av personalen samt hur 

upplever och hanterar de sitt bemötande i förhållande till rollen som mellanchef 

och andra roller de har i back- respektive frontstage? 

 

För att kunna besvara denna frågeställning ansåg vi att följande underfrågor behövde 

behandlas: 
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Vad innebär bemötande för mellancheferna? 

Hur bemöter mellancheferna sin personal utifrån olika situationer? 

Vilka roller intar mellancheferna i olika arbetssituationer och hur påverkar 

rollerna deras bemötande av personal? 

Hur hanterar mellancheferna sina emotioner som uppkommer i olika situationer 

av bemötande? 

Hur kan mellanchefernas bemötande av personal förändras/förbättras? 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att innefatta mellanchefer inom Psykiatrin i Halland, vilket främst 

beror på vår fysiska närhet till området och att det fanns en möjlighet till att göra ett gott urval 

till följd av att organisationen omfattar flertalet mellanchefer. Att vända sig till en och samma 

yrkeskategori gjorde att vi kunde förhålla oss till ämnet utan att det blev för spretigt (vad 

gäller till exempel bakgrundsfakta, erfarenheter kring området och känsla för arbetsplatsen), 

vilket det lätt kunde blivit om vi istället hade vänt oss till mellanchefer i det stora hela.  

 

1.3 Psykiatrin i Halland 

Psykiatrin i Halland är en hierarkiskt uppbyggd organisation, det vill säga utifrån en struktur 

som omfattar olika nivåer av över- och underordnade tjänster. En styrelse för psykiatrin finns 

i spetsen följt av en psykiatrichef och under denne sitter en chefsläkare och en stabchef. Sedan 

är organisationen uppdelad i tre verksamheter; vuxenpsykiatrin i södra Halland, 

vuxenpsykiatrin i norra Halland samt Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Halland, med 

vardera en verksamhetschef. Det finns omkring 654 anställda inom hela Psykiatrin i Halland. 

Det arbetar åtta mellanchefer inom vuxenpsykiatrin i södra Halland där det är sammanlagt 

206 personer med 207 anställningar. Inom vuxenpsykiatrin i norra Halland finns det tio 

mellanchefer och sammanlagt 298 personer med 299 anställningar och inom BUP i Halland 

finns det sju mellanchefer, sammanlagt 136 personer med 137 anställningar. Vuxenpsykiatrin 

i södra Halland sträcker sig över Halmstad, Hylte och Laholm, vilka innefattar följande 

enheter; anorexi- och bulimienhet, äldrepsykiatri, affektiv enhet, akutenhet, allmänpsykiatri, 

psykos rehab-team, särskilt vårdkrävande team, öppenvård, och ungdomspsykiatrisk  
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mottagning. Vuxenpsykiatrin i norra Halland sträcker sig över Varberg, Kungsbacka och 

Falkenberg, vilka innefattar följande enheter; särskilt vårdkrävande, akutavdelning, 

psykosvård, minnesmottagning, öppenvård och ungdomspsykiatrisk mottagning. BUP i 

Halland sträcker sig över Halmstad, Varberg, Laholm, Hylte, Falkenberg och Kungsbacka, 

vilka innefattar följande enheter; akutavdelning, behandlingsavdelning, ätstörningsenhet, 

öppenvård, och barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (se bilaga 1 & muntlig information 

från Psykiatrin i Halland).   

 

Inom Psykiatrin i Halland finns en uppsatt chefspolicy, som säger att chefsbefattning är viktig 

för hur arbetsplatsen fungerar och att man som chef på ett tydligt och öppet sätt bör leda och 

styra verksamheten utifrån speciella krav. Synsättet bör vara helhetligt och präglas av en vilja 

att utveckla verksamheten, samarbeta samt innesluta engagemang, tillit och integritet. Att 

framhäva är att Landstingsstyrelsen betonar att chefskapet inom Landstinget Halland ”… 

innebär att förena rollerna som ledare, strateg och chef” (Landstingsstyrelsen 2005, s 2).  

 

Det finns olika uppsatta riktlinjer kring vad arbetet inom Psykiatrin i Halland ska stå för och 

organisationen har vissa kännetecken som de vill ska vara framträdande i deras verksamhet. 

Utmärkande drag i verksamheten utåt mot vårdtagare eller samhället är sådant som ett gott 

bemötande, en hög kvalitet, samarbetsvillighet, verksamhets- och personalutveckling samt ett 

lyhört och inspirerande ledarskap. I måldokumentet lyfts det även fram några viktiga inre 

egenskaper mellan styrelse och verksamheten såsom ömsesidig lyhördhet, professionalitet 

samt öppen och självkritisk hållning (Landstingsstyrelsen, 2007). 

 

1.4 Tidigare undersökningar 

Vår uppsats är unik i sitt slag eftersom vi inte har funnit någon tidigare studie som behandlar 

både bemötande och mellanchefer utifrån ett sociologiskt perspektiv. Bemötande kan 

emellertid innefatta och beröra olika områden och därför återfinns en mängd undersökningar 

kring just detta ämne. Det kan exempelvis handla om studier kring bemötande gentemot 

patienter, anhöriga, personal och chef inom privat eller offentlig sektor. Exempel på en 

undersökning kring bemötande är ”vårdpersonalens kommunikation och bemötande av  
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personer med demenssjukdom” som lyfter fram att det erfordras en speciell kunskap, tålamod 

samt att yttre omständigheter påverkar bemötandet och kommunikationen med patienter som 

har demenssjukdom (Lagergren Strindberg & Mohamed Farah 2009, s 20–24). En annan 

undersökning kring bemötande; ”sjuksköterskans möte med anhöriga efter trauma med dödlig 

utgång. En litteratur studie utifrån både sjuksköterskors och anhörigas perspektiv” visar att 

bemötande av anhöriga vid dödsfall kräver kunskap och utbildning i bemötande från 

sjuksköterskans sida och anhöriga hade i denna studie både haft positiva och negativa 

upplevelser av sjuksköterskans bemötande i krissituationen (Nilsson & Sandberg 2009, s 1).  

 

Det finns även flertalet gjorda undersökningar kring mellanchefer som bland annat visar att de 

har en så kallad mellanposition inom organisationen. Detta resulterar ofta för dem i en 

balansgång, som innehåller olika krav och påtryckningar (Simu 2009, s 27–28). Vidare visar 

undersökningen ”arbetsmotivationens betydelse ur ett mellanchefsperspektiv – en fallstudie 

på Länsstyrelsen i Kalmar län” att kommunikationen inom organisationen är viktig och så att 

säga fungerar som ett sammanbindande kitt, vilket bidrar till att skapa en trygg miljö för de 

anställda. Detta i sin tur gynnar att förståelse skapas för varandras roller (Aktonius, Helgesson 

& Nilsson 2007, s 51–52). Ytterligare en studie kring mellanchefer visar att de besitter 

multipla roller som ibland ställs mot varandra; myndighetens företrädare, ledare, granskare av 

sina kollegor och fördelare av pengar i löneförhandlingar &c. Denna studie lyfter även fram 

att det är av vikt att mellancheferna visar mänsklighet, lyssnar in på sina kollegor och deltar i 

samvaron som råder på arbetet (Werkmästar 2007, s 33).  Ytterligare en studie visar att 

mellanchefer ibland har varit överbelastade i sin arbetsmiljö, vilket bland annat har berott på 

att organisationen vuxit med åren som gått. Detta har i sin tur lett till att mellanchefernas egna 

ledarskapsutvecklingar har försummats (Gartmyr & Johansson 2005, s 34). Det finns även en 

tidigare undersökning som har genomförts kring mellanchefer och vardagskonflikter. 

Resultatet av denna studie visar att det finns olika former av konflikter på arbetsplatsen till 

exempel ”vi och dom”, värde- och värderingskonflikter samt kommunikationsproblem. 

Orsaken till att konflikter bryter ut handlar ofta om brister i kommunikationen (Kajava & 

Palmér 2004, s 44–45).  
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Inom Psykiatrin i Halland har olika typer av undersökningar genomförts och dessa är främst 

inriktade på patienter och brukare inom vården. Exempel på tidigare undersökningar som 

utförts är två brukarutvärderingar av Psykiatrin i Halland från år 2005 respektive år 2007 

bland brukare, patienter och anhöriga med syftet att konstruera en enkel modell för att kunna 

återge feedback till psykiatrin 

(http://www.lthalland.se/lth_templates/informationpage____3627.aspx). Flertalet FoU-

rapporter har även uträttats och beskriver bland annat förekomst av cancer, hjärt-kärlsjukdom 

och skador i Halland, folkhälsoarbete i Sverige och utomlands samt ungdomars liv och hälsa 

(& http://www.lthalland.se/lth_templates/BrochureCategory____4982.aspx). 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är upplagd på så vis att den påbörjas med en inledning som beskriver uppsatsens 

bakgrund, syfte och problemformulering, avgränsning samt disposition. Därefter följer ett 

metodavsnitt som redovisar metoderna som har använts; kvalitativ metod, intervjuer och 

observationer. Vidare beskrivs tillvägagångssättet av förberedelserna av uppsatsen, 

materialinsamlingen samt bearbetningen och redovisningen av materialet. Sedan diskuteras 

för- respektive nackdelar kring metoderna. Metodkapitlet avslutas med en metod- och 

etikdiskussion. Därefter redogörs det teoretiska ramverket som har hjälpt oss att studera det 

insamlade materialet, vilket består av begreppet bemötande, Erving Goffmans rollteori, 

George Herbert Meads symboliska interaktionism och Charles Horton Cooleys spegeljaget. 

Detta kapitel avslutas med en diskussion kring teorierna. Fortsättningsvis följer en 

presentation av materialet utifrån fastlagda teman, vilket åtföljs av ett kapitel som innehåller 

en sociologisk analys och tolkning av materialet. Sedan finns reflektioner kring uppsatsen att 

finna efter detta kapitel och därpå ett avsnitt som verkar som en sammanfattande avslutning. 

Till sist återfinns förslag på framtida forskning, en litteraturförteckning och bilagor. 

 

 

 

http://www.lthalland.se/lth_templates/informationpage____3627.aspx
http://www.lthalland.se/lth_templates/BrochureCategory____4982.aspx
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2. Metod  

Detta kapitel inleds med en redovisning av metodanvändningen däribland kvalitativa 

intervjuer och observationer. Avsnittet fortsätter med ett stycke om uppsatsens förberedelser, 

materialinsamling och bearbetning av empirin. Därefter diskuteras för- och nackdelar kring 

metodanvändningen. Kapitlet avslutas med en metod- och etikdiskussion. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa vetenskapliga metoder däribland semistrukturerade samtalsintervjuer ansikte mot 

ansikte samt synliga och passiva observationer användes i denna undersökning. Sammanlagt 

genomfördes tio stycken intervjuer med olika mellanchefer inom Psykiatrin i Halland. Till vår 

hjälp använde vi oss av ljudupptagning samt förde fältanteckningar under intervjuerna. Att vi 

ämnade använda oss av kvalitativa metoder baseras främst på att vi ville se hur mellanchefer i 

praktiken uppfattar sitt bemötande däribland deras strategier och förhållningssätt. Att 

djupgående förstå och beskriva det vi studerar var ett av våra viktigaste mål med 

undersökningen och det ansåg vi vara möjligt genom en nära kontakt med 

undersökningsdeltagarna. Dessa metoder passade även vårt studieområde för att vi ville få ett 

mer personligt och uttömmande material att kunna dra slutsatser utifrån, vilket var av vikt för 

att analysen skulle blir mer levande och lättare att handskas med. Dessutom menar vi att vi 

genom ljudupptagning samt observation av intervjusituationen kunde utläsa känslor genom 

kroppsspråk och uttryckssätt, vilket i sin tur bidrog till en ökad trovärdighet i studien (Trost 

2005, s 14).  

 

2.1.1 Intervjuer & observationer 

Semistrukturerade intervjuer har enligt Denscombe (2000) betydelsen att intervjuaren i förväg 

har en fastställd intervjuguide med ämnen och frågor som denne kommer att behandla under 

själva intervjun. Av vikt är att intervjuaren anpassar sig under intervjun och till exempel 

ställer följdfrågor till intervjupersonen vid behov samt inte låter sig styras av vilken ordning 

ämnena står i intervjuguiden, utan låter intervjupersonen utveckla sina svar så som denne  
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önskar (Denscombe 2000, s 135). Att använda oss av semistrukturerade samtalsintervjuer 

innebar med andra ord att fokus låg på ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. 

Det var själva dialogen – samtalet som var det yttersta redskapet för insamlandet av 

materialet. Att vi valde just denna typ av intervju har främst att göra med att vi i förhand 

tänkte på vad vi skulle få veta utifrån den intervjutyp vi valde. Med hjälp av denna metod 

kunde vi ta fasta på personliga erfarenheter och annat betydelsefullt ur intervjupersonens 

vardag. Detta kan i annat fall i till exempel gruppintervjuer gå förlorat bland annat till följd av 

andra intervjupersoners närvaro. Vid denna typ av intervju är svarsalternativen öppna vilket 

gav informanterna möjlighet att beskriva sin verklighetsbild. Vi menar även att 

semistrukturerade intervjuer medför möjligheten att som informant kunna tala mer utförligt 

om ämnet samt möjligheten för intervjuaren att ställa följdfrågor (Kvale 1997, s 13-14 & 32-

33). 

  

Samtidigt som intervjun pågick gjorde vi med våra ”sociologiska glasögon” synliga och 

passiva observationer, det vill säga att vi satt i rummet och observerade intervjupersonen och 

själva intervjusituationen under intervjun. Med synlig observation menas att intervjupersonen 

är informerad om att observation äger rum och vad som observeras. Att påpeka är att vid 

passiv observation deltar inte observatören i själva intervjun, det vill säga i det som denne 

observerar. Det handlade alltså om ”… ögats direkta observation av händelser…” 

(Denscombe 2000, s 165), vilket dokumenterades med fältanteckningar som senare kom att 

analyseras.  

 

Med utgångspunkt från semistrukturerade samtalsintervjuer och passiva samt synliga 

observationer satte vi med andra ord fokus på undersökningspersonernas beskrivningar samt 

intervjusituationernas innehåll. 

 

  2.1.2 Förberedelser 

Då vi stod inför att göra vårt val av uppsatsämne enades vi snabbt om att skriva om 

bemötande i vardagen däribland arbetslivet och människans roll i det hela. Vidare hade vi ett 

intresse av att få kännedom om hur mellanchefer uppfattar och hanterar sitt bemötande av sina  
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medarbetare samt hur de upplever samt hanterar sitt bemötande i förhållande till rollen som 

mellanchef och andra roller de har i back- respektive frontstage, eftersom vi fått upp ögonen 

för mellanchefernas unika mittposition i arbetslivet. Därför kom vi att diskutera kring en 

kombination av bemötande och att vara mellanchef. Vi hade även en förhoppning om att 

kunna bidra till att ge mellanchefer en möjlighet att reflektera kring sitt bemötande mot sin 

personal och därav kunna förbättra sitt eget bemötande. Att vi valde Psykiatrin i Halland som 

utgångspunkt har främst att göra med vår fysiska närhet till området och själva möjligheten 

till att kunna göra ett gott urval till följd av att organisationen omfattar flertalet mellanchefer. 

Fast det inte var psykiatrin i sig som vi ville undersöka tror vi båda att vårt gemensamma 

intresse av att arbeta nära människor i komplexa livssituationer bidrog till att vi riktade vår 

fokus på just denna organisations mellanchefer. Här bör det nämnas att från det att 

uppsatsarbetet påbörjades tills det avslutades stod det i relation till vår egen förförståelse 

(samtliga moment i uppsatsen har alltså påverkats av denna). Därför kom syftet med 

uppsatsen att utformas i linje med vår förförståelse som handlar om att vi tror att 

mellanchefers bemötande av personal påverkas av deras egna erfarenheter från privat- och 

arbetslivet. Vidare tror vi också att mellanchefernas bemötande skiftar utifrån olika situationer 

beroende på vilka som ingår i bemötandesituationen samt att för många olika roller att 

handskas med kan leda till ett tillstånd av kaos i bemötandet av andra. När ämnesvalet 

emellertid hade gjorts och vi arbetat fram en problemformulering samt valt de metoder vi 

skulle använda oss av utformade vi en teoretisk utgångspunkt att vila arbetet på. Det centrala 

här var att denna skulle vara så pass allomfattande som möjligt för att det kommande arbetet 

skulle kunna utmärkas av en struktur och ingå i ett sammanhang. Med detta i åtanke 

påbörjade vi att läsa om bemötande i bland annat uppslagsverk för att bilda oss en gemensam 

uppfattning om begreppet som vi använde som grund i vår teoretiska utgångspunkt. I ”Jaget 

och maskerna” (Goffman 2005) behandlas en rollteori som vi beslöt oss för att använda med 

tanke på att denna omfattar hur människan agerar och vilka roller denne besitter i olika 

sociala konstellationer. För att vidare täcka in vårt ämnesområde teorimässigt och därmed få 

ett mer ingående ramverk för vår studie bestämde vi oss för att använda symbolisk 

interaktionism och Cooleys begrepp spegeljaget. Detta för att dessa teorier inklusive 

rollteorin skildrar kommunikationen mellan människor och vad som händer när samspel sker,  
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vilket är dominerande i bemötandesituationer. Uppsatsarbetet fortsatte sedan med att vi 

utformade en så kallad riskanalys som innehåller praktiska problem som skulle kunna uppstå 

under uppsatsarbetet. Problem som vi till exempel såg eventuellt kunde uppstå var oväntade 

kostnader, bristande ljudupptagning av intervjuerna, att vår förförståelse kunde påverka 

insamling och bearbetning av materialet. Andra problem vi såg kunde uppkomma var att 

sanningshalten hos intervjupersonerna är omöjlig att kontrollera, att intervjupersonerna inte 

ville eller vägrade svara på våra frågor samt att vi fick ofullständiga eller bristande svar. En 

grundförutsättning för att kunna genomföra denna uppsats var naturligtvis att få tillträde på 

fältet vi ville studera så snart som möjligt. Vi försökte därför tidigt komma i kontakt med ett 

organisationsschema för att få en bild av hur organisationen är uppbyggd och därav se var 

vidare kontakt skulle tas. Då organisationen är hierarkisk var det naturligt att börja uppifrån i 

rangordningen och förankra vår uppsatsidé och grundtankar där. Uppsatsarbetet förankrades 

även hos verksamhetscheferna vid respektive enhet inom psykiatrin innan vi tog kontakt med 

mellancheferna främst för att de skulle veta att vi rörde oss inom organisationen.  

 

För att kunna samla in relevant och täckande information och därav kunna göra en kvalitativ 

skildring av det sociala fenomenet hängde urvalsgruppen samman med att vi ville nå en så 

pass stor variation bland informanterna som möjligt, det vill säga att vår studie inte hänger på 

vad personen i sig vill säga utan vad begreppet bemötande har för innebörd för mellanchefer. 

Antalet informanter bestämdes på förhand till tio stycken utifrån olika delar av 

organisationsföreträdare. Vi utgick ifrån psykiatrins organisationsschema där det framgår att 

Psykiatrin i Halland indelas i tre olika verksamheter; vuxenpsykiatrin i södra Halland (åtta 

mellanchefer), vuxenpsykiatrin i norra Halland (tio mellanchefer) och BUP i Halland (sju 

mellanchefer). Urvalet var slumpmässigt och stratifierat, det vill säga att urvalet gjordes 

slumpmässigt på ett tillräckligt antal och varje mellanchef ”… i populationen har haft samma 

möjlighet att väljas ut i förhållande till deras andel av den totala populationen.” (Denscombe 

2000, s 20).  
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Innan vi kontaktade urvalsgruppen formulerade vi en mall för hur samtalet i stort skulle gå 

tillväga, delade upp urvalsgruppen oss emellan samt kontaktade lika många var via telefon. Vi 

var noga med att se till att bestämmandet av tid med intervjupersonerna ordnades väl och att 

det till exempel inte förekom några dubbelbokningar. Parallellt med ”raggandet” efter 

intervjupersoner utformandes en intervjuguide (se bilaga 2), som vi kom att utgå ifrån under 

våra intervjuer. Denna bestod främst av intervjuns upplägg och ämnesområden som skulle 

komma att behandlas under intervjun. Det handlade alltså om att en operationalisering ägde 

rum, det vill säga att vi gjorde undersökningen mätbar i form av att formulera vetenskapliga 

frågeställningar som vi sedan lämnade ut till intervjupersonerna. Här är det viktigt att lyfta 

fram att vår förförståelse kring det sociala fenomenet, som vi tidigare har nämnt, i förväg 

påverkade de frågor vi utarbetade i intervjuguiden. Förförståelsen påverkade med andra ord 

hur vi förhöll oss, tänkte och agerade i detta skede, vilket i sin tur inverkade på hur vi senare 

kom att uppfatta och tolka intervjupersonernas uttalanden. Till följd av detta formulerade vi 

till exempel denna fråga; ”upplever du att bemötandet skiftar beroende på situation?” (se 

bilaga 2). Vi försökte emellertid sträva efter att förhålla oss medvetna om detta och på så vis 

skapa en så pass objektiv guide som möjligt. Det har enligt vår mening dock inte varit möjligt 

att frångå våra personligheter i arbetet, då dessa finns i allt vi tar oss för i livet.  

 

Innan intervjuerna ägde rum bestämde vi oss för att dela upp intervjuerna lika mellan oss, så 

vi både skulle få chansen att vara intervjuare och observatör. Att påpeka är att vi bestämde oss 

för att den ena skulle intervjua de mellanchefer som den andra hade haft kontakt med för att 

underlätta själva genomförandet av intervjun. Detta för att vi kände att den som kontaktat 

intervjupersonen redan etablerat någon form av kontakt medan den andre stått i bakgrunden så 

att säga. Vi ville alltså försöka skapa en intervjusituation där informanterna respektive 

intervjuaren hade så pass få förutfattade meningar om varandra som möjligt (vi tror med 

andra ord att informanterna hade fler förutfattade meningar om den som hade varit i kontakt 

med dem för att boka in en intervju och tvärtom). Att poängtera är att vi menar att förutfattade 

meningar av något slag kan komma att styra/störa intervjusituationen, så ju färre förutfattade 

meningar desto bättre intervju. Att vi tyckte detta var viktigt handlar även om att vi tror att  
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kontakten mellan intervjuare och informant under intervjun skulle kunna ge mer, vara spontan 

och genuin om man inte har en tidigare relation av något slag. I annat fall tror vi att det hade 

varit svårare för båda parter att förhålla sig till varandra under intervjun. Detta för att man i 

båda sitsarna då kunde ha kommit att anpassa sig (både omedvetet och medvetet) till den 

rådande situationen utifrån relationen som fanns etablerad. Vi förberedde oss även på hur vi 

skulle försöka att placera oss där intervjuerna skulle äga rum, det vill säga att vi till exempel 

tänkte på att inte sätta oss invid eller i nära anslutning till en dörr. Den som var intervjuare 

skulle även vara vänd mot intervjupersonen, som vi i sin tur skulle försöka se till att denne 

satt i mitten av oss för att inte känna sig i en tydligt utsatt position. Observatören skulle i sin 

tur sitta en aning avskilt från intervjupersonen, men ändå i nära anslutning, det var viktigt att 

intervjupersonen inte skulle känna sig uttittad under intervjun. Vidare planerade vi även vad 

vi skulle ha på oss och hur vi skulle föra oss mer allmänt så att säga. Här är det viktigt att 

nämna att intervjupersonerna frivilligt fick välja om de ville ta del av vår intervjuguide och 

synopsis innan intervjutillfället, vilket i sin tur påverkade hur pass förberedda de var inför 

intervjun och därav själva intervjuns karaktär däribland upplägget och innehållet. Att det gick 

till på detta viset har att göra med att vi ville att intervjupersonerna skulle kunna ta del av vårt 

arbete innan och att de skulle ges en valmöjlighet till att göra så eller inte. Vi ville med andra 

ord inte påtvinga de vårt material, men ändå ge dem en möjlighet till att sätta sig in i vårt 

studieområde om de så önskade. Med tanke på att bemötande kan uppfattas olika, är ett 

omfattande ämne och att det kan vara något som vi i vardagen tar för givet kändes det bra att 

det fanns en möjlighet för berörda personer att fundera över och att göra klart för sig själva 

vad detta innebär för just dem. 

 

2.1.3 Insamling av empiri 

Intervjuerna genomfördes runt om i Halland under vecka 14, 15 och 16 och dessa hölls ofta 

(med något undantag) på intervjupersonernas arbetsplatser. En vistelse på fyra dagar vid 

fästningens vandrarhem i Varberg underlättade en del av materialinsamlingen, då vi med 

Varbergs kommun som utgångspunkt lätt kunde ta oss till och från intervjuerna runt om i 

Halland. Det vi genomgående kände under intervjuerna var att dessa krävde att ett förtroende 

mellan intervjuare och den intervjuade etablerades tidigt för att generera bra förutsättningar  
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för intervjuerna. Därför inleddes samtliga intervjuer med att vi försökte skapa en avslappnad 

trygg stämning genom att småprata. Vi informerade intervjupersonerna om vilken roll de hade 

i studien, att det var frivilligt att deltaga och i det rättigheten att bryta intervjun närhelst de 

kände för det. Vidare var vi noga med att få informanternas medgivande till att använda den 

information/uppgifter som samlats in under arbetets gång. Vi upplyste de även om att vi i hög 

utsträckning skulle ta hänsyn till att de uppgifter som införskaffades skulle bevaras på ett sätt 

som skyddade de och att inga obehöriga skulle kunna ta del av materialet. Viktigt var att vi 

också meddelade informanterna om att vi använde endast data kring de som vi insamlat under 

studiens gång i forskningssyfte. Att vi under intervjun ställde öppna frågor upplevde vi 

uppskattades av informanterna. Dock uppfattade vi att det fanns svårigheter med att använda 

oss av just denna metod, då intervjuguidens ämnesområden så att säga gick i varandra och 

därmed blev det svårt både för intervjuaren och för den intervjuade att stundom klargöra för 

något ämne som tidigare avhandlats. Det var alltså svårt att hålla sig till ett ämnesområde utan 

att glida in i något annat, vilket vi tror hänger samman med hur man själv uppfattar ämnet 

bemötande och att ämnet i sig är komplext. 

 

Intervjuaren höll i själva intervjun men såg hela tiden till att observatören fick möjlighet att 

påverka. Då observatören hört och reagerat på något som kunde vara av värde gavs alltså 

utrymme för denne att poängtera detta. På så vis kunde vi få så uttömmande svar som möjligt 

och stämningen blev naturlig för alla parter. Vi märkte snart att vi kompletterade varandra 

under intervjuerna och att observatören hade en viktig roll, då denne upptäckte och tolkade in 

olika meningar och känslor som för intervjuaren var svåra att fånga. Att vara observatör 

innebar med andra ord en balansgång mellan att vara synlig och osynlig så att säga i och med 

att vid ”rätta tillfällen” under intervjun göra sig osynlig respektive synlig för att få ut bästa 

möjliga av observationen. Det handlade alltså främst om att se till det som inträffade under 

intervjun, föra fältanteckningar på det och i största möjliga mån inte ”störa den naturliga 

miljön” (Denscombe 2000, s 166).  
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Med anledning av att det inträffade några ombokningar av intervjutider bland annat att två av 

intervjuerna ägde rum vid samma tidpunkt fick vi genomföra dessa var för sig. En skiftning 

av intervjusituationen följde alltså, då intervjuare och observatör under dessa intervjuer var en 

och samma person. Det måste sägas att vi upplevde det som svårare att få en uttömmande 

intervju på grund av detta, eftersom rollerna ”krockade” med varandra, det vill säga att det för 

oss var mycket att hålla reda på, känna in och avväga under intervjun med hänsyn till dessa 

roller. Dock anser vi att vi växte med våra roller som intervjuare och observatör på grund av 

att vi helt hade oss själva att förlita oss på under intervjun. Med det egna ansvaret följde med 

andra ord en nyttig erfarenhet. 

 

Det bör framföras att de intervjuer där intervjupersonerna var förberedda innan, det vill säga 

hade tagit del av intervjuguide och synopsis skilde sig från de intervjuer där 

intervjupersonerna inte hade tagit del av material innan på så vis att dessa intervjupersoner 

hade mer uttänkta svarsformuleringar. Detta hör enligt vår tolkning samman med att de tagit 

möjligheten att reflektera över ämnesområdena som intervjun behandlade, vilket de andra inte 

hade gjort och därför menar vi att detta också genererade till att de gav så att säga mer 

spontana svar. Hur pass väl detta har influerat vårt insamlade material är dock svårt att 

uttrycka, eftersom vi inte med säkerhet kan säga att vare sig intervjupersonerna tagit del av 

material innan eller inte har påverkats i någon riktning. Detta är endast något vi kan spekulera 

kring bland annat utifrån de känslor som uppkom hos oss i samspelet med intervjupersonerna. 

Att poängtera är att huvudsaken för oss inte var att genomföra identiska samtalsintervjuer utan 

att få fram ett material som vi skulle kunna jämföra mellan mellancheferna. Här bör det dock 

sägas att vi under intervjuerna fick uppfattningen att det var bra att mellancheferna fick tid att 

reflektera över ämnet innan intervjun, dock påtalade de mellanchefer som inte tagit del av 

information innan intervjun att det gick lika bra det (vi tror att detta kan hänga samman med 

hur man är som mellanchef, hur man arbetar, är insatt i ämnet, personlighet &c). 
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2.1.4 Bearbetning & redovisning av material 

Det vi genomgående i denna process bar med oss var att enbart använda materialet för vårt 

studiesyfte. Av vikt är att vi efter insamlandet av materialet gjorde det anonymt för att inte 

privat information skulle avslöjas om det skulle komma på avvägar. Därefter såg vi till att 

våra fältanteckningar inte på något sätt kunde förknippas eller kopplas ihop med berörda 

studieobjekt. Vi kodade även intervjupersonerna istället för att använda deras namn. Sedan 

transkriberades samtliga intervjuer, det vill säga att vi renskrev intervjuerna utifrån våra 

minnesanteckningar och med hjälp av ljudupptagningarna. Parallellt med detta moment 

påbörjade vi att tolka det som informanterna uttryckt i ord, vilket så småningom förde oss in 

på att presentera rena fakta i en resultatredovisning utifrån fastlagda teman som baserades på 

våra frågeställningar. För att underlätta denna process tog vi hjälp av post-it lappar för att 

strukturera upp faktamaterialet, det vill säga att vi skrev ned svaren på dessa som sedan fästes 

temavis på en vägg. På så vis skapades en överblick på materialet, som av detta även kunde 

hanteras på ett mer helhetligt sätt. Sedan sammanställdes resultatet med de teoretiska 

utgångspunkterna, analyserades och diskuterades i kombination med våra egna tolkningar. Av 

vikt är att resultatet belystes med citat hämtade från intervjupersonerna, vilka kodades med 

bokstäver Ip A, Ip B, Ip C &c. Bokstäverna som intervjupersonerna blev tilldelade har 

ingenting med deras namn att göra eller i vilken ordning intervjuerna har genomförts. 

Bokstäverna har tilldelats de slumpmässigt via lottdragning för att minska deras risk att bli 

röjda. Att påpeka är att ljudupptagningar hanterades med största försiktighet och raderades då 

vår analys och tolkning av materialet var färdigställt.  Det bör sägas att det för oss låg en 

svårighet i bearbetningsprocessen som handlar om att vi kastades mellan att dels tolka den 

text som intervjun gav och dels tolka den information som uppstod med tiden. Detta skulle 

man kunna kalla för ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Med andra ord hade vi att göra med 

en balansgång samt att vår förförståelse påverkade och påverkades av hur vi tolkade och 

uppfattade materialet (Trost 2005, s 23-24, 34 & 53-57). Under uppsatsens slutskede hjälpte 

några kompisar (utanför skolans värld) oss med att korrekturläsa uppsatsen. De gav oss även 

nyttig feedback innehållande bland annat förslag till förbättringar.  
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2.1.5 För- & nackdelar med metoderna 

Kvalitativ forskning kan generellt sett kritiseras för att vara alltför subjektiv, med andra ord 

att resultatet ytterst beror på vem som gjort tolkningen och analyserar det insamlade 

materialet. Resultatet bygger även på den subjektiva relationen mellan forskare och 

informanter. Forskarens närhet kan i och med detta påverka resultatet – ”forskareffekt” samt 

att denne kan komma att väga in egna erfarenheter. Det som även kan förekomma är så kallad 

”intervjuareffekt”, det vill säga att svaren som forskaren får av informanterna kan ha 

påverkats av dennes frågeställningar. Vidare kan kritik riktas mot denna metod för att 

generaliseringar till populationer kan vara svåra att göra då fokus ofta ligger på att studera 

flera variabler hos få individer, vilket skiljer sig från kvantitativ metod som fokuserar på 

studiet av få variabler hos flera individer. Därför bör det sägas att forskningen därmed blir 

ganska orörlig eftersom svårigheten att tillämpa resultatet inom andra områden finns. Den 

kvalitativa metoden för också med sig svagheter såsom brister hos undersökaren, kontexten 

samt undersökningsobjektets situation. Vad gäller informanterna kan de komma att ses som 

helt unika eller som avvikare. Detta medför att likheter och paralleller med andra individer 

kan bli svårare att se. En viktig kritik som bör riktas mot kvalitativ metod och kanske den 

viktigaste är att det kan vara svårt att se hur forskaren har arbetat med det insamlade 

materialet samt hur denne har kommit fram till resultatet. Att kvalitativ metod å andra sidan 

ser till helheten är en väsentlig fördel liksom att man kan skapa sig en förståelse om och 

beskriva samt förklara ett fenomen eller en process. 

 

Vad gäller användningen av samtalsintervju medförde denna metod inte enbart fördelen att vi 

kunde komma åt mer personliga och uttömmande svar, utan bidrog med möjlighet för 

uppföljning av till exempel våra frågor. Nackdelar som vi dock kan se med denna metod är att 

frågor för den intervjuade kan upplevas personliga och svåra att svara på inför intervjuaren. 

Detta kan i sin tur leda till att man kan få tillrättalagda svar, det vill säga att informanten ger 

intervjuaren de svar som denne tror att intervjuaren vill ha.   
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Synliga och passiva observationer förde inte endast med sig fördelar såsom att skaffa sig en 

bred uppfattning om intervjupersonen och intervjusituationen, eftersom intervjuaren främst 

har fullt upp med att skapa en trevlig atmosfär och flöde i samspelet. Observatören kan även 

lyckas fånga det där lilla extra som sammanbinder det den intervjuade uttryckligen säger och 

gör med intervjukontexten. En mer levande bild och syn på informanten kommer 

observatören alltså åt. En nackdel med att använda sig av synliga och passiva observationer är 

att den intervjuade kan känna sig uttittad under intervjun och därav inte känna sig bekväm 

bland annat för att det för observatören är svårt att så att säga smälta in i miljön. Viktigt att 

påpeka är att då observation sker både synligt och passivt ser observatören till informantens 

beteende, vilket medför nackdelen att denne inte förstår beteendet, eftersom observatören inte 

ägnar sig åt avsikten bakom själva uppförandet. Ytterligare en nackdel med synliga och 

passiva observationer är att observatören kan komma att missa väsentlig information om 

intervjukontexten som influerar den intervjuade. 

 

Överlag bör det sägas att dessa metoder till viss del kräver finkänslighet och skicklighet. Det 

är en konst som handlar om engagemang, tid och inlevelse, vilket för oss delvis har varit svårt 

att anamma bland annat med tanke på var vi befinner oss erfarenhets- och utbildningsmässigt. 

Med facit i hand har denna uppsats bidragit till större förståelse och insikt om hur det är att 

använda sig av metoderna ute på fältet.  

 

2.2 Metoddiskussion & etiska frågeställningar 

Det går att fråga sig hur uppsatsen hade sett ut om vi valt en annan metod. Eftersom vi hade 

som syfte att nå en djupare förståelse av det komplexa ämnet vi studerade föll det sig naturligt 

för oss att använda kvalitativ metod. Om vi i stället hade använt oss av kvantitativ metod 

menar vi att vi inte hade kunnat tränga in i ämnet på djupet utan enbart fått svar som ligger på 

ytan. Att genomföra intervjuer och observationer var därför ett gott val. Med dessa metodval 

följde olika roller som vi skulle handskas med, dels en intervjuarroll och dels en 

observatörroll, som vi båda upplever var en lärorik men tuff utmaning att ta an, då vi har 

begränsade kunskaper inom intervjuar- och observationsteknik. På detta följde att våra roller  
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och vårt framträdande med tiden och parallellt med forskarprocessen förändrades, det vill 

säga att vår teknik blev bättre och att vi ”vågade” ta ut svängarna mer i våra roller. Detta 

kände vi var svårt i början och lät då till viss del bland annat våra nerver ta över våra roller så 

att säga, vilket förde med sig konsekvenser såsom att vi fick komplettera med några frågor till 

vissa intervjupersoner i efterhand. Det som överlag kändes bra med vårt metodval och 

genomförande av undersökningen var att vi hade förberett oss väl, till exempel hade vi avsatt 

tid mellan intervjuerna, vilket gjorde att stressartade situationer kunde undvikas. Att vi även 

tids- och planmässigt var förberedda med exempelvis kartor till de intervjuer vi skulle till 

bidrog även till detta. Likaså att då det uppstod oförberedda tidsändringar såsom återbud eller 

ombokningar av intervju var vi flexibla och fortsatte arbeta med uppsatsen på annat vis. Att vi 

avsatte mycket tid tillsammans under intervjuperioden var bland det bästa vi kunde ha gjort 

eftersom detta bidrog till ett flyt i uppsatsskrivandet. Detta tror vi hör samman med att vi i 

denna veva också gav oss själva chansen att ingående diskutera våra tolkningar och analyser. 

Det vi emellertid kunde ha gjort bättre och kommer ha nytta av i framtiden är att inte boka in 

för många intervjuer på en och samma dag (även fast vi avsatt tid mellan intervjuerna). Det 

blev helt enkelt för mycket information och intryck att ta in och hålla reda på samt att det tog 

mycket kraft på en som intervjuare och observatör. Detta kunde vi se skiljde sig från de dagar 

då vi endast hade någon intervju att handskas med, så självklart måste det sägas att 

intervjuernas karaktär därav såg olika ut till följd av detta, det vill säga att vissa intervjuer på 

sätt och vis leddes av två alerta studenter medan andra intervjuer leddes av två mindre alerta 

studenter. Detta bidrog i sin tur till att de intervjuer som hölls av två alerta studenter blev mer 

djupgående och innehållsrika både till frågornas karaktär, men också till observationernas 

innehåll till skillnad från de intervjuer som lotsades av två mindre alerta studenter. Detta kan 

därför ha bidragit till att vi ömsom har fått mer eller mindre levande och innehållsrika svar 

under intervjuerna.  

 

Fortlöpande i uppsatsskrivandet intog vi ett kritiskt förhållningssätt gentemot det vi studerade 

och hur vi studerade. Vi utgick från en väl utarbetad intervjuguide och försökte vara 

självreflekterande i våra forskarroller. I samråd med handledare och kurskamrater diskuterade  



24 

 

METOD 

 

vi intervjuguiden och testade denna på varandra samt utförde intervjuer och observationer på 

ett korrekt sätt i och med att vi utifrån ett stratifierat och slumpmässigt urval genomförde 

intervjuerna. Det som även var väsentligt för vår studie var att vi under intervjuerna försökte 

skapa en relation mellan intervjuare, observatör och informanterna just för att kunna komma 

åt ett samspel. Detta underlättades bland annat av att vi var väl förberedda. Eftersom de flesta 

intervjuer ägde rum i informanternas arbetsmiljö tror vi att detta har inverkat på 

trygghetskänslan och det avslappnade förhållningssätt vi upplevt på respektive ställe, vilket i 

sin tur gav oss känslan av att intervjupersonerna lämnade öppnare svar. Som vi tidigare har 

beskrivit har vi under insamlingen och bearbetningen av empirin alltså upplyst informanterna 

om och arbetat i linje med de fyra värdeprinciperna inom forskningsetik; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Elanders 

Gotab, s 9, 12 & 14). Eftersom vi har erhållit de svar vi behövde av informanterna för att 

uppnå vårt syfte med uppsatsen leder detta sammantaget fram till att vi anser att validitet och 

reliabilitet har uppnåtts i vår studie, då vi alltså har mätt det vi avsätt mäta, det vill säga att vi 

har mätt det som för oss har varit relevant att mäta och vi har mätt detta på ett tillförlitligt sätt.  

 

I vårt uppsatsarbete har vi på olika sätt försökt kombinera närhet och distans till 

studieområdet för att uppsatsen skulle kunna resultera i en så pass valid och bred studie som 

möjligt. Vi har under arbetets gång med andra ord reflekterat över balansgången mellan 

närhet och distans i forskningssammanhang. Det som även är viktigt att återigen lyfta fram är 

att vi under uppsatsarbetet har reflekterat över våra forskarroller och informanternas roller. 

Här bör det nämnas att beroende på vem som forskar ser närhet och distans till studien ut på 

olika vis, vilket främst beror på individuella värderingar. Det vi i relation till detta bland annat 

har kommit fram till är att för mycket närhet kan resultera i att forskarens eller informantens 

integritet suddas ut samt att för mycket distans kan generera ett stort gap mellan forskare och 

informant och framkalla avskildhet samt känslor av främlingskap (Sjöberg 1999, s 193-202). 

Det är viktigt att framhålla att det för oss genomgående därför har varit viktigt att uppträda 

med respekt och intresse för intervjupersonerna och att så långt det går inte styras av våra  
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förutfattade meningar, utan försöka sätta oss in i vad det kan innebära att inneha en position 

som deras.  

  

Under uppsatsprocessen har vi som sagt reflekterat över etiska ståndpunkter.  Förutom de fyra 

etiska riktlinjerna inom forskning och etik i förhållande till rollerna som intervjuare, 

observatör och informant har vi även reflekterat över moraliska dilemman. Detta eftersom vi 

under arbetets gång stötte på svårigheter av olika slag, bland annat i kombination till vår egen 

närhet och distans till arbetet och uppsatsen i sin helhet. När problem kom vår väg handlade 

det ofta om att vi fick överväga hur vi skulle kunna agera rätt. Ett exempel är när någon 

informant lämnade ut känslig och personlig information under intervjun. Då var det viktigt att 

inte enbart tänka utifrån våra roller som forskare och observatör (med forskningsprinciperna i 

åtanke) utan också utifrån vår egen medmänsklighet. Med andra ord förhöll vi oss i sådana 

situationer nära informanten på så vis att vi hyste empati och så att säga kände med denne. 

Detta resulterade även i att vi gjorde en bedömning kring vad som skulle tas med om 

informantens uppgifter i studien. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel redogör för begreppet bemötande, Erving Goffmans rollteori, George Herbert 

Meads symbolisk interaktionism och Charles Horton Cooleys spegeljaget, som vi kopplat till 

vårt studieområde och använt för att analysera det insamlade materialet. Dessa teorier har 

alltså legat till grund för hela uppsatsarbetet. Fokus ligger på Goffmans rollteori för att denna 

omfattar hur människan handlar och vilka roller denne besitter i olika sociala interaktioner, 

vilket hör ihop med hur människan bemöter andra i sin omgivning. Symbolisk interaktionism 

och spegeljaget var ett för oss naturliga teorival, eftersom dessa innefattar själva 

kommunikationen människor emellan och vad som händer när interaktion sker, vilket är 

dominerande i bemötandesituationer.   

  

3.1 Bemötande på arbetsplatsen 

Individen ingår i olika sociala konstellationer på sin arbetsplats där bemötande är väsentligt. 

Detta medför en komplexitet, då begreppet inbegriper en mängd olika förklaringar utifrån 

individuella perspektiv. Till följd av var individen arbetar och i vilken position denne befinner 

sig i bemöter individen andra på olika sätt. Dessutom har individen med sig personliga 

erfarenheter i sin ryggsäck som påverkar dennes bemötande av andra. Fokuseringen ligger i 

denna uppsats på mellanchefers bemötande, närmare bestämt hur de uppfattar sitt bemötande 

av sin personal. Med bemötande i arbetslivet avser vi därför först och främst ett sätt att 

uppföra sig mot någon på sin arbetsplats. Bemötande har med andra ord en mängd olika 

definitioner beroende på vem man frågar och var man arbetar 

(www.nationalencyklopedin.se). Det finns dock en gemensam nämnare bland definitionerna; 

det handlar i hög grad om de möten/interaktioner som sker mellan varandra i arbetslivet 

däribland utbyten av ord och handling (Respons 1996, s 188). Det rör sig alltså främst om hur 

människor uppträder och uppför sig mot varandra. Det är med andra ord ett samspel som 

handlar om den inställning eller det förhållningssätt vi har till varandra och som visar sig i 

ord, gester samt handlingar. Av vikt är att det här kan sägas vara en följd av individens 

personliga karaktärsdrag, omdöme, uppfattningar, kunskaper och förmågor (Egidus 2005, s 

231). Bemötande tar därför olika uttryck beroende på sammanhang, det vill säga om 

bemötande sker vid formella och informella möten. Andra viktiga aspekter i bemötande  

http://www.nationalencyklopedin.se/
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gällande relationen mellan chef och personal är att bli bemött med respekt, att det finns 

tillräckligt med tid avsatt vid behov, att hänsyn till individuella faktorer tas och att chefen är 

tillgänglig. Av vikt är även att bemötande rör mänskliga rättigheter där individens 

människovärde alltid ska utgå från individen i sig, det vill säga att individens 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet bör respekteras. 

 

3.2 Rollteori 

Erving Goffman menar att vardagslivet är ett skådespel där det finns fastställda mönster där 

individerna (aktörerna) har olika roller liksom i en teater där de tolkas och bedöms av andra 

(publiken) både medvetet och omedvetet när de framträder (på scen) (Goffman använder 

begreppet dramaturgi för att beskriva denna teori). Definitionen av en roll är att den är 

produkten av alla sociala förhoppningar som finns på den. Ibland handlar det även om att ett 

så kallat teamframträdande råder, det vill säga att flera aktörer framträder med sina roller 

samtidigt.  Och beroende på vilken scen aktören befinner sig finns det enligt Goffman olika 

normer för denna att förhålla sig till. Rollteorin bygger även på begreppen frontstage och 

backstage, som främst rör sig om att individen beter sig olika beroende på vilken roll denne 

spelar. Det är med andra ord situationen som avgör vilken roll individen spelar. Detta ser 

Goffman vara en process som handlar om individens rollmedvetenhet, det vill säga en 

medvetenhet om de roller denne har. Då individen är i frontstage betyder det att individen 

spelar upp rollen som sig själv inför andra/utomstående. Denna roll förväntas individen spela 

av de utomstående. Backstage syftar å sin sida på att individen inte spelar någon särskild roll 

när denne omges av exempelvis familjen och nära vänner, som denne känner sig trygg med 

och har förtroende för. Här handlar det med andra ord om att individen inte behöver ”sätta 

upp en pjäs” för någon annan. Det ligger även i individens intresse att presentera en viss bild 

av sig själv i möten med andra, det vill säga att styra föreställningen andra får av denne, så 

kallad intrycksstyrning. Det är med andra ord av vikt för individen att presentationen gynnar 

denne och att den överensstämmer med de normer och regelverk som råder i den sociala 

kontext denne befinner sig i samt med den roll som individen agerar (Goffman 2005, s 11–23 

& 182). Vidare använder sig Goffman av begreppet rolldistans för att förklara att individen i 

sociala situationer utvecklar en förmåga att kunna  
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urskilja sina olika roller och distansera sig från dem. För att rolldistans ska kunna existera bör 

individen alltså vara medveten om de roller som denne har. Utan rolldistans kan individen 

dock upplevas som socialt förvirrad. Enligt Goffman är det emellertid inte möjligt för 

individen att fullständigt kunna gå in i alla de roller som denne har. Och eftersom aktören 

hela tiden intar olika roller kan denne hamna i olika situationer där denne har svårt att veta 

vilken roll som denne ska framföra, vilket kan leda till att en så kallad rollkonflikt uppstår 

(Goffman 2005, s 28-33 & 81-95).  

 

3.3 Spegeljaget 

Sociologen Charles Horton Cooleys begrepp spegeljaget följer en trestegsmodell; till att börja 

med föreställer sig individen sig själv i andras ögon, sedan föreställer sig individen andras 

bedömning av denne och till sist handlar det om att individen känner antingen stolthet eller 

förödmjukelse. ”Cooley analyserar den process varigenom individen blir social med hjälp av  

begreppet spegeljaget” (Andersen & Kaspersen 2007, s 98-99). Cooley använder spegeln som 

metafor, vilket betyder att andra i ens omgivning fungerar som en spegel för en själv.  Vad 

han menar är att människan blir först en individ då denne kan se sig själv genom andra samt 

att människan utvecklas genom social interaktion. Här är det viktigt att påtala att människan 

enligt Cooley ofta uppfattar sig själv som denne tror att andra uppfattar denne. (Andersen, 

Brante & Korsnes 2001, s 46–47 & 150). Cooley anser även att primärgruppen (familjen) är 

”det sociala livets källa”, det vill säga att denna lägger grunden till människans uppfattning 

som formar dess sociala natur och uppfattning av ideal. Det är i familjens anda av uppfostran 

som individen lär känna trygghet och harmoni, men också självhävdelse och känsla av 

sympati. Här kommer även känslan av och förmågan till att känna av de måttstockar som 

bland annat gäller ärlighet. ”Cooley anser med andra ord att primärgruppen förser oss med det 

emotionella stöd vi behöver för att kunna delta i det sociala livet”, och som kommer att spela 

en väldigt stor roll för samhället i stort och för den enskilde individen (Angelöw & Jonsson 

2000, s 126-128).  
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3.4 Symbolisk interaktionism 

Övergripande syftar denna teori till att förstå kommunikationen och samspelet (interaktionen) 

mellan individer. Bland andra har George Herbert Mead ofta framställts som grundare till 

denna teori, som har utvecklats av Charles Horton Cooley, Herbert Blumer, Everett Hughes, 

Howard Saul Becker, Thomas Scheff och Erving Goffman. Mead skriver i ”Mind, self and 

society” om det sociala jaget och människans identitetsutveckling. Det Mead främst syftar till 

och som gett upphov till själva beteckningen symbolisk interaktionism är att det sociala jaget 

är en så kallad ”social storhet”, vilket gör att människan utvecklar sin personlighet, 

individualitet och identitet genom att via sitt språk i interaktioner med andra i sin omgivning 

göra ett utbyte av symboler. Vidare handlar det enligt Mead om att människan i tidig ålder 

börjar kunna reflektera och särskilja sig själv från andra via samspelet med andra i sin 

omgivning, vilket visar att människan inte bara är subjektiv utan också objektiv. Mead kallar 

denna process för ”utveckling av en jag-bild”, med andra ord den personliga identiteten, 

vilken han menar är ogenomförbar i brist på symbolisk interaktion med andra människor 

(Andersen, Brante & Korsnes 2001, s 317 & 

http://www.brocku.ca/MeadProject/inventory5.html). 

  

3.5 Teoridiskussion 

Likt metod- och etikdiskussionen i kapitel 2 har vi också spekulerat kring om det hade blivit 

annorlunda om vi skulle ha valt att använda oss av andra teorier och begrepp för att belysa det 

insamlade materialet. Vi menar att val av teorier och begrepp starkt sammanhänger med 

studiens syfte, som från början har lett in oss på vilken väg vi teoretisk sett skulle ta. Att 

påpeka är att vi hade svårt att se hur andra teorier och begrepp skulle kunnat belysa det vi 

hade för avsikt att lyfta fram i undersökningen, eftersom begreppet bemötande inbegrips så 

väl i de teorier som ingår i vårt ramverk. Detta då Goffmans rollteori behandlar människans 

handlingsmönster i olika sociala interaktioner, som skiftar till följd av vilken eller vilka roller 

individen besitter samt vilka roller som omger denne. Av detta kan man säga att det är utifrån 

rådande social konstellation däribland individens rollinnehav som en viss typ av bemötande 

av andra uppstår. Det är alltså rollerna som styr hur människan agerar i sociala situationer  

http://www.brocku.ca/MeadProject/inventory5.html
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däribland bemöter andra, vilket i sin tur skiftar från situation till situation. Eftersom 

bemötande i allra högsta grad utgör kommunikation och interaktion människor emellan 

belyser även symbolisk interaktionism och spegeljaget bemötande väl. Då bemötande är en 

form av social interaktion inbegriper dessa teorier bland annat hur denna form av 

kommunikation mellan människor sker med hjälp av utbyte av språk och symboler, vilket i 

hög grad sammanhänger med rollteorin. 

 

Av vikt att framföra är att vår så kallade förförståelse, det vill säga egna fördomar om ämnet 

vi studerat, troligtvis inverkade på vårt val av teorier. Uppsatsen har alltså blivit subjektiv 

även fast vi försökt vara objektiva. Det blev därför viktigt att ställa oss frågan om vi fått en 

allomfattande bild kring området vi studerat utifrån den litteratur som vi valt att belysa 

materialet med. Att ta med i beräkningen här är att det även är troligt att vi inte fann eller 

studerade litteratur som hade varit av betydelse för oss. Det finns även en möjlighet till att vi 

valt bort delar utifrån den litteratur vi använt oss av för att vi inte tyckte de var passande, men 

som kanske borde ha varit med i arbetet. Detta alltså med utgångspunkt i vår egna 

förförståelse. Då vi har spekulerat kring vissa frågor och försökt se saker ur ett annat 

perspektiv (detta har vi även gjort i metod- och etikdiskussionen i kapitel 2) bland annat för 

att se om det kan finnas en annan poäng som bör lyftas fram än det vi ser, vill vi påstå att vi 

använt oss av det som Asplund (1983) kallar för aspektseende i ”Om undran inför samhället”.   
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4. Presentation av materialet 

Det här kapitlet är en redogörelse av den insamlade empirin. Kapitlet inleds med en 

övergripande beskrivning av undersökningens informanter, vilken åtföljs av ett avsnitt som 

lyfter fram vad bemötande innebär för dem. Därefter beskrivs hur mellancheferna bemöter sin 

personal utifrån olika situationer samt vilka de roller som de intar i olika situationer och hur 

dessa påverkar bemötandet. Detta åtföljs av ett avsnitt som redogör för hur cheferna hanterar 

sina emotioner i olika situationer och avslutningsvis finns en beskrivning av vad de anser 

skulle kunna förändras/förbättras i deras bemötande. Av vikt är att resultatet belyses med citat 

hämtade från intervjuerna. Intervjupersonen är kodad med en bokstav, Ip A, Ip B, Ip C &c. 

 

4.1 Bekanta dig med intervjupersonerna 

Samtliga mellanchefer som deltagit i vår undersökning arbetar inom Psykiatrin i Halland, 

medelåldern ligger på 50,6 och 7 av informanterna var kvinnor. 8 av mellancheferna har i sin 

utbildningsbakgrund en sjuksköterskeexamen och 7 har gått ledarskapsutbildningar. De flesta 

har jobbat inom verksamheten länge och börjat med att vikariera, eller halkat in på spåret 

genom någon bekant eller anhörig och sedan stannat inom psykiatrin för att de anser det vara 

en spännande värld. Viljan att arbeta självständigt och att ta ansvar är gemensamt för 

mellancheferna. Erfarenheterna ser olika ut men i stora drag är det inställningen och känslan 

av att få arbeta med människor och att kunna tillföra något till de som är det väsentliga för 

dem. 6 mellanchefer har erfarenhet av arbete på olika avdelningar till exempel inom 

psykiatrin och inom somatisk vård, vilket gör att de har god förståelse för hur det är att arbeta 

”på golvet”. Detta kan bidra till att vi upplevde att de har ett ödmjukt förhållningssätt och 

känsla för medmänsklighet. De största ansvarsområdena i mellanchefernas tjänster är 

personalansvar, budget och arbetsmiljö. Vi får uppfattningen att mellancheferna är kreativa 

personer som gillar att arbeta med händerna, måla, skapa, sköta trädgård och så vidare för att 

till exempel kunna koppla bort tankar från arbetet. Några är idrottsintresserade och mycket av 

den fritid de har går åt till att umgås med familj och vänner. 
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4.2 Bemötandets dimensioner 

Uppfattningar kring vad bemötande innebär för mellancheferna tenderar att likna varandra. 

Överlag menar de att bemötande är otroligt viktigt i vardagen både som offentlig och privat 

person. Bemötande innebär för de a och o och det är det som skapar klimatet på arbetsplatsen. 

Att lyfta fram är att mellancheferna menar att med chefsrollen följer ett ansvar och 

privilegium att så att säga ”lägga ribban” på avdelningen, med andra ord vara en förebild för 

sina medarbetare; 

 

”… som chef har man alltid ett ansvar i sitt bemötande.” (Ip A) 

 

Vidare anser mellancheferna att bemötande handlar om att en öppen och tydlig 

kommunikation mellan parterna förs via dialog. Bemötande innefattar även enligt de beroende 

av hur pass trygg och säker man är i sig själv, vilket ofta sammanhänger med personlig 

mognad och erfarenhet, det vill säga att om man är trygg och säker i sig själv så följer ofta ett 

gott bemötande av andra;  

  

”… man måste vara trygg i sig själv för att kunna ha ett bra bemötande…” (Ip B) 

 

Att lyssna in, vara ärlig och flexibel, respektera varandra, vara ödmjuk, skoja med varandra, 

känna av läget, vara medmänniska, diskutera, intressera sig för folk, bry sig om andra, vara 

lyhörd, skapa en trygg bas, vara rättvis, ej låta sig färgas av makten man har som chef och 

försöka skapa en god miljö är några fler exempel på hur mellancheferna beskriver vad 

bemötande betyder för just dem. Mellancheferna menar ändå att de har sin egen stil och hittar 

sitt sätt att bemöta sin personal som chef och känner att de har ett gott bemötande och 

förtroende i förhållande till dem. 

 

4.3 Situationen är nyckeln till bemötande 

Bemötandet är beroende av i vilket sammanhang mellancheferna befinner sig i och vem eller 

vilka som ingår i den sociala konstellationen. Bemötandet skiftar med andra ord från situation 

till situation och sker med utgångspunkt i det läge som mellancheferna är i just då. Ibland  
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handlar det om lättare respektive svårare situationer som de ställs inför, vilka antingen är 

formella eller informella. Utifrån dessa situationer anpassar de sitt bemötande, så att det 

införlivas med kontextens innehåll. Till följd av vilken situation mellancheferna befinner sig i 

ser samtalen i bemötandet olika ut, vilket främst beror på vad det är som ska avhandlas i olika 

möten med personalen. I lättare situationer menar mellancheferna dock att de har enklare för 

att bjuda på sig själva medan de i svårare situationer går in i sina chefsroller. Då det alltså 

handlar om mer spontana, avslappnade och vardagliga samtal ställer sig mellanchefernas 

bemötande mot personalen oftast på ett enkelt och medmänskligt sätt. Medan om det rör sig 

om mer seriösa samtal såsom rekryteringssamtal, medarbetarsamtal och lönesamtal kopplar de 

på sina chefsroller. Dock känner mellancheferna av stämningen i situationen så att säga och 

avgör därefter om utrymme finns för att bjuda på sig själva. Med andra ord kan man säga att 

de stundom ”går på” i sitt bemötande och ibland så håller de en lägre profil i bemötandet. Det 

handlar för mellancheferna om att både utgå ifrån en slags struktur i bemötandet mot sin 

personal samtidigt som de bör vara vida i ramarna. Överlag är det viktigt för mellancheferna 

att det råder ett gott klimat oavsett i vilka situationer bemötande sker och de är måna om att 

reflektera kring sitt bemötande, men de är också medvetna om att klimatet ibland inte alltid 

kan hållas på en jämn och god nivå utan är skiftande. Det kan till exempel uppkomma 

situationer som är stressande, pressande eller att de kanske måste ta obekväma beslut, då 

menar de att det är särskilt viktigt att vara rak och ärlig, inte linda in saker, lyssna, föra en 

dialog och ge utrymme för varandra i samtalet. Av vikt är att de anser att de bör förhålla sig 

likt detta i samtliga situationer som de bemöter sin personal just för att visa för dem att de 

finns där för de och att det är viktigt att interagera på detta sätt för att nå ett gott samarbete 

och resultat. Mellancheferna ser med andra ord till att det är viktigt att man får ha sin egen stil 

i bemötandet och att man så att säga ska kunna känna sig fri i rummet oavsett i vilken 

situation det är man befinner sig i; 

 

”… det är inte lätt det här med att bemöta människor för vi är så oerhört olika, så det 

som någon tycker är helt okej tycker någon annan är fruktansvärt eller kränkande…” 

(Ip C)  
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Det kan också handla om en personfråga, det vill säga hur väl man stämmer ihop med 

personen och ibland krävs det närhet då man bjuder mer på sig själv och ibland är det bra att 

hålla distans och vara mer återhållsam. Som många av mellancheferna poängterar är det hela 

tiden en balansgång och det handlar med andra ord främst om att se till vem det är de bemöter 

utifrån den situation de befinner sig i. 

 

4.4 Dominerande roll, dubbla roller och subroller  

 

”… de e många olika roller i ett chefskap…” (Ip B) 

 

”… att vara mellanchef är en jättesvår roll att balansera…” (Ip D)  

”… som en avdelningschef så är man i en mittposition mellan medarbetare och chefer 

och det är ju verkligen en balansgång…” (Ip E)  

 

Att vara mellanchef innefattar en mängd roller att förhålla sig till och hantera i olika sociala 

situationer. Rollerna påverkar och påverkas av kontexten som råder, mellancheferna själva 

och andra som finns i omgivningen. Att framhäva är att det kan hända att privata 

angelägenheter ibland påverkar chefernas roller i arbetet och att det kan vara svårt att hålla 

isär rollerna som man har i hemmet och på jobbet, på grund av att världarna då så att säga går 

in i varandra. Rollerna både liknar och skiljer sig åt hos mellancheferna, vilket bland annat 

har att göra med yrket i sig, personliga uppfattningar, arbetsplatsernas utseende och innehåll 

samt situationer de hamnar i. Övergripande sett besitter mellancheferna en huvudsaklig och 

dominerande chefsroll som innehåller en mängd så kallade subroller, vilka hos respektive 

mellanchef ser olika ut. De menar att de utifrån rollerna som de har i olika sammanhang 

försöker bemöta personalen. Några exempel på subroller som cheferna anser sig ha är ledare, 

tröstare, tillrättavisare, medmänniska, behandlare, kollega, coach, lyssnare, förebild, 

samtalspartner, problemlösare, rådgivare, diskussionspartner, representant för psykiatrin, 

överordnad och en otacksam roll. En del mellanchefer anser att det är själva mötessituationen 

med personalen som avgör vilken roll de själva väljer att inta eller rent av tvingas gå in i. De 

tror också att det ibland handlar om att de bör stå kvar i sin roll och andra gånger måste de  
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kliva ur rollen för att gå in i en annan. Andra mellanchefer tror inte de går in i vissa roller 

utan de ser mer till att rollerna är integrerade i dem själva och att de så att säga är som de är. 

Vidare tampas vissa mellancheferna med något som vi kallar för dubbelroller, det vill säga att 

de både är mellanchef och medarbetare; 

 

… jag känner ju att jag har nån form av dubbelroll… att jag för en del är mer chef och 

för en del mer medarbetare… (Ip J) 

 

Detta eftersom några av intervjupersonerna har arbetat ”på golvet” och har en bra förståelse 

för hur detta är samt att de i vissa fall är chef för sina tidigare kolleger, vilket kan komma att 

försvåra balansgången mellan närhet och distans till sina roller. Vidare resulterar det här i att 

de då och då har svårt att hantera detta, just för att rollerna kan komma att glida in i varandra, 

vara splittrande och skapa en diffus gräns. Här handlar det med andra ord om att dessa chefer 

har att göra med en balansgång mellan två roller som är varandras motsats. Av vikt är att 

mellancheferna lyfter fram att det är betydelsefullt att inte överskatta sina roller i chefskapet 

utan tänka på att man i många avseenden är en normgivare, som sätter standarden för hur man 

bör använda sina roller som verktyg i yrkeslivet. Något som flertalet mellanchefer tycker är 

viktigt att lyssna till är att rollerna tar kraft av en däribland att man som chef dagligen måste 

reflektera över vem man är i olika situationer, vad man säger och hur man uppför sig mot sin 

personal; 

 

”… det är ofta rätt mycket betoning på chefens roll i olika sammanhang men den andra 

delen är lika viktig… hur man som medarbetare förhåller sig till chefen…” (Ip F)  

 

Något som flertalet informanter uttrycker är alltså att det är viktigt att både se till hur de och 

medarbetarna bemöter varandra. Att så att säga tänka på att det är ett givande och ett tagande,  

ett samspel, som bland annat utifrån rådande kontext ger olika typer av bemötande från båda 

parter. Det måste sägas att mellancheferna på många sätt är aktivt reflekterande bland annat i 

och med att de påtalar att det finns vissa strategier att ta hjälp av för att kunna handskas med 

sina roller och de provar sig ofta fram till vilken som passar bäst i just den situationen de 

befinner sig i. Det kan dock bli väldiga krockar ibland och då gäller det att;  
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”… ta på sig slalomskidorna…” (Ip G)  

 

och kryssa mellan de olika rollerna och hitta rätt roll i sammanhanget. Intervjupersonerna 

menar även att det är viktigt att ibland lyssna in och låta medarbetarna prata. Att vara lyhörd 

och inse att man inte är mer än en människa och att man faktiskt kan ha fel ibland och backa, 

be om ursäkt och gå framåt är också viktiga egenskaper en chef bör tänka på i sitt 

rollframträdande, eftersom även det påverkar verksamheten; 

  

”… det är inte alltid jag har den rätta lösningen för att jag är chef…” (Ip H)  

 

4.5 Var tar känslorna vägen? 

 

”… att va chef är som att va en sandwich… det är tryck uppifrån och tryck nerifrån och 

där är du i mitten nånstans…” (Ip D)   

”... visst har omgivningen å alla jättestora förväntningar på att man ska göra 

underverk… men man kan inte göra mer än va man e…” (Ip I)  

”… det är skittufft att vara mellanchef för man har mycket förväntningar uppifrån men 

inte alltid det stödet man önskar…” (Ip H)  

”… det pressas ibland uppifrån och det pressas nedifrån men ja tänker att det viktiga e 

asså när det gör de å de e i olika perioder då får man sakligt bearbeta en sak i taget…” 

(Ip B) 

 

Eftersom mellancheferna dagligen befinner sig i många olika situationer uppkommer också 

olika typer av emotioner som de hanterar på olika sätt. Vanligt är att mellancheferna upplever 

att det kan vara hela registret av emotioner som uppkommer beroende på vad situationen 

handlar om. Något som de är medvetna om är att de sitter i en utsatt position med tryck på sig 

både uppifrån och nedifrån, som pressar fram olika typer av känslor hos dem. Vissa 

mellanchefer menar också att det privata livet ibland påverkar det offentliga livet och känslor 

kan komma att blandas med varandra, vilket kan göra dessa svåra att hantera. Medan andra  



37 

 

PRESENTATION AV MATERIALET 

 

menar att de kan hålla gränsen mellan det privata och det offentliga livet och på så sätt skilja 

på sina olika känsloliv, vilket visar på en slags rollmedvetenhet hos mellancheferna;  

 

”… alltså jag kan inte ha en kaotisk lämning på dagis av min dotter och kommer hit till 

jobbet och bara tänker på henne, och så får jag in en patient som pratar om sitt men för 

mig är det småpotatis, det får jag aldrig visa, det är konsten att kunna koppla om, att 

vara där och då, just den färgen på mattan är livsviktigt just nu…” (Ip G)   

 

Mellancheferna menar emellertid att det är viktigt att reflektera kring hur man förhåller sig till 

sina emotioner däribland vad man känner och varför man känner så, vilket underlättar själva 

hanteringen av emotionerna. De påtalar även att det kan i olika situationer handla om att se 

tiden an, tala sig själv tillrätta, lära sig prioritera och kunna släppa saker som inte går att 

påverka;  

 

”… man sår små frön, väntar, sår lite till och väntar, väntar…” (Ip G)  

 

Då det rör sig om så att säga lättare känslor såsom glädje och lugn menar mellancheferna att 

dessa inte behövs hanteras så mycket och på något särskilt sätt utan de bara finns där på ett 

behagligt vis och gör inte så mycket väsen av sig. Medan då det rör sig om tyngre känslor 

såsom ilska, frustration och sorg anser mellancheferna att det bästa då är att ventilera dessa. 

Ibland handlar det alltså om att mellancheferna öppet visar sina emotioner eller döljer dem 

och detta kan ske antingen medvetet eller omedvetet. I många situationer handlar det även om 

att våga stå upp för det man känner och uttrycka det för sig själv och/eller någon annan just 

för att man ska kunna arbeta med sina känslor och utvecklas med dem. Att påpeka är att vissa 

känner att de inte har någon på arbetet som de kan vända sig till utan använder familjen och 

kompisar som bollplank och för avlastning. En del mellanchefer menar å andra sidan att de 

vänder sig till sina kollegor och skulle inte komma på tanken att vända sig till sin överordnade 

chef. Samtidigt som andra mellanchefer känner att de kan inhämta stöd och få utlopp för sina  
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känslor både hos sina kollegor och hos verksamhetschefen eller på så kallade chefsmöten där 

utrymme finns för att lyfta saker och ting som de behöver prata om; 

 

”… det ska vara högt i tak och långt till dörren…” (Ip H)  

 

Det finns även mellanchefer som tar hjälp utifrån på så sätt att de till exempel vänder sig till 

företagshälsovården när emotioner blir för jobbiga att hantera själv. Att påpeka är att 

mellancheferna anser det vara viktigt att investera i mycket förtroendekapital i 

ledningsgruppen och i verksamheten för att man ska kunna hantera sina känslor i arbetslivet. 

Detta gynnar i sin tur en ömsesidighet och förståelse för varandras positioner.  

 

4.6 Bemötande är en utvecklingsprocess 

Genomgående menar mellancheferna att förändring och förbättring av sitt bemötande är en 

process som mer eller mindre ständigt pågår och alltid bör göra det. Det är inget 

mellancheferna bara gör något åt en gång utan det är något de jämt måste underhålla för att 

utvecklingen av deras bemötande ska kunna gå framåt. De menar att man alltid kan arbeta 

med att förbättra kommunikationen i bemötandet. Detta eftersom att de anser att 

kommunikation på arbetsplatsen är ett sorts klister som så att säga förenar de med 

medarbetarna. Viktigt att framhålla här är att mellancheferna menar att de problem de 

upplever kan finnas på arbetsplatsen ofta handlar om brister i kommunikationen, vilket till 

exempel kan röra sig om att missförstånd eller spekulationer uppstår som i sin tur kan leda till 

konflikter bland annat till följd av bristande information, otydlighet, för mycket distans och 

oförståelse. Till följd av hur konflikten ser ut hanterar mellancheferna de olika och vänder sig 

ibland till sina kollegor för att få stöd. Det måste emellertid sägas att mellanchefernas åsikter 

kring vad de behöver förbättra eller förändra går isär en del, vilket i hög grad hör samman 

med att de är mellanchefer på olika enheter med olika personalsammansättningar samt att de 

utifrån individuella erfarenheter och kunskaper bemöter sina personalgrupper olika. En del 

mellanchefer menar att de behöver arbeta med att behandla andra som de själva vill bli 

behandlade, bli tydligare och mer lyhörda i sitt bemötande, våga öppna upp sig, inte vara för  
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snälla och att under pressade/stressade situationer tala om varför/att de är stressade/pressade, 

be om ursäkt och inte snäsa av varandra. Någon av intervjupersonerna menar även att man 

som mellanchef kan bli bättre på att inte linda in information som ska framföras till 

personalen. Denne uttrycker att det är bättre att inte arbeta; 

 

 

”… med chiffong framför…” eftersom detta; ”… ger utrymme för tolkningar och lätt 

blir missförstånd…” (Ip G)  

 

Intervjupersonen menar att detta kan påverka verksamheten i sista änden. Andra mellanchefer 

skulle i sin tur vilja arbeta indirekt med sitt bemötande genom att förbättra sin arbetsro samt 

utveckla diskussionsforum på arbetstid där chefer skulle kunna bolla tankar med varandra på 

andra sätt än tidigare. Flera mellanchefer efterfrågar också tydligare direktiv på vad 

ansvarsområdet innefattar. Någon intervjuperson påtalar att om man inte riktigt kan påvisa 

vad som är ens uppgifter kan man ibland ta på sig för mycket, vilket lätt kan leda till att man 

så att säga hamnar i en gråzon och går in på varandras ansvarsområden och utför uppgifter 

som inte ligger på ens bord. 
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5. Sociologisk analys och tolkning 

Detta kapitel redogör för vår sociologiska analys och tolkning av det insamlade materialet. Vi 

har samlat vårt empiriska resultat och tolkat det genom Goffmans rollteori, Cooleys teori om 

spegeljaget och Meads teori om symbolisk interaktionism. Vi har med andra ord analyserat 

det presenterade materialet i föregående kapitel med det teoretiska ramverket som använts i 

denna uppsats. Hela analysen har sin utgångspunkt i Goffmans rollteori på så vis att vi 

behandlar mellanchefernas bemötande av personal utifrån roller de har både i back- och 

frontstage såsom dominerande roll, subroller och dubbelroll. I analysen kommer vi i 

huvudsak att använda oss av dessa roller för att belysa hur mellanchefernas bemötande ter sig 

i olika sociala interaktioner med personalen. Vidare kommer vi i analysen att klarlägga 

bemötandets dimensioner i mellanchefernas arbetsliv med hjälp av Cooleys teori om 

spegeljaget och Meads teori om symbolisk interaktionism. Vi kommer med andra ord att 

förklara hur kommunikationen och interaktionen framträder då mellanchefer befinner sig i 

bemötandesituationer och hur de med hjälp av symboler och ord bemöter sin personal och 

vilka följder detta får. Att vi ämnar analysera empirin på detta sätt har främst att göra med att 

bemötande som socialt fenomen enligt vår mening i högsta grad handlar om de 

möten/interaktioner som sker i arbetslivet däribland utbyten av ord och handling, vilket dessa 

tre teorier belyser väl på olika sätt i och med att de behandlar själva essensen i att bemöta 

någon, nämligen samspelet mellan individer. Teorierna kompletterar därför varandra väl och 

frambringar en sociologisk förståelse av fenomenet.  

 

5.1 Bemötande – ett svårt begrepp att fånga 

Bemötande upplevs bland mellancheferna vara svårdefinierat bland annat till följd av att det 

är ett komplext begrepp och berör många olika ämnen, som ofta går i varandra så att säga. 

Flera av mellancheferna poängterar att medmänsklighet och kommunikation i bemötandet är a 

och o. Det är enligt de en konst att kunna ställa om sig (bland annat i sitt rollframträdande) i 

olika situationer och efter de personligheter de möter i positionen som mellanchef, att se till 

individens egenheter och vara tydlig i sitt uppträdande. Detta står i relation till Goffman som 

menar att det är viktigt att kunna förhålla sig till den rådande situationen och därav infinna sig 

i sin roll som en informell eller formell chef (Goffman 2005, s 115). Vidare menar Goffman  
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att detta även hör samman med så kallad rolldistans, det vill säga att ha förmågan att så att 

säga separera sig från sina olika roller. Detta kräver i sin tur att individen har det som 

Goffman kallar för rollmedvetenhet, nämligen att individen är medveten om de roller som 

denne har (Goffman 2005, s 167). Detta menar vi i sin tur lägger grunden för att 

mellancheferna ska kunna accepteras och respekteras av sin personal som en chef. Erfarenhet 

och reflektion över sitt egna förhållningssätt är enligt mellancheferna viktiga delar i 

bemötandesituationer.  För att kunna ha ett gott bemötande handlar det även många gånger 

om att ha insikt om/vara trygg i sig själv, vilket ofta sammanhänger med en mognadsprocess 

och kan alltså ta olika lång tid att nå. Det krävs även enligt dem ett oerhört engagemang och 

brinnande intresse för alla de processer (däribland måluppfyllelse, utveckling, patient- och 

personalansvar) som ska hållas vid liv i arbetet och bidrar till att ett gott bemötande i de olika 

verksamheterna kan finnas. Vidare är etik en omnämnd komponent i bemötandet bland annat 

eftersom detta enligt mellancheferna krävs i alla bemötandesituationer i stort, vilket även 

inkluderar att det finns en empatisk förmåga som ger bekräftelse, ett intresse för både 

medmänniskor och verksamheten, lyhördhet för medarbetares åsikter och trivsel. Förmåga till 

inlevelse där stöd och uppmuntran till personalen finns är även viktiga delar i bemötandet 

enligt mellancheferna.  

 

5.2 Att vara eller att icke vara i frontstage – det är frågan? 

Det bör sägas att mellancheferna dagligen framträder med olika roller, dock ter sig dessa 

olika beroende på vilken scen de framträder på så att säga och många gånger handlar det om 

det som Goffman kallar för teamframträdande, nämligen att det är flera aktörer såsom 

mellanchefer och medarbetare som framträder med sina roller på en och samma scen. Viktigt 

att påpeka här är Goffmans resonemang kring normer, det vill säga att till följd av vilken scen 

de befinner sig på har de olika normer att förhålla sig till. Dels finns det krav på dem från 

omgivningen och dels ställer de själva krav på omgivningen (Goffman 2005, s 76 & 98). 

Exempel på normer som mellancheferna kan känna av från sina medarbetare och som 

medarbetarna kan känna av från mellancheferna är så kallade beteendenormer, såsom olika  
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slags sociala koder kring deras uppträdande. Ofta är dessa normer outtalade och påverkar 

själva interaktionen mellan de anställda inom organisationen. 

 

Då mellancheferna är i frontstage spelar de upp rollen som sig själva som chef, vilket vi kallar 

för den dominerande rollen, inför bland annat sin personal, vilka i sin tur förväntar sig att 

chefen ska spela just den här rollen. Till den dominerande rollen hör som tidigare nämnt en 

mängd subroller såsom kollega, coach och ledare. När mellancheferna istället befinner sig i 

backstage menar vi att de spelar upp den dominerande rollen som sig själva bland sina 

familjer och vänner, som de känner sig trygga med. Här är mellancheferna enligt Goffman 

inte ”on stage” utan ”off stage”. Enligt Goffman behöver de emellertid inte spela någon 

särskild roll i backstage. Vi menar dock till skillnad från Goffman att mellancheferna i 

backstage också här har en mängd subroller att hantera såsom att vara kamrat, syster eller 

bror och gift eller singel &c. Men vi instämmer med Goffman om att dessa roller så att säga 

är ”avmaskerade” och att det i backstage främst handlar om att vara sig själv så långt det går 

(Goffman 2005, s 112). Oavsett om mellancheferna befinner sig i back- eller frontstage ser vi 

det som att de där har en dominerande roll och flera subroller att handskas med i båda fallen. 

Detta med förbehåll för att den dominerande rollen kan övergå till att bli något som vi kallar 

för en dubbelroll, det vill säga att mellanchefen till exempel både är chef och medarbetare i 

frontstage. Med dubbelroll i frontstage menar vi alltså att mellanchefen utöver sin chefsroll 

även har en medarbetarroll. Det betyder enligt oss att chefen kan hamna i lägen där denne 

exempelvis uppfattas som en medarbetare, men ska agera ut sin chefsroll eller tvärtom. En 

otydlig struktur mellan mellanchefens roller uppstår enligt vår mening då. En annan 

dubbelroll som mellancheferna har frontstage är att de dels är chef för de anställda, men på 

samma gång är de själva anställda. Här bör det poängteras att vi menar att i dubbelrollen som 

till exempel chef och medarbetare kan bara en roll dominera åt gången, det vill säga att en roll 

kan framträda tydligast i ett visst sammanhang. Detta medför enligt oss i sin tur att den roll 

som dominerar automatiskt kommenderar den andra rollen till att bli en subroll. Med detta 

menar vi att det inte går att spela flera roller samtidigt, utan att det istället handlar om att man 

hoppar in och ut i olika roller i olika tempoväxlingar. Detta eftersom det enligt Goffman är  
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situationen som avgör vilken roll man bör spela och att man utefter denna rättar sitt 

rollframträdande (Goffman 2005, s 15-19). Vi ser det därför som att mellancheferna ibland 

till exempel hoppar in och ut ur chefs- respektive medarbetarrollen ofta, vilket för denne själv 

och andra kan framstå som att denne är dubbel (både chef och medarbetare). I och med detta 

kan det enligt vår uppfattning uppfattas som att båda rollerna är dominerande fastän de så att 

säga turas om att dominera i olika långa och korta intervall. Det kan alltså vara så att 

medarbetarrollen tar över chefsrollen och blir till den dominerande rollen och tvärtom. Detta 

resulterar i sin tur enligt oss i oändligt många roller inklusive den dominerande rollen och 

subrollerna att hålla ordning och reda på, vilket inte sällan leder till ett rollkaos, som främst 

går ut på att rollerna överlappar varandra och blir svårhanterade. Detta går i sin tur att koppla 

till Goffman som menar att då aktören har för många roller att handskas med uppstår 

rollkonflikter. Han menar med andra ord att det för individen kan bli komplicerat att veta när, 

var och hur olika roller bör användas, vilket alltså ligger till grund för uppkomsten av en 

rollkonflikt (Goffman 2005, s 28-33 & 81-95). Flertalet mellanchefer menar emellertid att det 

är viktigt att ha en klar gräns mellan back- och frontstage, så att man skiljer på när man är 

privatperson och när man är offentlig person. Det måste sägas att de också tycker det är 

viktigt att kunna vara privat i det offentliga, det vill säga att känna av situationen man är i och 

kunna bjuda på sig själv (så som man är i backstage). Detta menar de främst gäller i 

situationer som är mer lättsammare på arbetet, där utrymme för att blanda in backstage i 

frontstage finns och med andra ord låta ens personlighet lysa igenom i arbetslivet. En del 

chefer upplever det som att det med åren blir lättare att vara mer personlig i arbetslivet, det 

vill säga bjuda på sig själva. Att släppa på gränserna mellan back- och frontstage kan alltså 

öka i takt med chefskapsutvecklandet. Medan andra mellanchefer menar att de inte alls vill 

förhålla sig backstage i frontstage, på grund av att de helst vill hålla en klar och tydlig linje 

mellan det privata och det offentliga livet de lever. En del mellanchefer menar även att det är 

en konst att kunna koppla om från vardag till arbete och tvärtom. Det måste här sägas att 

mellanchefernas agerande frontstage påverkas av det som Cooley lyfter fram i sin teori, 

nämligen att primärgruppen har ett så pass stort inflytande hos individen (i backstage) att det 

påverkar dennes personlighet och vardagsliv på olika sätt. I och med dettas påverkas även  
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arbetslivet som är en del av detta genom överförandet ”av viktiga kulturella faktorer såsom 

språket, moral, värden och normer och rolluppfattningar” (Angelöw & Jonsson 2000, s 126-

128).  Vidare kan backstage komma att påverka frontstage enligt Goffman, och det motsatta, 

att frontstage kan komma att påverka backstage, på ett sådant sätt att mellancheferna kanske 

inte själva är i stånd att påverka det (Goffman 2005, s 123). Detta kan vi koppla 

mellanchefernas back- respektive fronstage, då vi menar att beroende på hur de mår i 

arbetslivet respektive i privatlivet kan dessa liv komma att överlappa med varandra. Ibland ser 

vi därför att de kan ha svårt att strikt skilja på linjerna mellan dessa världar och med andra ord 

ta med sig det ena livet in i det andra.  Och därför vill vi i anslutning till detta framföra att 

cheferna menar att det är väsentligt att jobba med vem man är som chef och hur man förhåller 

sig till andra i frontstage. De menar också att när de är i backstage behöver de inte tänka så 

mycket över de roller de har utan kan bara vara sig själva. Det går med andra ord utifrån 

Goffmans resonemang att konstatera att mellancheferna i vår studie har rollmedvetenhet, 

vilket gynnar deras distans till rollerna i olika sociala möten samt att de har lärt sig tillräckligt 

många uttrycksvarianter för att mer eller mindre kunna klara av rollerna och så att säga 

emellanåt ”hoppa in och ur” olika roller de har både i back- och frontstage (Goffman 2005, s 

70 & 109). Vi vill här tillägga att då mellancheferna är rollmedvetna och känner en typ av 

distans till sina roller i arbetslivet ser vi att detta även kan höra samman med att de är väl 

informerade, bland annat genom Landstinget Hallands chefspolicy, om att de har flera roller 

att förhålla sig till som chef inom organisationen. 

 

5.3 Spegel, spegel på väggen där säg mig vem som chef jag är… 

Vi ser det som att mellancheferna kommunicerar och samspelar med sin personal på olika sätt 

utifrån olika situationer, formella eller informella, vilket vi kopplar samman med Meads 

symbolisk interaktionism, det vill säga att det enligt honom är själva interaktionen som gör att 

mellancheferna utvecklar sin personlighet och identitet som chef. I anknytning till detta bör 

det sägas att mellanchefernas kommunikationssätt under samtal med personalen enligt Mead 

handlar om att de använder ett anpassat språk och utbyter olika typer av symboler beroende på 

situationernas kontext (Andersen, Brante & Korsnes 2001, s 317). Detta instämmer Goffman 
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 med, det vill säga att språken skiljer sig åt beroende på om mellancheferna befinner sig i 

back- eller frontstage (Goffman 2005, s 114). Att poängtera är att både Goffman och Mead 

menar att kommunikation sker genom ord och gester. Oavsett vilka sociala situationer det 

gäller handlar det många gånger om att använda sig av det som Goffman kallar för en social 

taktkänsla, det vill säga att vara medveten om och styra den bild man ger av sig själv genom 

användning av ord och gester, så kallad intrycksstyrning (Goffman 2005, s 15-23). Här är det 

viktigt att framföra att det enligt Cooley handlar om att cheferna började de reflektera och 

särskilja sig själva från personalen genom samspelet som de har med dem redan när de 

påbörjade sitt arbete som chef. Vidare menar Cooley att beroende på vilken situation cheferna 

befinner sig i ger de ifrån sig mer eller mindre symboler (Andersen, Brante & Korsnes 2001, s 

46–47 & 150). Här är det av vikt att påpeka att en del chefer menar att det de ger ifrån sig får 

de också tillbaka på ett eller annat sätt av omgivningen. Det rör sig främst enligt cheferna om 

att de bör känna av situationen de är i (använda så kallad fingertoppskänsla eller magkänsla) 

och utifrån detta kommunicera med personalen. Den fysiska närvaron omnämner de som ett 

viktigt inslag i interaktionen och vanligt förekommande symboler i bemötandet med sin 

personal är enligt dem humor, tydlighet och att se till personkemin som råder. Här vill vi åter 

igen lyfta fram Cooley för att mellancheferna kan komma att föreställa sig själva i andras 

ögon i och med att de reflekterar över sitt bemötande och hur de bemöter sin personal. De 

föreställer sig andras bedömning av dem och känner sig både stolta eller förödmjukade 

beroende på vilka situationer det rör sig om. Svedberg framhäver att Cooley ser ”gruppen som 

en spegel” (Svedberg 2007, s 33), vilket rör sig om att personalen så att säga speglar 

mellanchefernas bemötande av dem bland annat under medarbetarsamtal, utvecklingssamtal 

eller anonyma medarbetarundersökningar (där de ges chansen att tycka till om chefen och 

dennes bemötande gentemot de). Detta sker också i vardagliga möten på arbetsplatsen. Detta 

hör samman med att då cheferna får feedback från personalen som handlar om deras 

bemötande i positiv bemärkelse, till exempel att de är engagerade, lättillgängliga, har ordning 

och reda, är tydliga, raka, öppna för förändringar, glada, rättvisa och drivande kan de alltså 

komma att känna sig stolta. Om det istället rör sig om det motsatta, det vill säga om cheferna 

får feedback från personalen som handlar om deras bemötande i negativ bemärkelse såsom att  
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de kan ta beslut lite för snabbt, inte se konsekvenserna, vara fyrkantiga, ostrukturerade och 

slarviga kan de komma att känna sig förödmjukade. Vi vill här åter igen lyfta fram att 

Goffman menar att mellancheferna framträder med olika roller till följd av vilket socialt 

sammanhang de befinner sig i (Goffman 2005, s 10-23). Detta för att beroende på 

sammanhang, det vill säga om mellancheferna befinner sig back- eller frontstage ingår de 

enligt Goffman i olika så kallade gruppkonstellationer. Här skulle vi vilja utveckla Cooleys 

teori om spegeljaget och säga att olika gruppkonstellationer resulterar i olika typer av speglar 

som så att säga återspeglar mellanchefernas rollbeteende. Det går med andra ord inte enligt 

vår mening att säga att det enbart finns en spegel som speglar mellanchefernas roller 

däribland deras bemötande i olika situationer. Vi menar istället att spegeljaget påverkas och 

påverkar rollerna på olika vis beroende på vilken roll det rör sig om och i vilket socialt 

sammanhang mellancheferna framträder med sina roller. Vare sig mellancheferna till exempel 

spelar upp den dominerande rollen som chef eller subrollen som ledare i frontstage speglar 

personalen enligt oss den roll de spelar upp just då. Vidare menar vi att det alltså kan röra sig 

om samma spegel som speglar de olika rollerna, men själva speglingen går till på olika sätt 

beroende på vilken social situation och roll det handlar om. Här vill vi poängtera att Cooley 

menar att chefen inte blir en chef förrän denne kan se sig själv som chef i personalen och 

utvecklas med andra ord genom social interaktion med dem. Mead, som utvecklat Cooleys 

teori om spegeljaget, talar däremot om ”social handling” och menar att både inre och yttre 

processer påverkar ens beteende i samspelande processer med andra sociala varelser. Det är 

just genom interaktionen som chefernas eget beteende uppdagas för dem, där de bedömer och 

ser på sig själva utifrån hur de tror att personalen ser och bedömer de;  

”Det är i mötet med andra som vi finner oss själva.” (Svedberg 2007, s 33). 

Man skulle enligt vår mening kunna säga att man inte är chef förrän man själv uppfattar sig 

som chef i personalens ögon. 
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5.4 Klimatsmart genom prat 

Till följd av hur arbetsmiljön ser ut påverkas mellanchefernas bemötande av sin personal. 

Samtliga mellanchefer menar att klimatet på deras arbetsplatser känns bra, vilket de till mångt 

och mycket ser handlar om förhållanden som arbetsglädje och ett väl fungerande samarbete. 

Arbetsglädjen handlar många gånger om att personalens prestationer tillåts, att man utmanar 

sina fördomar, att mångfald värdesätts, att man försöker tänja på gränserna samt uppmuntra 

fritt tänkande och risktagande. Att framhålla här är att ledarskapets utformning hos 

mellancheferna ofta kan komma att fungera som en avgörande roll för huruvida arbetsklimatet 

upplevs som positivt eller inte. Övervägande informanter anser dock att deras arbetsmiljö ofta 

är stressad och de känner sig inte sällan hårt pressade i många situationer. De upplever även 

emellanåt att det kan vara påfrestande att genomföra samt driva frågor och direktiv i rollen 

som chef.  

 

5.4.1 Arbetsmiljön väcker känslor 

Det är viktigt att lyfta fram att utifrån den arbetsmiljö som råder har mellancheferna olika 

roller att balansera i sitt bemötande mot personalen. Detta kan vi likna vid ett ständigt 

skådespeleri där mellanchefernas handlingar kan förstås utifrån en normativ handlingsmodell. 

Cooley förklarar detta i ”Sociologiska perspektiv” (2006) genom sin spegelteori; ”… personer 

som kan förfalla lika avslappnade och osjälviska som spontana, men som ändå alltid tänker på 

vilket intryck de gör, ständigt funderar över och är oroade över vad andra tycker och tänker.” 

(Engdahl & Larsson 2006, s 61). Stundom handlar det om att så att säga åsidosätta sig själv 

och sitt privatliv för att genomföra ett gott arbete och utstråla den offentliga sidan av sig själv, 

det vill säga att skilja på privat- och arbetsliv. I andra situationer är det det motsatta som 

gäller, det vill säga att kunna koppla på den mer privata delen av sig själv och bjuda på sin 

personlighet för att ett gott bemötande ska kunna råda. Återigen är det av vikt att lyfta fram 

Goffmans begrepp rolldistans, eftersom det enligt honom är väsentligt att kunna distansera sig 

från sina offentliga roller i privatlivet och tvärtom, det vill säga hålla sina privata roller på 

avstånd i det offentliga livet. Detta kräver i sin tur enligt Goffman att man har en känsla av 

medvetenhet kring de roller de besitter i olika typer av sammanhang (Goffman 2005, s 167).   
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Det bör i samband med detta framhävas att utifrån vilken situation som råder inkluderande 

vilket klimat som föreligger kan mellancheferna mer eller mindre komma att behöva hantera 

emotioner av olika slag som uppkommer. Att påpeka här är att Goffman menar att det är 

naturligt att störningar (såsom oväntade känslor) emellanåt kan råda i olika typer av sociala 

konstellationer och att dessa i sin tur kan komma att påverka aktörens personlighet, 

interaktionen och den sociala strukturen (Goffman 2005, s 211). Det handlar då enligt vår 

mening även här om att kunna förhålla sig till den position samt roll de har i det läget och 

därav besluta sig för hur de ska agera. Flera av mellancheferna uttrycker att när det handlar 

om lättare känslor har de lätt att hantera dessa på egen hand, men när det rör sig om svårare 

känslor har de svårare för att hantera dessa själva, då söker de ofta stöd från omgivningen. Att 

det varierar mellan var cheferna vänder sig för att inhämta stöd har enligt vår mening främst 

att göra med vilket typ av stöd de söker samt vilket förtroende/förhållande de har till sina 

kollegor och chefer. Nyckeln till att hantera känslor är enligt oss att bekräfta dem och 

beroende på om man befinner sig i en interaktion eller inte kan detta gå till på olika sätt. I en 

interaktion anser vi att man bör avväga om det går eller hur man kan visa det man känner för 

andra som ingår i samspelet. Ibland tror vi att detta kan vara svårare (eller otänkbart) att 

uttrycka det man känner och ibland tror vi att det går det lättare, det handlar ofta om att en 

kontextavvägning ska till. Detta går att sätta i relation till ”den ledande idé kring vilken 

Cooleys sociologi kretsade är att samspelet med andra leder till en utveckling av medvetande, 

tänkande, identitet och personlighet” (Carle, Nilsson, Alvaro Luis & Garrido 2006, s 88). Om 

känslor emellertid uppkommer utanför interaktioner så att säga är det enligt vår åsikt bäst att 

visa sig själv vad man känner och även här göra en avvägning utifrån vilken kontext man 

befinner sig i om det är så att man behöver få stöd/hjälp av andra i arbetslivet eller privat. I 

regel tror vi att det är bra, oavsett om man ingår i ett samspel eller inte, att ta god tid på sig 

och om det är starkare känslor man har att göra med bör man vänta ut dessa (det kan ta tid 

innan de vill ”komma ut”).  
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5.4.2 Kommunicera mera 

Det påtalas av samtliga mellanchefer att det alltid går att förbättra saker och ting i sitt 

bemötande. För att genomgående kunna ha ett gott bemötande mot personalen efterfrågar 

flera av informanterna att mer handledning och stöd ägde rum på schemalagd arbetstid. De 

menar att detta skulle gynna deras arbetssituation däribland deras bemötande av personalen 

till det bättre. Vi vill påpeka att det för mellancheferna är viktigt att ha tillgång till ett forum 

där de kan (utan att behöva vara formella) bolla med andra som känner igen sig och har en 

medvetenhet om vilka problem som kan dyka upp i en arbetssituation som de har. De behöver 

med andra ord ges utrymme till att fritt diskutera om vardagliga arbetsrelaterade problem och 

få stöd, bekräftelse och goda råd från andra som har liknande arbetsuppgifter och ansvar. 

Någon mellanchef påtalar även att det skulle underlätta om det ibland fanns tydligare direktiv 

om vad deras arbetsuppgifter innefattar då de ibland känner att de tar på sig uppgifter som 

egentligen inte ligger i deras uppdrag. Tydligare direktiv tror vi skulle kunna lätta 

arbetsbördan då detta skulle leda till att arbetstagaren blir mer medveten om vad som ingår i 

dennes profession och på så vis skulle kunna leda tillbaka uppgiften till rätt ställe. Av detta 

går det att konstatera att det på varje arbetsplats är viktigt att ha kännedom om vilket typ av 

klimat som råder. Främst handlar det här om att se till organisationens struktur och ramar i 

relation till de anställdas erfarenheter och personligheter. Då man tittar på klimatet ur denna 

synvinkel går det ofta att urskilja hur de anställda upplever sin arbetssituation, vilka 

reaktioner denna medför såsom stress, trivsel och motivation samt vilka effekter som kommer 

av detta däribland de anställdas prestationer och deras hälsa. Till följd av detta kan berörda 

personer antingen fortsätta arbeta med klimatet i den takt/riktning de gör eller ta extra krafttag 

för att förbättra arbetsplatsens atmosfär. 

 

5.5 Pålägget i en sandwich 

Vad vi genomgående kan se är att mellancheferna i vår studie förhåller sig väl till olika 

värdeprinciper såsom medmänsklighet, respekt och alla människors lika värde. Viktigt i detta 

tror vi är att de inte glömmer bort sig själva utan reflekterar över sina egna värden. Detta 

främst för att det bland mellancheferna finns ett uttalat tryck på dem både uppifrån och  
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nedifrån, det vill säga att de befinner sig mellan medarbetare och ledning. Någon mellanchef 

liknar sin chefsroll med en sandwich och detta har vi valt att vidareutveckla då vi känner att 

det passar in väl på vår analys och tolkning av mellanchefernas bemötande mot sina 

medarbetare. Vi menar att istället för att likna chefen med en smörgås skulle vi vilja säga att 

de liknar ett pålägg mellan brödskivorna i en sandwich. De befinner sig i en klämd position, 

där de måste förhålla sig till den undre brödskivan (medarbetarna) på så sätt att de ger de 

direktiv, motivation och eftersträvar deras bästa. På samma gång förhåller de sig till den övre 

brödskivan (ledningen) där de får direktiv att uppfylla och förmedla till den undre brödskivan. 

Viktigt är att den övre brödskivan skapar de förutsättningar som behövs för att mellancheferna 

ska kunna utveckla ett konstruktivt ledarskap, som bland annat kantas av delegering av ansvar 

och befogenheter till den undre brödskivan, vilket i sin tur ökar inflytandet och delaktigheten 

hos personalen. Mellancheferna befinner sig med andra ord i en sandwich som politikerna 

håller i ett fast grepp medan samhällsinvånarna friskt tuggar i sig den goda smörgåsen. 

Pålägget i sandwichen fungerar därför liksom ett kitt, mellanchefen bör ligga kvar och hålla 

ihop smörgåsen för att få en struktur som är hållbar utan att det väller över smörgåsens kanter. 

Samtidigt bör pålägget i en sandwich lugnt ligga kvar och hålla allt i schack medan ledningen 

håller fast i ett stadigt grepp för att få sin del av mackan. Pålägget förhåller sig alltså både till 

den övre och undre brödskivan på detta sätt och vilar samtidigt i någon annans händer med ett 

tryck som ibland är hårt, vilket försätter de i en krävande arbetssituation med mycket att 

hantera både uppifrån och nedifrån. Då trycket är lättare kan mellancheferna ta en paus och 

andas ut innan trycket återigen ökar och de får ta nya krafttag. Att vara pålägget bidrar med 

andra ord till en påfrestande position och det krävs av berörda personer att lära sig att hantera 

det hela för att få en dräglig arbetssituation så att de inte blir helt uppätna av omgivningen, 

utan att de själva emellanåt bjuds på några munsbitar. Viktigt är alltså att det krävs ett ytterst 

fungerande samarbete mellan smörgåsens alla lager och att alla led reflekterar kring huruvida 

ett lätt respektive ett hårt tryck tas emot och kan hanteras i olika positioner utifrån de 

situationer som råder. Vi vill återigen påpeka att mellancheferna kan uppleva sig vara 

ensamma i mitten eller rent av att de har otydliga roller att handskas med, vilket vi ser kan ha 

att göra med att de inte tillhör någon direkt arbetsgrupp där de kan diskutera och få stöd.  
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Ännu en gång bör det framföras att det därav är viktigt att det finns handledning och stöd för 

mellancheferna att tillgå – att avlasta sig själv och sin arbetssituation på någon annan är en 

stor del i ett framgångsrikt ledarskap. Vissa mellanchefer är ju en medarbetare på samma gång 

som de är chef, vilket resulterar i dels en dubbelroll att handskas med, men också en mängd 

subroller som följer med dessa dominerande roller. När allt kommer omkring ingår 

mellancheferna i en organisationskultur som uppkommit spontant, kan man säga, genom en 

gemenskap som utvecklas på arbetsplatsen. Kulturen omfattar därför en grupp av olika typer 

av värderingar, vanor och kunskaper, som är viktiga att ta vara på. 

  

5.6 Bemötande i relation till struktur och sammanhang 

Vi har lyft fram att den symboliska interaktionismen i kombination med rollteori samt 

spegeljaget är viktiga komponenter att se till vad gäller bemötandesituationer. Detta innefattar 

att kommunikationen och samspelet mellan individer utvecklar människans personlighet, 

individualitet och identitet, att rollframträdande/innehav av roller bland annat ter sig olika 

beroende på om det utförs back- eller frontstage samt att på grund av omgivningens funktion 

som ens spegel betyder detta att människans bemötande utvecklas. Det vi vill understryka här 

är att det även är lika viktigt att sätta bemötande i förhållande till de sociala strukturer, 

ekonomiska och politiska kontexter däribland makt som råder. Alltså att mellanchefernas 

bemötande inte enbart influeras av kommunikation med andra, har att göra med de roller de 

utövar samt hur de speglar sig med omgivningen. Utan mellanchefernas bemötande påverkas i 

hög grad av organisationens uppbyggnad, ekonomiska och politiska direktiv som de har att 

förhålla sig till samt maktpositionen som de besitter som mellanchef och hur de utnyttjar 

denna gentemot sin personal. För att kunna förstå sig på mellancheferna och varför de agerar 

som de gör utifrån deras arbetssituation är det av vikt att se till alla dessa delar som 

tillsammans kan hjälpa till att bilda en helhetlig uppfattning om deras position och roller i 

yrkesverksamheten. 
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Av vikt är att vår studie kring mellanchefer bekräftar det flertalet tidigare studier har kommit 

fram till däribland att mellanchefer ofta befinner sig i en pressad position med många olika 

roller att hantera, vilka ibland motsätter sig varandra. Att mellanchefer ofta upplever att de 

sitter i kläm och har ett tungt ansvar har främst att göra med arbetsuppgifterna, som dels 

handlar om att handha de direktiv som kommer uppifrån och dels medla direktiven mellan 

ledningen och personalen. Vidare styrker även vår studie att kommunikation är a och o, 

verkar förenande och bidrar till en säker arbetsmiljö där förståelse för varandras roller och 

positioner kan tillkomma samt att det är viktigt att som mellanchef lyssna in i 

bemötandesituationer, visa medmänsklighet och vara delaktig i umgänget på arbetsplatsen. 

Det vår undersökning också påvisar är att de konflikter som uppstår på arbetsplatsen ofta 

grundar sig i kommunikationsproblem. Detta hanterar de olika bland annat beroende på vad 

det är för konflikt som yttrar sig däribland vilka som är inblandade. I konfliktfyllda situationer 

kan mellancheferna också komma att inhämta kollegialt stöd. 

 

Eftersom bemötande är ett så pass vidsträckt och komplext begrepp innefattande olika typer 

av förklaringar beroende på socialt sammanhang har det varit svårt för oss att dra paralleller 

med tidigare undersökningar. De jämförelser vi dock har kunnat göra med tidigare 

undersökningar är att bemötande gentemot andra kräver en viss kunskap om situationen 

ochom de man bemöter. Denna kunskap kan man beroende på vilken kontext det rör sig om 

behöva utbilda sig till för att erhålla (om man till exempel tittar på mer professionella 

bemötandesituationer i yrkeslivet) och i andra situationer (såsom vardagliga möten både på 

arbetsplatsen och på fritiden) räcker det med att inhämta stöd från ens erfarenhetsmässiga och 

förnuftiga kunskapsbank. 
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6. Reflektioner  
Det här kapitlet syftar till att lyfta fram våra tankar och funderingar kring uppsatsen som har 

uppstått i arbetsprocessen. Här återfinns även en kritisk granskning kring vårt arbete samt 

personliga värderingar. 

 

Genomgående har vi i vårt uppsatsskrivande diskuterat alla moment som ingått i detta och 

verkligen förberett oss på vad som komma skall däribland hur vi skulle arbeta både vid 

intervjutillfällen och i bearbetandet av materialet, vilket har gynnat och underlättat hela 

arbetsbelastningen. Viktigt har alltså varit för vår egen skull att vi verkligen satte oss in i 

arbetet och reflekterade över hur vi bäst skulle gå tillväga. En strukturerad tidsplan gjorde att 

vi hela tiden hade koll på var vi var i arbetet. Då vi även förde loggbok under arbetets gång 

underlättade detta arbetsprocessen bland annat när vi ville få svar på frågor om något 

arbetsmoment vi inte hade i huvudet. Att vi gemensamt och löpande under arbetets gång 

bestämde hur och vad vi skulle göra resulterade i att vi trivdes med varandra och i 

arbetssituationen.  Till detta hör också att vi har fört en dialog, varit överens, haft 

inställningen om att hjälpas åt, peppa varandra och haft roligt under tiden, vilket även enligt 

vår åsikt gjorde det lättare att till exempel kunna vara flexibla i situationer som krävde det. 

Tips från handledaren har också underlättat vårt arbete och vi har lärt oss nya arbetssätt i att få 

fram resultat och i analyserandet med hjälp av bland annat dennes forskningserfarenhet. Det 

måste sägas att vi dessutom har lärt oss massor om begreppet bemötande, en hel del 

bekräftade det som vi redan visste och som vi undermedvetet tagit för givet i vardagen. Dock 

har den nyförvärvade kunskapen ändrat våra inställningar i många situationer där vi tänkt 

annorlunda förut. Vår lärdom från detta uppsatsskrivande är något som vi själva verkligen 

kommer att kunna dra nytta av i våra framtida vardagsliv och yrkesroller. Detta 

uppsatsskrivande har bland annat bidragit till att vi fått större förståelse för de olika 

positionerna man kan inneha i en hierarkisk organisation och vilken betydelse bemötande i 

detta har. I största allmänhet har vi kommit att inse att det är viktigt att på arbetsplatsen skapa 

sig en förståelse kring vilka roller man innehar, vilket även är nödvändigt för att man ska 

kunna utföra ett gott arbete. Här är det viktigt att framföra att det kändes bra att få intrycket  
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från intervjupersonerna att vår studie var viktig och att vi behandlade ett väsentligt ämne. 

Vidare har vi reflekterat kring att det kanske skulle vara bra för mellancheferna med övningar 

eller work shops av olika slag där de skulle ges chansen att prova på att inta varandras roller 

inom organisationen. Detta skulle kunna öka på medvetenheten av varandras positioner och 

tillhörande roller, som de dagligen ingår i och utför sina arbetsuppgifter utefter/i linje med. I 

största allmänhet skulle det vara önskvärt att människor fick möjlighet att lära sig mer om 

bemötande, grupprocesser och dess betydelse för medmänskligheten.  

 

Under uppsatsen gång har vi även kommit att begrunda vårt eget bemötande av andra och 

vilka verktyg vi använder oss av för att kommunicera däribland teknisk kontra 

ansiktsbemötande. Vi har alltså blivit mer medvetna om att det beroende på situation krävs 

olika typer av bemötande och att varken teknisk eller ansiktskommunikation kan ersätta 

varandra. Vi ser att båda kommunikationstyperna behövs till i bemötande av andra och för 

med sig olika fördelar. Teknisk kommunikation menar vi har fördelen att denna kan 

förekomma oberoende av tid och rum, det vill säga bidrar till åtskilliga globala 

bemötandesituationer. En viktig fördel med ansiktskommunikation är enligt vår mening att 

människan kommer åt mer verklighetsanpassade och levande gensvar av andra på sitt 

bemötande. 
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7. Sammanfattande avslutning 

Detta kapitel syftar till att vara som en sammanställning av vår studie, med andra ord redogörs 

här uppsatsens syfte, metod- och teorival samt resultaten som vår undersökning visar. 

 

Vår undersökning handlar om mellanchefers bemötande av sin personal. Med hjälp av 

kvalitativ metod däribland semistrukturerade samtalsintervjuer och synliga och passiva 

observationer undersökte vi hur tio stycken mellanchefer från Psykiatrin i Halland upplever 

och hanterar sitt bemötande av personalen och hur de upplever samt hanterar sitt bemötande i 

förhållande till rollen som mellanchef och andra roller de har i back- respektive frontstage.  

 

Syftet med undersökningen var i huvudsak att ta reda på hur mellanchefer upplever och 

hanterar sitt bemötande av personal samt hur de upplever och hanterar sitt bemötande i 

förhållande till rollen som mellanchef och andra roller de har i back- respektive frontstage. Vi 

ville även undersöka om mellanchefers bemötande av personal påverkas av deras egna 

erfarenheter från privat- och arbetslivet, om människans bemötande skiftar utifrån olika 

situationer och om detta sker beroende på vilka som ingår i bemötandesituationen samt om för 

många olika roller att handskas med leder till ett tillstånd av kaos i bemötandet av andra. Vår 

förhoppning med denna studie är att bidra till att ge mellanchefer en möjlighet att reflektera 

över sitt bemötande mot sin personal och på så sätt kunna utveckla sitt bemötande. 

 

Litteratur som vi valde att använda oss av är Goffmans teori om roller, Meads symboliska 

interaktionism och Cooleys teori om spegeljaget. Resultat visar att bemötande för 

mellancheferna uppfattas som a och o både i det offentliga och privata livet, back- och 

frontstage. Det ligger ett stort ansvar på de i bemötandesituationer och en bra grund är att 

hålla en öppen och tydlig kommunikation. Beroende på i vilket socialt sammanhang de 

befinner sig i förhåller de sig olika i sitt bemötande mot sina medarbetare olika, men något 

som överlag är viktigt är att få ha sin egen stil i bemötandet. Vidare visar resultatet att  
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mellancheferna upplever flera olika roller att handskas med, dels en dominerande chefsroll 

och dels flertalet subroller såsom ledare, tröstare, tillrättavisare, medmänniska, behandlare, 

kollega, coach, lyssnare och förebild. En del chefer brottas även med dubbelroller, det vill 

säga att vara chef och medarbetare samtidigt.  Av vikt är att mellancheferna i denna studie har 

det som Goffman benämner som rollmedvetenhet och rolldistans i och med att de är 

medvetna om vilka roller de har i olika situationer och kan komma att distansera sig ifrån 

rollerna. Ibland kan det vara svårt att särskilja privata och offentliga roller, som alltså 

kolliderar med varandra. Andra gånger kan det handla om att de privata rollerna influerar de 

offentliga rollerna och tvärtom. Till följd av att dagligen ingå i olika sociala kontexter 

uppkommer olika typer av känslor som måste hanteras på olika sätt. Lättare känslor finns 

oftast bara där och stör inte medan svårare känslor ofta leder till att man söker stöd hos sina 

kollegor eller utomstående. Resultatet visar även att det alltid går att förbättra sitt bemötande 

på olika sätt. Att påpeka är att beroende på vem/vilka som ingår i en social kontext ser denna 

olika ut däribland interaktionerna människorna emellan. Människans värderingar och attityder 

är en grund för hur ett samtal gestaltar sig i bemötandet av varandra, men det som även avgör 

hur samspelet fungerar är huruvida det råder ett ömsesidigt givande och tagande. Det handlar 

många gånger om att se till balansgången mellan att lyssna och förstå samt våga uttrycka 

svåra saker och prata för sin sak. En nyttig tanke att ha med sig in i en interaktion är att i 

främsta rummet sträva efter att försöka förstå andra som ingår i interaktionen och därefter 

göra sig förstådd inför de. Detta banar ofta väg för att en effektiv kommunikation ska kunna 

råda. Andra ingredienser som ingår i ett lyckat bemötanderecept är att berömma, ställa frågor, 

återkoppla, förklara, våga säga nej, agera problemlösare, meddela svåra besked, coacha och 

hantera konflikter.  

 

Vi har med vår studie även kunnat bekräfta det som tidigare undersökningar har visat såsom 

att mellanchefer ofta är pressade i sina arbetsmiljöer, att de har en mängd roller att handskas 

med samt att de sitter i en mittposition med olika påtryckningar under- och ovanifrån att 

hantera samtidigt i olika led. Att kommunikation är oerhört betydande och gynnar ett gott 

klimat på arbetsplatsen styrker dessutom vår studie likaså denna då och då kan brista, vilket 
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leder till konflikter mellan anställda, som hanteras utifrån den rådande situationen. Att 

mellanchefer bör vara tillgängliga och lyhörda i sitt chefskap har vår uppsats också visat. 

 

Vi gick in i uppsatsskrivandet med en förhoppning om att kunna bidra till att ge mellanchefer 

en möjlighet till att reflektera över sitt bemötande mot sin personal och på så sätt kunna 

utveckla sitt bemötande. Nu när uppsatsarbetet har kommit till sin ände tror vi att vår önskan 

kan komma att slå in. Detta just för att vi har synliggjort det sociala fenomenet bemötande i 

relation till mellanchefer och deras positioner. På så sätt menar vi att vi har medverkat till att 

möjliggöra att framtida reflektioner kring bemötande mot personal hos mellanchefer kan 

tillkomma både hos de mellanchefer som deltagit i vår studie men också hos andra chefer i 

samhället, då vår uppsats nu är en offentlig handling. Vi tror också att vi i och med detta har 

medverkat till att eventuella utvecklingar i mellanchefers och andra chefers bemötande kan 

komma till i framtiden. 
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8. Förslag till framtida forskning 

Vi tycker att det skulle vara intressant att studera hur uppfattningarna kring de roller som 

chefer har ser ut från medarbetares sida, eftersom vi i denna uppsats har gjort på motsatt sätt 

och tagit del av chefers uppfattningar av deras egna roller. Ytterligare en idé för forskning 

som sätter fokus på medarbetare är att fördjupa sig i deras inställningar kring bemötande. Ett 

annat förslag till framtida forskning är att använda sig av vårt empiriska material och studera 

bemötandemetaforer bland chefer, eftersom vi har urskiljt att dessa är vanligt förekommande i 

vår studie.  
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Bilaga 1: Organisation för Psykiatrin i Halland 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation för Psykiatrin i Halland 2008

Styrelsen fö r 

Psykiatrin  i Halland

P sykiat richef

Chefläkare

VC Vuxenpsyk
Ps ykiatrin  i  s ödra Hal land

ÖV+SV

VC BUP
Hal land

AC Akutenhet
ÖV + SV
12 vpl

AC Affektiv  enhet
ÖV+SV
12 vpl

AC Äldrepsykiatri
ÖV + SV

8 vp l

AC Allmänpsykiatri
Halmstad-Hyl te  ÖV 

+UPM
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Akutavd
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AC Avd 27
Behandlings av d
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Varberg
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+ UPM

AC ÖV
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Intervjuguide 

Inledning 

- Presentation av oss och syftet med C-uppsatsen 

- Informera om att materialet är konfidentiellt och om intervjupersonens anonymitet 

- Presentera intervjuns upplägg 

 

Formalia 

- Namn & ålder    

- Arbetslivserfarenhet 

o Beskriv din anställning; innehåll, ansvar, viktigaste erfarenheten/lärdomen 

hittills, varför sökte du hit? 

o Hur tror du din chef respektive medarbetare skulle beskriva dig? 

Styrkor/svagheter? 

o Hur upplever du din arbetsmiljö? 

- Utbildning 

o Ge en kort beskrivning av din utbildningsbakgrund 

o Vad får du som chef för utbildning på din arbetsplats? 

- Familj 

o Hur ser din familjesituation ut? 

- Fritidsintressen 

o Vad gör du på din fritid? 

 

- Beskriv din erfarenhet av bemötande av personal 

- Vad är bemötande för dig? 

- Vad tycker du behövs för att ett gott bemötande ska råda?  

- Beskriv vad det innebär att bemöta personal som chef 

- Vilka komponenter tycker du behövs för att som avdelningschef bemöta personal? 

- Hur bemöter du din personal? 

- Hur tycker du att personalen ska bemötas av sina chefer? 

- Vilket ansvar känner du som chef i ditt bemötande till personalen? 
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- Hur är ditt bemötande om du jämför dig med andra chefer, ge exempel? 

   

- Upplever du att bemötandet skiftar beroende på situation? Vad är det för situationer? 

- Hur samtalar du med personalen?  

- Vilka olika typer av samtal för du med personalen? 

- Hur kommunicerar mellancheferna med varandra? Och mellan enheterna? 

- Hur sker bemötande under olika samtal såsom lönesamtal, rekrytering, medarbetarsamtal &c? 

 

- Hur påverkas bemötandet av verksamhetens mål? 

- Hur uppnås verksamhetens mål däribland bemötande? 

- Vad kan förändras/förbättras i bemötandet på arbetsplatsen? 

 

- Vilka roller känner du att du har på din arbetsplats? 

- Hur tror du att rollen/rollerna påverkar ditt bemötande av personalen? 

- Hur påverkas bemötandet av omgivningens mål, normer och förväntningar? 

 

- Vilka typer av känslor uppkommer vanligtvis hos dig i bemötandesituationer?  

- Hur hanterar du de känslor som uppkommer i olika situationer av bemötande? 

 

Avslutning 

- Vi berättar om nästa steg och tidsplanen för C-uppsatsen 

- Har intervjupersonen några frågor? Tala om att intervjupersonen gärna får återkomma 

till oss med frågor (lämna kontaktuppgifter) 

- Är intervjupersonen intresserad av den färdiga rapporten? Berätta i sådana fall hur 

intervjupersonen kan komma i kontakt med denna 

- Tacka för dennes deltagande och tacka för oss! 
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Utveckling av sociologisk 

problematisering och planering av 

praktiskt undersökningsarbete 
 

Utvecklar vår sociologiska 

problematisering med hjälp av bland 

annat infallsvinklar som vi fått 

tillgängliga från föreläsningen  

 

Uppsatssynopsis; 

Utvecklar den sociologiska 

problematiseringen till att omfatta de 

praktiska tillvägagångssätt vi vill 

använda oss av för att undersöka vårt 

sociala fenomen. 

 

Planerar kommande fältarbete 

(insamlingen av empiri). 

 

 

Sociologisk problematisering & 

fortsatt substantialisering 

 
Skriver på uppsatssynopsis 

(2-3 sidor) innehållande; 

- Tydlig beskrivning av det 

sociala fenomen vi vill 

undersöka 

- Den sociologiska 

problematik vi vill belysa 

genom att undersöka 

fenomenet ifråga 

- De teoretiska infallsvinklar 

vi avser att använda oss av 

för att utveckla denna 

problematik 

- Den metodik vi avser att 

använda oss av 

- Det rent praktiska 

tillvägagångssättet (försöker 

förutse praktiska problem 

som kan uppstå)  

 

Försöker få tillgång till fältet. 

 

Bilaga 3: Tidsplan 

 

Tidsplan  

v. 4-6   v.7-8    v.9-12 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesval & begynnande 

substantialisering 
 

d. 20/1  

Introduktion till C-uppsats 

 

Börjar planera C-uppsatsen 

 

Börjar skriva ett uppsatssynopsis 

(plan för det praktiska 

uppsatsarbetet) innehållande; 

- Materialinsamling 

- Sociologisk analys och 

tolkning av empiriska 

materialet 

- Plan på hur vi ska uttrycka 

detta och mer därtill i en 

uppsats 

 

Leta böcker och artiklar 

(informationssöka) kring ämnesvalet 

(läsa in oss på ämnet). 
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Vi genomför våra intervjuer och 

skriver ut dessa.  

 

Kontaktar personalstrateg ang. info. 

om antal anställda inom 

organisationen 

 

30/3 Intervju med AC på HH 

(Laholm vuxenpsykiatrin södra) 

 

31/3 Vandrarhem i Varberg Tisdag-

fredag 

 

1/4  

Kl 10.00 intervju AC Kungsbacka 

(Vuxenpsykiatri Norra Halland) 

 

Kl 13.00 intervju AC Varberg 

(Vuxenpsykiatri Norra Halland) 

 

Kl 15.00 intervju AC Varberg 

(Vuxenpsykiatri Norra Halland) 

 

2/4  

Kl 8.00 intervju AC Falkenberg 

(Vuxenpsykiatri Norra Halland)  

 

Kl 10.30 intervju AC Falkenberg 

(BUP Halland) 

 

3/4 

Kl 8.15 intervju AC Kungsbacka 

(BUP Halland) 

 

Kl 10.30 intervju AC Varberg 

(Vuxenpsykiatri Norra Halland) 

 

Kl 14.00 Handledning. Bokade ny 

handledningstid i vecka 18. 

 

 

14/4 

Kl 13.30 intervju AC Falkenberg 

(BUP Halland) 

 

15/4 

Kl 8.15 intervju AC 

Halmstad (Vuxenpsykiatri Södra 

Halland) 

 

Kl. 9.00 intervju AC 

Halmstad (Vuxenpsykiatri Södra 

Halland) 

 

Kontaktar personalstrateg ang. info. 

om antal anställda inom 

organisationen (om vi ej fått svar 

tidigare) 

 

Vi gör färdigt intervjuutskrifterna och 

strukturerar upp vårt material samt 

gör en skriftlig presentation av detta. 

Vi kopplar samman detta med vår 

synopsis.  

 

Gör klart metodkapitlet. 

 

 

 

 

v.12-13    v.14-15   v.16 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätter leta böcker och på andra 

sätt sätta oss in i vårt ämnesval. 

 

Skriva frågor till intervjuguide 

 

Göra en observationsguide 

 

Fundera på hur vi kan utveckla vår 

sociologiska problematik (gör en 

skiss över relevant litteratur vi har 

läst genom åren på högskolan i 

förhållande till vår uppsats) 

 

Finslipar vårt synopsis och avslutar 

detta med en intervjuguide och en 

konkret undersökningsplan samt 

bestämmer tid med intervjupersoner 

eller på annat sätt ordnar tillfälle till 

fältet. 

 

Läser relevant litteratur inför 

fältarbetet.  

 

Ev. kontakt med handledare. 

 

Vi mailar intervjupersonerna vår 

intervjuguide & synopsis så de har 

tid att förbereda sig inför intervjun. 
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Utifrån senaste handledningsmötet 

gör vi vår uppsats färdig.  

 

Under vecka 21 mailar vi ut ett 

påminnelsemail till 

intervjupersonerna angående 

intresseanmälan för närvarande vid 

vår opponering. 

 

Inlämning av arbetet till handledaren 

d. 25/5 efm/kväll. 

 

26/5 kl 13.00 

Handledning. Det är senast vid detta 

handledningstillfälle som det avgörs 

om vår uppsats är mogen att 

behandlas på ett 

examinationsseminarium. 

 

Under denna vecka gör vi de sista 

justeringarna på grundval av 

diskussionerna med vår handledare. 

 

Vi förbereder oss inför opponeringen. 

 

v.22 

d. 29/5 kl 12.00 mailar vi in den 

färdiga uppsatsen till handledaren.  

 

v.23 

d. 1/6 lämnar vi in uppsatsen till 

examinatorn & får i samband med 

detta ett seminarieschema där 

oppositionsordningen är fastställd. Vi 

ser själva till att den tilldelade 

opponenten får vår uppsats och att vi 

själva får den uppsats vi ska 

opponera på. 

 

 

Opponering vid seminarium sker d. 

4/6 kl 10.15–11.00 

Gör färdigt vår sociologiska analys. 

 

Arbetar med de övriga delarna av 

uppsatsen till en helhet. 

 

27/4 kl 12.00 

Inlämning av arbetet till handledare 

innan kl 12.00. 

 

28/4 kl 14.00 

Handledning. Bokar ev. 

handledningstid till ett datum i slutet 

av vecka 20. 

 

Utformar en intresseanmälan för 

närvarande vid vår opponering till 

intervjupersonerna. Mailar denna till 

dem. 

 

14/5 kl 13.00 

Handledning. Bokar ev. 

handledningstid till ett datum i början 

av vecka 22. 

 

v.17    v.18-20   v.21-23 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

Att tänka på inför handledningen v. 

18 

- Vår sociologiska analys 

 

Arbetar och utvecklar de ofärdiga 

synopsisdelarna, framför allt fram till 

handledningstiden utveckla 

metodkapitlet. 


