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Abstract 
 

Author: Ted Westman & Anders Svartengren 

Title: Percieved working conditions: A qualitative study of caregivers experiences of 

management and the organisation´s impact on their working conditions. 

  

  

The aim of this essay was to describe and interpret the managements and organizations impact 

regarding the caregivers working conditions. To examine this we used a qualitative method. 

We completed two group interviews and five individual interviews with a total of fifteen 

enrolled nurses that worked within elderly care. In our interviews we found that the enrolled 

nurses felt that the organizations economic interests collided with their personal values 

regarding good quality elderly care. We also found that the caregivers experienced that they 

had an impact on their working conditions and that their employer was the main reason for 

making it possible. 

 

Key words: organization, management, caregivers, elderly care 

 
Nyckelord: organisation, ledning, omsorgsgivare, äldreomsorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

2 
 

Förord 
 
Vi vill tacka de som på ett eller annat sätt gjort denna uppsats möjlig. Framför allt vill vi tacka 

våra intervjupersoner som ställt upp på intervjuer och delat med sig av erfarenheter och 

upplevelser. Vi vill även tacka vår handledare som positivt och intresserat handlett oss under 

de svårigheter och motgångar som vi stött på under vår process. Vi vill också tacka de i vår 

närhet som på olika sätt stöttat oss i vårt skrivande till en färdig uppsats.  
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1 INLEDNING 
________________________________________________________________

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2007) är 2,3 miljarder människor i arbete runt om i 

världen i dag. Av dessa arbetar 1,9 miljarder under osäkra och ohälsosamma 

arbetsförhållanden. Dessa förhållanden frambringar cirka 160 miljoner fall av 

arbetsmiljörelaterad ohälsa varje år skriver WHO (2007). Försäkringskassan (2013) skriver att 

den svenska sjukfrånvaron har kännetecknats av stora variationer och har haft en nivå som 

legat över genomsnittet mellan åren 1980 till 2012 om man jämför med länder som Danmark, 

Finland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Mellan åren 2003 till 2009 föll Sveriges 

sjuktal tillbaka till genomsnittet bland de länder som deltog i studien. Trenden bröts dock 

2010 och siffrorna vänder åter igen uppåt.  

 

Författaren och ledarskapsutvecklaren Anders Hanson (2004, s.31) påpekar nackdelarna med 

de höga sjuktalen på en samhällsnivå och framhåller att sjukpensioneringarna, 

sjukersättningen och rehabiliteringskostnader belastar budgeten och blir därför ett hot mot 

välfärdssamhället då det inte finns en tillräckligt produktiv skara skattebetalare som 

underhåller det befintliga systemet. Hanson (2004, s.31) menar också att det kommer bli stora 

svårigheter att locka personal till yrken som är hårt ansatta av ohälsa. Detta är något som även 

kan skapa störningar i produktionen. En bransch som enligt Mulder (2010) är högst drabbad 

är undersköterskor inom vård och omsorgssektorn. Hanson (2004, ss. 25, 229-230) påtalar 

dock att organisationer och företag har börjat se över sina egna organisationer för att förbättra 

arbetsmiljön och därmed minska ohälsan på arbetsplatsen. 

 

För att de anställda ska klara av en allt mer föränderlig marknad inom den offentliga sektorn 

måste organisationen förändras i samma takt (Angelöw, 1991, ss.9-12). För att klara av 

nedskärningar inom den offentliga sektorn försöker bland annat kommuner att effektivisera 

omsorgsverksamheten (Nilsson, 2010). Detta har bidragit till försök att förkorta processer 

med hjälp av bland annat Laps care (Växjö Kommun, 2014). Laps care planerar personalens 

arbetsuppgifter enda ner på minutstadiet för hur lång tid en viss process får ta. Med detta sätt 

att styra människovårdande organisationer menar Kerstin Ekberg, professor i 

arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings Universitet, att vi håller på att återinföra 

organisationsformer som liknar taylorismen. Arbetsmomenten standardiseras och risken med 

detta är att personalen använder sin professionella kunskap i mindre utsträckning. 
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Organisationen präglas av mätningar och kvantiteter. Samtidigt som allt högre krav ställs på 

människor som ska vara flexibla, förändringsbenägna och villiga att utvecklas.  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) stötte vi på en diskussion om 

omsorgsgivarnas arbetssituation och en oro för hur den har utvecklat sig ute på 

arbetsplatserna. Den forskning som idag finns på området handlar mestadels om 

omsorgspersonalen, men inte just utifrån deras egna ord och berättelser. Därför har vi i vår 

uppsats valt att intressera oss för hur omsorgsgivarna ser på sin arbetsmiljö.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att med utgångspunkt i omsorgsgivares erfarenheter beskriva och tolka 

ledningens och organisationens inverkan på omsorgsgivarnas arbetsmiljö. 

 

1.2.1 Frågeställningar 
• Hur beskriver omsorgsgivarna chefens kommunikation och vilken inverkan har den 

för omsorgsgivarna i deras dagliga arbete? 

• Hur beskriver omsorgsgivarna sina möjligheter till delaktighet och inflytande i 

organisationen? 
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel kommer vi att ge en kort historisk presentation av organisationsteorins historiska utveckling samt 

ge en beskrivning av tre olika typer av organisationsformer. Tanken med detta är att ge dig som läsare en 

förståelse för vad som senare kommer att behandlas. I detta avsnitt definierar vi även begrepp som är viktiga för 

vår studie samt redogör för tidigare forskning. Detta sätter in vår studie i ett större sammanhang. 

________________________________________________________________________________________ 

2.1 Organisationsteorins historiska utveckling 
För att uppnå olika mål och underlätta tillvaron har människan sedan urminnes tider 

organiserat sig. Under industrialismen intåg under 1800-talet skedde en kraftig 

samhällsutveckling kring det tekniska, ekonomiska och sociala vilket i sin tur ledde till att 

lyfta upp frågan kring organisering än mer. Under den här tiden formades det vi idag kallar 

för de klassiska organisationslärorna (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 39). Wolvén (2000, s.24) 

menar att dessa klassiker fortfarande är dominerande trots att det framkommit nyare 

organisationsformer. Nedan följer ett urval av dessa som vi anser relevanta för vår studie. 

 

2.1.1 Det byråkratiska systemet  
Det byråkratiska systemet som grundades av Max Weber ansågs av honom som det ultimata 

sättet att ta tillvara mänskliga resurser. Effektivitet skulle nås genom formella regler, 

rapporter, kommunikationskanaler och mycket avgränsade ansvarsområden. Hierarkier skulle 

vara grunden i organisationen och ledare på de högre nivåerna skulle ha ansvar för de lägre. 

Informationen skulle gå tjänstevägen mellan de olika nivåerna. Medarbetarna behövde då 

endast rapportera till den personen som var närmast över eller under dem i hierarkin. Det 

utövades ett auktoritärt ledarskap och specialisering och arbetsfördelning var stor. Säkra 

anställningar och en reglerad befordringsgång utövades. Människan skulle behandlas som en 

kugge i ett stort maskineri menar Bruzelius & Skärvad (2004, ss. 49-50). 

 

2.1.2 Hierarkiska organisationer 
Denna organisationsform gjorde sitt intåg under industrialismen med hög specialisering och 

en beslutsprocess som delades in i olika skikt där man skiljde tankearbetet från det manuella 

arbetet. Cheferna och arbetsledarna besatt all makt och kontrollerade inte bara vad som skulle 

produceras utan även hur arbetet skulle genomföras. Således kunde makten följas i rakt 

nedstigande led genom organisationen. Eget tänkande ansågs som negativt eftersom det sågs 

som ett hinder i de styrande processerna. Även ovillkorlig lydnad förespråkades skriver 

Svedberg (2003, ss. 252-253). Sett till dagens mått finns stora nackdelar kring en hierarkiskt 

uppbyggd organisation. I och med att informationen ska gå i ett rakt nedstigande led 
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förhindras den naturliga kontakten mellan olika enheter i organisationen. Den tenderar också 

att ha en mycket dyr administrationsprocess. När företag och organisationer, speciellt 

offentliga sådana, försöker minimera svinnet och bedriva så effektiva organisationer som 

möjligt ses hierarkiska organisationer som förlegade. Bruzelius & Skärvad (2004, s. 216) 

framhåller dock att denna typ av struktur är bra när det gäller att upprepa invanda 

standardbeteenden.  

 

2.1.3 Human Relations 
Elton Mayo formade sin organisationsteori när han studerade vad som kunde påverka 

produktivitet på arbetsplatsen och kom fram till att produktivitet inte bestäms av tekniska och 

fysiska faktorerna utan mer av det sociala samspelet. Vissa icke-ekonomiska belöningar eller 

olika typer av bestraffningar gav ett bättre gensvar hos de anställda. Mayo förespråkade att de 

anställda även skulle delas in i grupper där individen fick göra sin röst hörd och motsätta sig 

eventuella beslut som ledningen tagit. Gruppens normer påverkade även individens motstånd 

kring eventuella förändringar, exempelvis åt det positiva hållet, om gruppen var positivt 

inriktad till förslaget. Ledarskapet var också en central del i Mayos teori kring i vilken 

omfattning produktiviteten kunde ökas. Den formelle ledaren ger oftast en minimiprestation 

samtidigt som den informelle ledaren ökar stimulansen mot en maxprestation (Bruzelius & 

Skärvad 2004, ss. 44-46).  

 

2.2 Offentliga sektorns omvandling 
Lundström & Sunesson (2006, s.191) beskriver att det från 1970-talet har funnits en stark 

önskan bland samhällsdebattörer, lagstiftare och centrala myndigheter om att förändra den 

offentliga sektorn. Christensen et.al (2005, s.27) menar att den offentliga sektorn var alltför 

influerad av den weberianska byråkratin med dominerande administration baserad på 

hierarkier och rutiner. Tanken med reformationen menar Pollitt (2007) var att minska 

skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer samt att styrformer från den privata 

sektorn kunde överföras till den offentliga. Nytänkandet förde med sig ett 

effektiviseringstänkande där vinst och pressade kostnader var det primära målet. 

 
 
2.3 Definition av viktiga begrepp 
Nedan kommer vi att förklara begreppen organisation, ledning och omsorgsgivare. Dessa 

begrepp är centrala i vår studie och därför har vi valt att definiera dem för att öka förståelsen 

för läsaren. 
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2.3.1 Organisation 
Bruzelius & Skärvad (2004, s.26) definierar organisation som ett antal individer som utför 

olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå ett visst mål.  

 

2.3.2 Ledning 
Ledning är ett komplext och svårdefinierat begrepp skriver Christensen et. al (2005, s.124). 

Men de försöker förklara det genom att tolka Philip Selznick som anser att det handlar om 

”statsmannakonst” vilket innebär ”att det inom de formella ramarna finns utrymme för att 

olika institutionellt baserade och informella processer utspelas. På så vis relateras ledning till 

mellanmänskliga förhållanden och processer; det vill säga till behandlingen av människor i de 

formella systemen.” Med dessa skillnader kring styrning och ledning i åtanke kan sägas att 

tyngdpunkten har förskjutits i både privata och offentliga organisationer från styrning till 

ledning och från styrning av till styrning i. Något som i sin tur kan tolkas som att den formella 

ledningen är mindre accepterad idag än förr. Bruzelius & Skärvad (2004, s.356) definierar 

ledning som något som leder hela organisationen och fattar beslut, planerar och leder 

verksamheten. 

 

2.3.3 Omsorgsgivare 
Damberg (2010) menar att omsorgsgivare är de som är placerade närmast omsorgstagaren och 

arbetar ”på golvet” i förhållande till andra professionella. Samtidigt är de närmast 

omsorgstagaren och att de framhåller att de saknar regler för att utföra sitt arbete. 

 
2.4 Tidigare forskning 
Waldenström & Härenstam (2006) har studerat arton personer och de organisationer som 

personerna arbetar i. Studien utgick från en kvalitativ metod där respondenterna intervjuades. 

Syftet var att identifiera vilka faktorer hos organisationen och vilka strategier hos chefer och 

anställda som bidrar till att skapa bra eller dåliga arbetsförhållanden. De bra 

arbetsförhållandena som identifierades var bland annat att ekonomin är viktig, men att det inte 

enbart handlar om att hålla budgeten. Kvalitén i verksamheten måste även beaktas. Andra bra 

arbetsförhållanden som identifierades i studien var att chefen deltar i diskussioner med de 

anställda om lösningar av konkreta problem, att arbetsfördelningen är individanpassad samt 

att det finns en tydlig ansvarsfördelning. 

 

Åteg, Hedlund & Pontén (2004) har studerat anställdas uttalanden om skapandet av en 

attraktiv arbetsplats. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. 17 personer som var 
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anställda inom trä- och verkstadsindustrin i Dalarna intervjuades. Efter att materialet 

analyserats identifierades tre kategorier för ett attraktivt arbete. Den första kategorin var 

attraktivt arbetsinnehåll som berättar vad och hur den anställde gör under utförandet av 

arbetet. Den andra var arbetstillfredställelse som pekar på det som handlar om vad den 

anställde upplever att den får ut av att utföra arbetet. Den tredje var attraktiva 

arbetsförhållanden som innehåller dimensioner som är gemensamma för alla anställda på ett 

företag. 

 

Crevani et.al (2009) har i en rapport med kvalitativ metod som ansats genomfört tolv 

djupintervjuer i nio olika tjänsteföretag. Syftet var att undersöka vilka utmaningar och 

kunskapsbehov som tjänsteföretagen stod inför. En generell slutsats bland företagen var att 

det inte finns något entydigt och enkelt mönster för hur tjänsteföretagen organiserar eller leder 

sitt arbete. Det måste ses utifrån kontexten som företaget befinner sig i. Den samsyn som 

intervjupersonerna hade var att medarbetarens kreativitet eller innovationspotential är av 

största vikt för framgång. Hur man tar tillvara på medarbetarens potential på ett effektivt sätt 

och hur man skapar förutsättningar för innovation och långsiktig utveckling är de främsta 

utmaningarna och frågeställningarna som identifierades i studien. 

 

Gustafsson & Szebehely (2005) har genomfört en enkätstudie med politiker och 

äldreomsorgsanställda i åtta kommuner. Enkäterna behandlade främst äldreomsorgens 

arbetsvillkor, inbördes relationer och synen på den i stort. Resultaten som studien kom fram 

till var bland annat att ungefär hälften av politikerna inte tyckte att det avsattes tillräckligt 

med resurser för den verksamhet man leder och är ansvarig för. Resursbristen upplevdes i 

högre utsträckning ju längre ner i styrningshierarkin man befann sig. Omsorgspersonalen 

ansåg att det rådde obalans mellan politikernas inflytande och ansvar i större utsträckning än 

politikerna. Omsorgspersonalen ville öka politikernas ansvar i äldreomsorgen gällande; 

ekonomi, kvalité och organisation/arbetsmiljö. 

 

Kari Waerness (1996) menar att grunden för att säkerställa kvalitet i omsorgen är beroende av 

en lyckad och personlig relation mellan omsorgsgivare och omsorgstagare. Waerness betonar 

betydelsen av omsorgsgivarens kunskap om omsorgstagaren och livssituationen denne 

befinner sig i. Waerness använder därför begreppet omsorgsrationalitet för att beskriva de 

viktiga aspekter som finns i mötet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. Dessa aspekter 

handlar om att tillsammans utforma de resurser som krävs för att omsorgstagarens 
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livssituation ska vara av god kvalitet. För att detta ska kunna åstadkommas menar författaren 

att det är nödvändigt med ett tillräckligt stort handlingsutrymme där planering och 

organisering av omsorgsarbetet måste styras av omsorgstagarens individuella behov. 

 

Hasson (2006) har i sin avhandling syftat till att jämföra skattningar av kompetens, 

arbetsbelastning, stress och arbetstillfredsställelse mellan personal inom hemtjänst och 

personal på särskilda boenden. Hon hade en kvantitativ ansats och genomförde studien genom 

enkäter. Resultaten visade att en signifikant större andel personal i hemtjänsten skattade sin 

kompetens som otillräcklig jämfört med personal som arbetade på särskilt boende. 

Hemtjänstpersonalen upplevde dock signifikant lägre arbetsbelastning, både fysisk och 

psykisk, jämfört med personalen på särskilda boenden. Personalens skattningar av 

arbetsrelaterad utmattning, psykisk energi och arbetstillfredsställelse skiljde sig inte 

signifikant mellan de olika vårdmiljöerna. Arbetsrelaterad utmattning var den faktor som 

upplevdes mest negativ för arbetstillfredsställelsen i båda vårdmiljöerna.  

 

Bergman & Johansson (2012) har utvärderat ett kompetensutvecklingsprojekt ”H.E.L. – hela 

arbetslivet” inom en kommunal förvaltning för omsorg och hälsa. Projektets mål var att 

förbättra omsorgspersonalens kompetens och hälsa samt enhetschefers ledarskap. 

Utvärderingen utgår i första hand från den berörda personalens perspektiv. Genomförandet 

gjordes med hjälp av enkäter, individuella intervjuer samt fokusgruppsintervjuer. Resultaten 

var inte entydiga för all omsorgspersonal, men de flesta kände att det fått en fördjupad och 

ökad kunskap samt att det fått en bättre hälsa i och med detta projekt. Enhetscheferna 

upplevde utbildningen som värdefull, men att deras frånvaro under projektet varit negativ då 

personalen upplevt det som att de har en frånvarande chef. 

 

Mildner (2010) har studerat ett demensboende och dess personal i Falu kommun. Hon 

genomförde en kvantitativ enkätstudie med omsorgspersonalen. Hon identifierade att 

arbetsgruppen var en viktig faktor för att ha en bra trivsel på sin arbetsplats.  
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3 METOD 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att besvara vår frågeställning samt de 

etiska överväganden som följer vid en vetenskaplig uppsats. Som läsare kommer du att hitta information kring 

urval, vetenskapligt synsätt samt vilka undersökningsmetoder vi valt att använda oss av. För att öka 

trovärdigheten har vi knutit våra val till litteratur som berör vetenskapliga metoder.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Val av vetenskapsfilosofisk ansats 
Vi kommer att använda oss av en hermeneutisk ingång i vår uppsats. Detta kan översättas 

med tolkningslära. Tidigare handlade det mycket om att tolka bibeltexter men idag innefattar 

det så mycket mer. Exempelvis kan det vara tolkningar av innebörden i handlingar, 

upplevelser, symboler och texter. En tolkning innebär att forskaren försöker påvisa 

sammanhang som ”ligger bakom det som direkt framträder eller kan observeras”. Tolkningen 

görs både utifrån ett del- och ett helhetsperspektiv.  Varje ny del av texten som läses kan leda 

till ett nytt sätt att förstå tidigare avsnitt och på så vis växlar förståelsen från varje del som 

man arbetar med till en helhet som framkommer i slutändan (Wallén, 1996, s. 33-34). 

 

Kvale (1997, ss. 49-52) skriver att en hermeneutisk ingång även kan användas i 

intervjustudier. Han menar att denna vetenskapsteori är dubbelt relevant vid intervjustudier, 

eftersom den både belyser samtalet som skapar intervjutexterna samt tolkningen av dessa. Det 

finns dock skillnader mellan den traditionella hermeneutiken och den som gäller 

intervjuforskning. Tidigare användes hermeneutiken endast till avslutade texter, men när det 

kommer till intervjustudier är det den personen som intervjuar som både skapar och tolkar 

texten tillsammans med intervjupersonen. Därmed är det inte en given text utan den uppstår i 

takt med att den tolkas. Ytterligare skillnader är att texten redan är fullbordad och därmed bör 

den ses ur det perspektiv den uppstod ur. En intervjustudie däremot bildas i en mer spontan 

miljö mellan intervjupersonen och den som intervjuar. Därmed blir inte den utskrivna texten 

fullständig eftersom intryck såsom gester missas. Därmed är intervjun knuten till den 

specifika situation som den uppkom ur.  

 

3.2 Metodologisk ansats 
Beroende på vad som vill framhävas i undersökningen väljs antingen en kvantitativ eller en 

kvalitativ forskningsstrategi eller en kombination av de båda (Bryman, 2002, s. 408). Vilken 

strategi som väljs beror sedermera på vilket synsätt studien grundar sig i. Grundar den sig 

exempelvis i ett hermeneutiskt synsätt, som beskrevs ovan, eller i ett fenomenologiskt, som 
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utgår ifrån människors upplevelser används ofta både en kvalitativ och en kvantitativ strategi 

(Kvale, 1997, s. 54), 

 

Även om en kombination av båda strategierna kan användas vill vi ändå förklara skillnaderna 

mellan dem. Vill forskaren pröva olika teorier och hypoteser är den kvantitativa strategin att 

föredra. Det är forskarens frågor och intressen som strukturerar undersökningen. Frågorna är 

av sluten art och respondenterna har olika svarsalternativ att välja mellan (Bryman, 2002, s. 

157). Denna typ av strategi gör att forskaren enkelt kan jämföra data som samlats in från flera 

olika respondenter genom att förvandla svaren till siffror och tal. Utifrån detta genomförs 

sedan analysen av de eventuella mönster som kan utrönas ur siffermaterialet (Hellevik, 1984, 

s. 13). 

 

I en kvalitativ strategi är det undersökningspersonerna som är i centrum. Det de anser är 

viktigt blir den centrala utgångspunkten i undersökningen och utifrån detta får forskaren tolka 

datainsamlingen (Bryman, 2002, s. 272). För att du skall få en insikt i människors upplevelser 

måste du fråga dem menar Wallén (1996, s. 76). Därmed går det inte att använda 

standardiserade frågor eftersom frågorna måste anpassas efter varje individ samt att det måste 

finnas möjligheter till fördjupningsfrågor. Därför är frågorna utformade så att 

intervjupersonen kan svara på dem med egna ord, vilket också kallas för öppna frågor. Detta 

gör att resultatframställningen bygger på ord och inte siffror till skillnad från kvantitativ 

strategi. Med detta i åtanken kan det förstås att en kvantitativ metod är att föredra om 

forskaren vill få fram hur en större del av populationen ställer sig till en viss fråga, samtidigt 

som en kvalitativ metod är bättre lämpad om mer djupgående fakta vill fås fram (Bryman, 

2002, ss. 272-273). 

 

Med bakgrund av detta och med utgångspunkt i vårt syfte anser vi att en kvalitativ strategi 

skulle ge vår undersökning en större tillförlitlighet. Eftersom vi är intresserade av att beskriva 

och tolka ledningens och organisationens inverkan på omsorgsgivarnas arbetsmiljö finner vi 

det mest relevant att använda oss utav kvalitativa intervjuer. Vi menar att det är av stort värde 

att personerna som vi intervjuar inom organisationen får fram sina egna åsikter, upplevelser 

och känslor genom öppna frågor. Det ger oss möjlighet att ställa följdfrågor på sådant som vi 

anser vara viktigt, vilket gör att vi kan få en djupare förståelse för hur och varför de svarar 

som de gör.  
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3.3 Undersökningsdesign och generaliserbarhet 
Precis som det finns olika forskningsstrategier finns det olika forskningsdesigner (former för 

forskning). Valet av undersökningsdesign styrs även det av vad som skall undersökas. I vårt 

fall har vi valt en så kallad fallstudie av en specifik organisation. Fördelen med denna design 

är att det studerar hur något ser ut och förhåller sig i verkligheten. Dessutom ger den ingående 

information och kunskap om det aktuella fallet. Nackdelen blir dock att inget kan sägas vad 

det gäller generaliserbarheten, det vill säga hur vanlig vanligt förekommande det studerade 

objektet är och om det kan tillämpas på andra fall (Wallén, 1996, s. 115). Något som även 

gäller för vår del. Vi kan inte veta om det resultat vi får fram är representativt på andra 

organisationer inom liknande verksamheter. Våra resultat kan dock generaliseras genom att 

koppla dessa till teori. Det som är viktigt för bedömningen av generaliserbarheten i en 

kvalitativ studie är kvalitén på de teoretiska slutsatserna som är grundade på data som samlats 

in (Bryman, 2002, ss. 270-271). 

 

3.4 Urval och avgränsningar 
I vår urvalsprocess har vi valt en blandning av tvåstegs- och bekvämlighetsurval. 

Tvåstegsurvalet används oftast inom samhällsvetenskapen när det gäller olika förhållanden 

som har med organisationer att göra, exempelvis arbetsförhållanden eller kring frågor om 

ledning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013 ss. 42-43). Urvalet inleds med att en 

organisation väljs som i vårt fall äldreomsorgen inom omsorgsförvaltningen i Växjö kommun. 

Anledningen till att vi valde äldreomsorgen är av bekvämlighetsskäl då vi befinner oss i 

Växjö större delen av tiden och har mest kontakter inom det området efter vår VFU-period. 

Något som kan härledas till ett så kallat icke-sannolikhetsurval som är en typ av 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att den enhet som är lättillgängliga väljs 

(Bryman, 2002, s. 464).  

 

Nästa steg i vår urvalsprocess var att få tag i intervjupersoner och i enlighet med 

tvåstegsurvalet bör en kontakt eller person inom den tilltänkta organisationen nyttjas. Något 

vi gjorde genom att via mail kontakta enhetschefer inom äldreomsorgen i Växjö kommun. 

Efter att dessa hade gett sitt samtycke till att delta i vår studie bad vi dem tillhandahålla tre till 

fyra av sina omsorgsgivare. Vi har valt att avgränsa oss till att utifrån omsorgsgivarnas 

erfarenheter beskriva och tolka ledningens och organisationens inverkan på deras arbetsmiljö. 

Detta för att statistiken säger att personer som jobbar inom vård och omsorgssektorn i Sverige 

har högst sjukfrånvaro av alla yrkeskategorier (Mulder, 2010). För att få ett så rikt material 
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som möjligt gjorde vi intervjuer på fyra arbetsplatser inom äldreomsorgen med allt från 

särskilda boenden till hemtjänstgrupper.  

 

3.5 Intervjuer 
Vi valde som tidigare nämnt att göra en intervjustudie där vi har intervjuat 15 personer som 

arbetar som omsorgsgivare inom äldreomsorgen i Växjö kommun, 13 kvinnor och två män. 

Intervjuerna fördelades på fem enskilda intervjuer och två gruppintervjuer. Metodvalet 

grundar sig i att vi vill med utgångspunkt i omsorgsgivares erfarenheter beskriva och tolka 

ledningens och organisationens inverkan på deras arbetsmiljö. Denna djupgående information 

ansåg vi att man bäst införskaffade genom just intervjuer. Hade vi istället valt att skicka ut 

enkäter hade vi inte fått den djupgående information vi var ute efter (Bryman, 2002, s. 147-

148).  

 

3.5.1 Konstruktion av intervjuguiden 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer och semistrukturerade gruppintervjuer. Något 

som innebär att intervjufrågorna tematiseras i olika block och hamnar i vad som kallas en 

intervjuguide (se bilaga 2). Enligt Kvale (1997, s. 121) kan intervjuguiden i stort beskriva de 

ämnen som tas upp under intervjun eller kan mer konkreta frågor skrivas. Beroende på hur 

intervjun yttrar sig är det upp till frågeställaren att avgöra i vilken ordning frågorna ska 

ställas. Antingen kan frågorna ställas i ordning eller så kan frågeställaren låta intervjun flyta 

iväg med intervjupersonens svar. Vår intervjuguide fick fungera som en mall för vad vi ansåg 

var viktigt att få med. Därmed behövde frågorna inte ställas i den ordningen de står i guiden 

utan där de bäst passade in. Detta sätt möjliggör även följdfrågor kring sådant som kan 

uppkomma under intervjuns gång (Bryman, 2002, s. 301). 

 

Vårt konkreta utformande av intervjuguiden kommer att presenteras i följande stycke. Enligt 

Bryman (2002, s. 305) är det viktigt att man i inledningen av en intervju ställer frågor kring 

intervjupersonens bakgrund för att skapa förståelse för varför personen i fråga svarar som den 

gör. Vi ansåg också att det kunde vara ett bra sätt att mjukstarta intervjun på. Det bör påvisas 

att långt ifrån alla frågor ställdes då det oftast räckte med att ställa övergripande frågor där 

intervjupersonen fick berätta fritt. 

 
3.5.2 Genomförande 
Vid både de individuella- och gruppsintervjuerna inledde vi med att informera 

intervjupersonerna igen om att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta intervjun när 
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som helst eller välja att inte svara på någon fråga utan att behöva nämna anledningen till 

detta. Detta gjorde vi för att de skulle känna sig tryggare och främja en tillit till oss som 

forskare. Därefter inleddes intervjun med frågor om deras bakgrund för att få en förståelse för 

deras erfarenhet och att ett samtal lätt skulle komma igång. 

 

Vi hade från början endast planerat att genomföra individuella intervjuer med våra 

intervjupersoner, men på grund av missförstånd mellan oss och två av cheferna ledde det till 

gruppsintervjuer på två av våra utvalda arbetsplatser. Det positiva med detta var att vi fick 

höra hur intervjupersonerna resonerade omkring olika ämnen i grupp. Kvale & Brinkmann 

(2009 s.166) menar att det viktiga vid gruppsintervjuer är att få fram en rik samling 

synpunkter på det ämne som diskuteras. Uppgifterna för den som intervjuar är mer 

tillbakadragen och intervjuaren introducerar diskussionsämnen och ska sträva efter att skapa 

en atmosfär som tillåter intervjupersonerna till personliga åsikter i diskussionerna (a.a. 2009 

s.166). Detta var något vi beaktade vid intervjutillfällena då vi drog oss tillbaka och lät 

intervjupersonerna leda intervjun i större utsträckning än vid de individuella intervjuerna. Vi 

ville sätta upp ramarna för intervjun så att intervjupersonerna kunde diskutera fritt inom 

dessa. Vi märkte dock att det kunde leda till sidospår i intervjun, men då försökte vi leda in 

intervjun på de ämnen som var tänkta från början. Det problematiska som vi märkte av vid 

gruppintervjuerna var att vissa intervjupersoner tog över och blev ledare för gruppen i 

intervjun. Det fanns en tendens att att vissa intervjupersoner tystades ner och att deras röst i 

frågorna inte kom fram på samma sätt som den skulle ha gjort vid en individuell intervju. Vi 

strävade efter att alla röster skulle höras och kunde därför ibland bryta av med att ställa frågor 

direkt riktade till en viss person för att få höra hans eller hennes åsikt i frågan. Vid de 

individuella intervjuerna kunde vi anpassa intervjun efter de inledande frågorna om 

intervjupersonens bakgrund inom yrket, eftersom det gav oss en klarare bild av vad som var 

relevant att fråga just denna person. 

 

Vi valde att göra intervjuer på intervjupersonernas arbetsplatser för att det är lättare att göra 

en intervju ansikte mot ansikte. Det blir en mer avslappnad stämning och vi kunde även 

lättare tolka de yttre uttryck personerna förmedlade. Intervjuerna gjordes under tre dagar där 

vi besökte arbetsplatserna eftersom vi ansåg att detta var en miljö intervjupersonerna kände 

sig avslappnade i och dels för att det var en perfekt miljö att prata kring just de här 

spörsmålen. Under själva genomförandet ansåg vi att det var bäst om vi båda var närvarande. 

Allt för att minska risken att någon viktig följdfråga missades samt att vi ökade vår förmåga 
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att tolka det som personen säger. För att slippa anteckna så mycket använde vi oss av en mp3-

spelare för att spela in intervjuerna efter att intervjupersonerna godkänt det. Det negativa med 

att enbart anteckna under en intervju är att det blir svårt att fånga det personen säger ordagrant 

och att det dessutom blir lättare att glömma bort väsentliga delar i mängden av intryck som 

ges. Tack vare inspelningen kunde vi lättare hålla fokus på hur intervjuerna fortlöpte 

(Bryman, 2002, s. 306).  

 

3.5.3 Bearbetning 
Göran Wallén (1996, s. 78) påpekar vikten av att intervjumaterialet skrivs ner så fort som 

möjligt efter att intervjuerna är färdiga. Allt för att viktiga och betydelsefulla delar inte ska 

glömmas bort. Vi tog fasta på Walléns tips och skrev ner sammanställningarna så fort som 

möjligt.  

 
Kvalitativ innehållsanalys är ett vanligt instrument när man kvalitativt ska analysera 

dokument eller texter i form, bland annat i form av utskrifter av inspelade intervjuer 

(Lundman & Graneheim, 2012, s. 187). Forskaren letar efter bakomliggande teman i 

materialet som sedan analyseras. Hur dessa teman arbetas fram beskrivs oftast inte särskilt 

ingående menar Bryman (2002, s.368). Temana beskrivs dock oftast genom citat eller dylikt. 

Forskarens roll framhålls också som ett viktigt instrument i studien, både som dataproducent 

samt analytiker till det empiriska materialet. Genom de metodologiska och teoretiska val som 

görs bidrar forskaren till att forma studieobjektet (Svensson & Ahrne, 2013, ss. 25-26). Alla 

intervjutranskriberingarna läses igenom flera gånger för att skapa en känslighet kring helheten 

av materialet. Meningar och fraser som är relevanta för studien plockas ut men en del 

omgivande text tas med för att inte förlora sammanhanget. De utplockade meningarna eller 

citaten tematiseras och kategoriseras och ska återspegla innehållet i intervjuerna. 

Kategoriseringen är det svåraste i hela processen menar Lundman & Graneheim, (2012, ss. 

187-199). Det är också viktigt att inte välja för små eller stora enheter då det är lätt att 

materialet fragmenteras eller blir för stort och information går förlorad. I vår studie har vi 

endast influerats av en kvalitativ innehållsanalys när vi har gjort dataanalysen. Eftersom vi 

hade tematiserat intervjuguiden har transkriberingarna någorlunda följt dessa teman.   

 

3.6 Etiska övervägningar  
Att förhålla sig etisk i forskning innebär att vara etisk i såväl relationen mellan forskare och 

intervjupersoner, men också i relation till sin forskning (Ahrne & Svensson 2011, s.30). Vi tar 
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upp fyra etiska krav som man bör beakta i sin forskning och vilken relation de har till vår 

studie (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Information- och samtyckeskravet:  

I samband med våra intervjuer valde vi att klart och tydligt informera våra intervjupersoner 

om syftet med studien och dess upplägg. Detta gjorde vi både muntligt och skriftligt innan 

intervjuerna började. Intervjupersonerna fick läsa igenom ett informationsbrev om vår studie 

och fick därefter lämna samtycke till att delta eller inte. Detta gjorde vi för att öka förståelsen 

hos intervjupersonerna för vår studie. Vi informerade våra intervjupersoner om att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande eller välja att inte svara på 

en eller flera frågor som vi ställde. Detta gjorde vi för att främja tilliten till oss författare. 

 

Konfidentialitetskravet:  

Utifrån det krav som finns på konfidentialitet valde vi att avidentifiera intervjupersonerna och 

utesluta viss information som skulle kunna underlätta att identifiera dem. Vi valde även att ge 

våra intervjupersoner fiktiva namn. Anledningen till detta var att deras namn, etnicitet med 

mera hade en mindre betydelse i sammanhanget. Vi valde att nämna vår kommuns namn då vi 

ville ge läsaren en möjlighet att sätta in organisationen i en kontext. Vi informerade även 

intervjupersonerna om att uppgifterna som skulle framkomma i studien skulle förvaras på ett 

sätt som gör att inga obehöriga skulle kunna ta del av dessa uppgifter. Detta för att skapa en 

större tillit i relation till våra intervjupersoner (Kvale & Brinkmann 2009, s.88). 

 

Nyttjandekravet: 

Med nyttjandekravet i åtanken informerade vi såväl våra intervjupersoner och de chefer vi 

kontaktat om att det som framkommer i studien inte skulle användas till något annat än till vår 

studie. Detta gjorde vi för att skapa en trygghet och konfidentialitet till de vi intervjuade. 

Genom att ta hänsyn till principerna kan trygghet och tillit hos intervjupersonerna främjas, 

vilket på så vis kan bidra till mer utvecklad och utförlig empiri för studiens ändamål.  
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4 TEORI 
I kommande avsnitt kommer vi att presentera och redogöra för de teorier som vi kommer att använda oss av när 

vi sedan analyserar vårt resultat. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 KASAM - känslan av sammanhang 
Den salutogena vägledande modellen för hälsopromotion togs fram 1979 av sociologen Aaron 

Antonovsky (2005, ss. 42-62). Teorin har använts inom många områden. Bland annat inom 

arbetslivet där det framkommit att teorin kan användas för att förklara hur en god arbetsmiljö 

på arbetsplatsen kan främjas (Hanson, 2004, s. 108). Hanson (2004, s. 126) sätter 

Antonovskys teori i ett arbetsmiljösammanhang och menar att den även är användbar i detta 

syfte. Vad består då teorin om känslan av sammanhang av och vad innebär den? Teorin utgår 

ifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Dessa beskrivs närmare 

nedan. 

 

4.1.1 Begriplighet 
Begriplighet syftar till inre och yttre stimuli samt hur information tolkas och rangordnas på ett 

förnuftigt och gripbart sätt. Det kan till exempel vara hur all information och intryck på 

arbetsplatsen tolkas och hur allt i praktiken hänger samman. För att göra detta måste man 

känna till historien bakom sammanhanget för att förstå varför det ser ut som det gör i nuläget. 

Med andra ord måste du förstå arbetsplatsens organisationskultur för att förstå hela 

arbetsprocessen samt vad arbetaren själv bidrar med till organisationen i sin helhet 

(Antonovsky, 2005, s. 44).  

 

4.1.2 Hanterbarhet 
Hanterbarhet menar Antonovsky (2005, s. 45) är hur individen upplever att det finns resurser 

för denne att klara av de krav som uppgiften ställer. En resurs kan exempelvis vara kollegorna 

på arbetsplatsen som man känner att man kan lita på. Har individen en hög känsla av 

hanterbarhet klarar han/hon av motgångar på ett bättre sätt och faller inte offer för de negativa 

omständigheterna. I vardagssammanhang talas det även om hanterbarhet utifrån ett 

empowermentperspektiv. Empowermentperspektivet betonar ”den vardagsmakt och tillgång 

på resurser människor behöver för att kunna hantera sitt liv på ett hälsofrämjande sätt” samt 

”individens möjligheter att fatta beslut och ha kontroll över sitt eget liv”. I arbetslivet kan 

detta hänvisas till yrkesmässiga färdigheter, bra verktyg eller utrustning, goda och 

hjälpsamma kollegor och en väl fungerande organisation. Det kan även vara inflytande över 

arbetsvillkor och möjligheter till att ta egna initiativ och beslut. Både Antonovsky (2005, s.45) 
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och Hanson (2004, ss. 113, 121-123) framhåller dock vikten av att kraven på individen inte 

får bli för stora då detta leder till frustration och stress och sjunkande hanterbarhet. De påvisar 

att balans mellan ställda krav och resurser är viktigt för att individen ska må bra. 

 

4.1.3 Meningsfullhet 
Den avslutande komponenten i KASAM-teorin är meningsfullhet. Antonovsky (2005 ss. 45-

46) framhåller den här delen som en motivationskomponent som hjälper människor att finna 

livets känslomässiga innebörd. Eller åtminstone hjälper individen att tackla de utmaningar, 

krav och problem som livet kan ställa på denne. Har individen ett känslomässigt engagemang 

välkomnar han eller hon utmaningarna istället för att se dem som betungande. Hanson (2004, 

ss. 114-115, 124-125) vidareutvecklar Antonovskys resonemang kring meningsfullhet genom 

att förklara att om individen har ett känslomässigt engagemang i exempelvis företaget är 

möjligheten större att han eller hon söker sig utmaningar och kunskap. Eller mer konkret ”Om 

en person har sina personliga, grundläggande, behov tillgodosedda ökar möjligheten att hon 

kan bli motiverad att bidra till det gemensamma” menar Hanson (2004). Han påvisar också att 

företag och organisationer som lägger tonvikten på värderingar utöver vinstsyftet oftast har 

större lönsamhet än företag med endast ekonomiska mål. Känner medarbetarna att företagets 

värderingar är betydelsefulla ökar också chansen att de känner ett större engagemang och 

motivation i sitt arbete och därmed en större meningsfullhet i tillvaron. Faktorer som kan 

skapa en större meningsfullhet menar Hanson (2004) är bra arbetskamrater, möjlighet till 

personlig utveckling, god arbetsmiljö samt delaktighet.  

 

4.2 Viktiga delar i en god arbetsmiljö  
Nedan kommer vi att redogöra för fem olika områden som forskning och litteratur framhäver 

som viktiga delar för att skapa en god arbetsmiljö. 

 

4.2.1 Ledarskap 
Ur ett hälsopromotivt synsätt har ledarskapet en central roll för att bibehålla en frisk personal 

samt ett gott strategiskt hälsoarbete. Socialpsykologen Bosse Angelöw (2002, ss. 63-72) 

framhåller vikten av ledarskapet när han hänvisar till en studie gjord av SIFO-Svenska 

institutet för opinionsundersökningar från 2002 där hela 97 procent svarade att chefens roll 

för att bibehålla ett gott arbetsklimat var ”mycket viktig” eller ”ganska viktig”. Hur ska då en 

ledare vara? Enlig Angelöw (2002) bör ledaren vara innovativ, stöttande, lyhörd och 

uppmuntrande samt våga släppa efter i sitt ledarskap och inte kontrollera sina medarbetare så 
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hårt som annars är vanligt i hierarkiska organisationer. Chefen ska inte helt släppa kontrollen 

utan finnas där som ett bollplank i bakgrunden. För att en ledare ska kunna använda sig av 

sådan här taktik måste dock arbetsgivaren vara flexibel och våga låta honom eller henne 

utveckla ett konstruktivt ledarskap. Ytterligare en faktor som är en viktig del i ledarskapet är 

att chefen finns tillgänglig och har tid att lyssna på sina anställda. 

 

Hanson (2004, ss. 219-221) framhåller även vikten av uppmuntran och lyhördhet. Han väljer 

att dela in hälsopromotivt ledarskap i tre olika delar personligt, pedagogiskt och strategiskt 

hälsoutvecklande ledarskap.  

• Personliga ledarskapet: här ska chefen se varje individ och vara stödjande och 

uppmuntrande. 

• Pedagogiska ledarskapet: framhåller att arbetet gagnar alla och att målen nås samtidigt 

som chefen och medarbetarna mår bra. Organisationens mål ska sammanflätas med 

medarbetarens behov och förutsättningar för att nå bästa resultat. 

• Strategiskt hälsoutvecklande ledarskap: här ska chefen jobba målmedvetet med det 

hälsofrämjande arbetet på både strategisk- och operativnivå samt aktivt sträva efter att 

integrera alla att medverka.  

 

4.2.2 Kommunikation 
Kommunikation är en viktig del i en hälsofrämjande organisation. Bland annat skriver 

Bruzelius & Skärvad (2004, s.59) att ”Kommunikation är grunden för att åstadkomma 

samordnade aktiviteter”. Svedberg (2003 s. 352) skriver att kommunikation även skapar 

förståelse för organisationens helhet vilket i sin tur leder till ökad motivation, kunskap och 

insikt kring varför arbetet måste utföras. Många forskare är överens om att kommunikation 

leder till effektivare grupper. Frågan är dock hur man når målet med en ökad kommunikation. 

Forslund (2013, ss. 249-251) skriver bland annat att individerna inom organisationen måste 

vara så öppna som möjligt mot varandra.  

 

4.2.3 Utveckling och lärande 
Ytterligare en faktor för att främja hälsopromotion på arbetsplatsen är att fokusera på 

utveckling och lärande. Ellström (2004, ss. 19-21) skriver att lärande är en viktig del i 

människans liv. Människan lär och utvecklas genom hela livet, dock på olika sätt. Han 

beskriver hur varje individs inlärningsprocess utformas utifrån historiska och nutida händelser 

samt hur omgivningen han eller hon samspelar och rör sig i påverkar inlärningsprocessen. 
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Således kan det konstateras att individens omgivning har en betydande roll om inlärningen 

ska lyckas eller inte. Blir inte individen stimulerad på rätt sätt utvecklas han eller hon inte 

heller i den takt som en person som arbetar i en stimulerande och kreativ miljö.  

 

Rehndahl (1995, ss. 112-133) beskriver att förändringsarbetet inom organisationer kan ske på 

olika sätt. Bland annat genom en omsorgsfull planering med strama tyglar gällande styrning 

och kontroll. Få individer blandas in i förändringsarbetet och arbetet genomsyrar 

organisationen från toppen till botten. En annan typ av inlärningsstrategi är den tidigare 

nämndas totala motsats. Här tas istället hjälp av medarbetarna i förändringsprocessen. I och 

med att de blir medaktörer skaffar de sig en större kunskap och förståelse om varför 

förändringen är nödvändig och vad målet med den är.  

 

Även Angelöw (2002) resonerar kring vikten av lärande och kompetensutveckling i 

förhållande till hälsopromotivt arbete. ”Investera i olika former av lärande och att tillåta och 

uppmuntra anställda att använda sin kompetens” skriver han. För att vidareutveckla sitt 

resonemang menar Angelöw (2002) att kompetens inte endast kan ses som utbildningar och 

kurser. Hänsyn till att människor lär på olika sätt bör också tas menar han. (Angelöw, 2002, s. 

79) Kurser och konferenser brukar oftast handla om ”anpassningsinriktat lärande” där 

medarbetarna utvecklar sin kunskap för att klara av de krav som det dagliga arbetet ställer på 

dem men även för att förstå företaget i sin helhet. Angelöw (2002) menar även att chefer är i 

behov av kompetensutveckling och då i synnerhet kring hur människor fungerar och reagerar. 

Även grupperspektivet är viktigt att bejaka hos medarbetarna. Framförallt hur de arbetar i 

grupp, samt hur samarbete, kommunikation och feedback skall genomföras och ges. Denna 

typ av utbildning skapar bättre gruppdynamik som i sin tur kan leda till större delaktighet, 

högre kvalité och minskad sjukfrånvaro i organisationen. Arbetsrotation kan också vara en del 

i ett kompetensutvecklande syfte då medarbetarna får variation i arbetet och större insikt och 

förståelse för hur andra delar samt helheten i organisationen fungerar (Angelöw, 2002, ss. 79-

82). 

 

4.2.4 Delaktighet  
Hanson (2004, s. 229) framhåller vikten av att integrera alla i verksamheten och göra dem 

delaktiga. Han tar även upp Karasek och Theorells Krav och kontrollmodell som tar upp 

delaktighet och hur viktig den är för att ha en balans mellan krav och kontroll i varje 

medarbetares arbetssituation. Detta för att förstå hur viktigt det är eftersom det påverkar hur 
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medarbetaren upplever sin arbetssituation. Ordet kontroll kan definieras på olika sätt men det 

handlar bland annat om hur stort inflytande individen har på sitt eget arbete samt om personen 

får vara delaktig i beslutsfattandet på arbetsplatsen. Angelöw (2002 s. 55) resonerar även han 

om delaktighet. När medarbetaren får känna sig betydelsefull fungerar detta som en buffert 

mot negativ stress. Han framhåller också att höga krav och belastningar endast påverkar 

individen negativt vid lågt beslutsutrymme. Får alla medarbetare på företaget vara delaktiga i 

vad som beslutas tas även deras kunskaper tillvara samt att det bidrar till en gemensam bild av 

organisationen och en ökad förståelse för hur arbetet utförs på bästa sätt. Delaktighet skapar 

även ett större engagemang hos de anställda menar Hanson (2004, ss. 231-232).  

  
4.2.5 Helhetsperspektiv 
En viktig del i en organisation är att man jobbar efter ett helhetsperspektiv. Att organisationen 

har en helhetssyn ger medlemmarna en översikt och förståelse för organisationens arbete 

vilket i sin tur leder till att medarbetarna lättare identifierar sig med verksamheten (Bruzelius 

& Skärvad, 2004, s. 240). Ahrenfelt (2001, ss. 34-35) menar att helhetssynen i en organisation 

är viktig för att få den att fungera optimalt. Därför är det av största vikt att ledaren skapar och 

integrerar processer mellan de olika organisationsdelarna och medarbetarna så att alla jobbar 

mot samma mål. 

 

4.3 New Public Management-NPM 
New public management (NPM) har sin grund ur 1980-talets reformering av den offentliga 

sektorn. Den nya vågen ansåg att vinst var det primära målet med verksamheten. Något som 

tidigare varit otänkbart i den offentliga sektorn. Pollitt (2007) utgår från att NPM är ett 

tvåstegsfenomen som utspelar sig på två plan i den offentliga sektorn. På den övre nivån anser 

han att den offentliga sektorn kan dra nytta och utvecklas av affärstekniker och teorier. Den 

lägre nivån handlar efter specifika koncept såsom att lägga betoning på en mycket noggrann 

uppföljning och utvärdering av prestationer. Dessa utvärderingar präglas oftast utav 

kvantifierbara mål där prestationerna kan ställas mot om det går bra eller dåligt. Det finns 

även ett större fokus på output (resultatet) än på själva processen inom organisationen. Den 

offentliga sektorn konkurrensutsattes för att få till en situation där enskilda offentliga 

organisationer skulle hamna i sådana situationer att de skulle kunna pressa sina kostnader för 

att fortfarande kunna erbjuda service. Större fokus på styrteknik från näringslivet infördes 

som exempelvis flexibla anställningsförhållanden och införandet av prestationsbelöningar 

samt större fokus på att minska kostnaderna inom verksamheten. NPM är ett kontroversiellt 

organisationstänkande menar Osborne (2006) i och med att den är sprungen ur styrfilosofier 
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hämtade från tillverkningsindustrin. Han menar att det är egendomligt att den offentliga 

sektorn som i vanliga fall inte sysslar med varuproduktion väljer att influeras av en sådan 

styrteknik. Organisationerna inom den offentliga sektorn är i första hand tänkta att leverera 

service åt samhället. Pollitt (2007) påvisar dock att fokus på prestationsmätningar och 

effektiviseringstänkande inte enbart är av ondo då det har lett till bättre offentliga finanser 

samt en effektivare administration. 

 

4.4 Lean production-LP 
Lean production, (LP) eller resurssnål produktion på svenska, lägger fokus på processer 

(Forslund, 2013, s.121). Det finns två syften med LP menar Pettersen (2008), en 

verktygsinriktad dimension och en filosofisk dimension. Lean är inget man gör utan något 

man är och det syns inte i verksamheten utan i resultaten. Lean filosofi eller ”slankhet” (från 

engelskans: leanness) lägger fokus på just tillståndet samtidigt som verktygslådan innehåller 

verktyg för att uppnå det tillståndet. Finns det inga mål uppsatta kan man inte applicera några 

verktyg eftersom detta kommer att sluta i förvirring. Med andra ord finns det behov av både 

verktyg och filosofi för att bli ”lean” menar Pettersen (2008). Vi har valt att lägga fokus på 

den mer filosofiska delen i LP, eftersom den argumenterar för ett mer projektbaserat 

närmande som säger att ”Lean” är en uppsättning verktyg för att bekämpa slöseri eller att 

minska svinn. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
I den här delen av arbetet kommer vi att svara på våra frågeställningar med hjälp av våra intervjupersoners svar 

samt de teorier som vi använt oss av. Kapitlet inleds dock med en introduktion för att klargöra sammanhanget 

som intervjupersonerna befinner sig i.  

__________________________________________________________________________________________ 

5.1 Introduktion 
Våra intervjupersoner arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre. Tre av 

arbetsplatserna som vi gjorde intervjuer på var inom hemtjänsten och två arbetsplatser var 

särskilda boenden. Varje hemtjänstgrupp har cirka 20 undersköterskor, samtidigt som de 

särskilda boendena hade cirka 15 undersköterskor i sin personalstyrka. Ur dessa grupper har 

vi intervjuat nio undersköterskor från hemtjänsten och sex undersköterskor från de särskilda 

boendena. All personal har minst ett års erfarenhet på sin arbetsplats. 

 

Växjö kommun tillämpar en beställar-utförarmodell, vilket innebär att personalen utför 

insatser som beställts av en biståndshandläggare. Varje omsorgstagare har en 

genomförandeplan där insatsernas utformning och utförande är beskrivet. Undersköterskorna 

är en del av ett team som finns runt omkring omsorgstagaren. Teamet består av; 

sjuksköterska, enhetschef, sjukgymnast, arbetsterapeut samt biståndshandläggare. Det finns 

gemensamma drag mellan hemtjänsten och de särskilda boendena, men det som främst skiljer 

dem åt är hur planeringen ser ut. Planeringen inom hemtjänsten är mer detaljerad och 

innehåller information om hur det dagliga arbetet ska gå till och i vilken omfattning. I 

planeringen kan personalen se vilken omsorgstagare de ska gå till, hur länge de ska stanna 

samt vilken insats som ska utföras i deras hem. På de särskilda boendena är varje personal 

kontaktperson till några omsorgstagare var.  

 

5.2 Ledning och kommunikation i det dagliga arbetet 
Vår första frågeställning täcker in ett stort område och för att göra läsningen tydlig och lätt att 

följa med i har vi valt att dela upp resultatet i olika underrubriker.   

 
5.2.1 Kommunikation och ledarskap 
För att bibehålla ett gott arbetsklimat bör ledaren/chefen enligt Svedberg (2003 s. 352) vara 

noggrann i sin kommunikation då kommunikationen skapar en större förståelse för hur 

organisationen fungerar samt varför helheten ser ut som den gör. Det är även ett bra sätt att 

öka effektiviteten i grupperna på. Hur såg då våra intervjupersoner på sina chefers 

kommunikation? De flesta intervjupersonerna menade att deras närmaste chefer skötte detta i 

en tillräckligt bra utsträckning, men att de kunde missa vissa viktiga saker ibland, som till 
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exempel att verkligen ta sig tid och resonera med sina anställda. En del menade också att 

cheferna ibland kunde behöva vara mer närvarande och någon ansåg att information från 

chefen inte alltid nådde fram till omsorgsgivarna.  

 
Vi har en jättebra chef. Hon lyssnar på sina medarbetare, hon är professionell och hon 

ställer upp och hoppar in och jobbar om det skulle behövas för att avlasta oss. (Åsa) 

 

Nej hon har inte tid. Hon har inte tid, hon tar sig inte tid och säger man då till så kopplar 

hon inte ibland. (Jojjo) 

 

Utifrån ovanstående kan man förstå att upplevelserna omsorgsgivarna har skiljer sig beroende 

på hur chefen är som ledare. Till exempel tenderar Åsas chef att ha många av de 

ledaregenskaper som Angelöw (2002, ss. 63-72) anser är viktiga, exempelvis stöttande och 

lyhörd, i större utsträckning än Jojjos chef.  

 

Angelöw (2002, ss. 63-72) hänvisar till en studie om hur stor roll chefen har för att bibehålla 

ett gott arbetsklimat. Hela 97 procent svarade att de ansåg det som viktigt eller mycket viktigt. 

Att vara innovativ, stöttande, lyhörd och uppmuntrande samt våga släppa efter i sitt ledarskap 

och inte kontrollera sina medarbetare och fungera mer som ett bollplank menar han vara 

centrala delar i ett bra ledarskap. Även en del av våra intervjupersoner är inne på detta spår 

när de får frågan vilka ledaregenskaper som de anser är viktiga.  

 
Jag tycker att man ska vara tydlig. Man ska vara liksom lyhörd, snäll, alltså glad och pigg. 

Man ska liksom vara öppen för nya förslag /…/ och att man kan våga testa lite nytt och 

våga se andra möjligheter. (Laila) 

 

Att man ska försöka att vara rättvis, att man ska se alla i gruppen och inte bara vissa. (Ylva) 

 

Vilka ledaregenskaper upplevde då våra intervjupersoner att deras chefer hade? Även här går 

svaren isär. Vikten av att få beröm och att ha en chef som lyssnar är dock återkommande i 

flertalet intervjuer.  

 
Hon lyssnar, hon berömmer oss och hon kommer och pratar med en och klappar på axeln 

eller kramar (Åsa) 
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Det är en närvarande chef som lyssnar, alltid lyssnar, men kanske inte alltid tycker som en 

annan, men man får alltid framföra sin åsikt. (Laila) 

 

Hon är ju alltid närvarande och ser förändringarna när det kommer. Hon är ju alltid också i 

kontakt med vårdtagarna och kan hjälpa oss om det uppstår problem och vi har ju hela tiden 

henne bakom oss. (Maria) 

 

Jag tycker vår chef är väldigt, vad ska jag säga kall. Lite distanserad från verksamheten. 

(Sara) 

 

Hon vågar ju ta i problem också, men sen kanske ibland att det blir lite klumpigt, men hon 

vågar ju ta i saker som annars kan bli jättestora. Så till viss del tror jag att hon är lyhörd 

också, men det beror ju också på hur man uppfattar det. (Karin) 

 

En annan sak som framkom när intervjupersonerna pratade om kommunikation var att det 

hela tiden ställs högre och högre krav på omsorgsgivarna, men att ledningen på två av 

arbetsplatserna var sämre på att komma med positiv feedback och beröm när omsorgsgivarna 

gör ett bra arbete. Detta belyser Ylva och Lars nedan. 
 

Man försöker ta till sig det man får, både positivt och negativt, och försöker att hantera det 

på ett bra sätt. /…/ De har väl ingen aning om vad vi gör egentligen. (Ylva) 

 

Vi får inte så mycket cred för det vi gör. Det tycker jag inte. Hon är ju inte med i det 

dagliga. Hon ser inte vad vi gör heller. (Lars) 

 

Vi frågade även våra intervjupersoner om de har någon kontakt eller relation till sin chefs 

överordnade och hur den i så fall ser ut. Anledningen till frågan var att få en bild av om 

ledningen i hemtjänstgrupperna och de särskilda boendena arbetar med helhetsperspektivet 

som Ahrenfelt (2001, ss. 34-35) beskriver. Han menar att en helhetssyn är av största vikt för 

att få en organisation att fungera optimalt när det gäller att få organisationsdelar och 

medarbetare att jobba mot samma mål. Många av intervjupersonerna svarade att de inte visste 

vem/vilka deras chefs överordnade var.  

 
Det vet jag inte ens vem det är. Vad heter hon? (Ylva) 

 
Dem har jag aldrig sett under mina fyra år här. (Laila) 
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Sara menar också att när det ska ske en förändring upplever hon att kommunikationen är 

bristfällig. Exempelvis en besparingsförändring som hon beskriver nedan. 

 
Jag kan bara prata för mig själv. För tillfället så tycker jag det är under all kritik. Det är till 

och köra oss i botten och det tror jag att jag har många kompisar som också tycker likadant. 

(Sara) 

 

Saras uttalande kan enligt vår tolkning kopplas till helhetsperspektivet (Ahrenfelt 2001, ss. 

34-35). Eftersom kommunikationen mellan henne och cheferna är bristfällig har hon inte 

tillräcklig förståelse för varför besparingar behöver göras. Enligt Rehndal (1995, ss. 112-133) 

är det av vikt att göra medarbetarna till medaktörer i förändringsprocessen för då skapar de 

sig en större kunskap och förståelse om varför förändringen är nödvändig och vilket mål som 

skall nås. Detta visar även på vikten av att ha synliga ledare om man vill skapa en större 

förståelse för organisationens arbete (Angelöw, 2002, ss.63-72).  

 

Kommunikationen och ledarskapet kan även sammankopplas till begriplighetsbegreppet i 

KASAM-teorin och med att kommunikation och ledarskap påverkar omsorgsgivarnas 

arbetsmiljö. Har inte ledningen reflekterat runt informationsfrågan och hur delaktighet och 

helhetsperspektivet ska tillhandahållas medarbetarna förloras begripligheten i 

helhetsperspektivet. Informationen måste förankras på ett begripligt sätt så att ledningen kan 

säkerställa att omsorgsgivarna förstår vikten av den. Ett exempel är hur besparingskravet ska 

implementeras som Sara nämner ovan. Involverar ledningen hela organisationen i 

förändringsarbetet precis som Rehndal (1995, ss. 112-133) förespråkar ökar även 

begripligheten för varför besparingen är nödvändig. Omsorgsgivarna får även större 

hanterbarhet i och med att perspektivet empowerment bejakas. Även meningsfullheten kan 

ökas med en korrekt ledarfilosofi och ett väl fungerande informationsflöde. 

Meningsfullhetsperspektivet i KASAM-teorin fungerar som en motivationskomponent för att 

individer ska finna en känslomässig innebörd. Detta kan ses som en del i att skapa ett 

helhetsperspektiv kring en organisationsförändring. Engagerar man helheten ökar 

motivationen och det känslomässiga engagemanget som i sin tur föder en större begriplighet i 

frågan samt en bättre hanterbarhet då beslutet förankrats i samråd med dem.   
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5.2.2 Arbetsbelastning 
Sara och Karin beskriver att det har lagts på fler och fler arbetsuppgifter som de ska sköta och 

att det har inneburit att det blivit en tyngre arbetsbörda för omsorgsgivarna. De tycker att 

dessa uppgifter inte alltid är kopplade till den utbildning som de genomgått.  

 
Ja det är mycket papper, det är mycket data, det är mycket spring. Fixa folk och även har vi 

ju personal som annars gör det men även vi får ju också hjälpa till. Det är mycket utöver det 

här med att ta hand om vårdtagarna och det tycker jag är fel. Då behöver man egentligen 

inte gått den här utbildningen alltså riktigt. (Sara) 

 

Kommunen satsar så väldigt på att alla ska vara undersköterskor men egentligen finns det 

ju inte så mycket undersköterskesysslor utan att man kunde då dela upp, ja fönsterputsning 

till exempel. Behöver man ha en undersköterskeutbildning för det? (Karin) 

 

Sara menar att detta kan skapa oroligheter och frustration i arbetsgruppen, eftersom de har 

svårt att greppa varför alla sidouppgifter är så viktiga. Hon menar att arbetsgruppen mer vill 

inrikta sig på vården och omsorgen av omsorgstagarna. Vissa sidouppgifter känns utanför 

deras yrkesroll menar Karin. Arbetslivsinstitutet (2004) har studerat skapandet av en attraktiv 

arbetsplats och har i sin studie identifierat kategorier som skapar detta, bland annat 

arbetstillfredsställelse och attraktivt arbetsinnehåll. Med dessa kategorier i åtanke är vår 

tolkning att omsorgsgivarna inte känner den tillfredställelse och attraktivitet när de utför 

sysslor som de anser är utanför deras arbetsområde. Dessa resonemang kan även härledas till 

Bruzelius & Skärvads (2004, s. 240) resonemang kring helhetsperspektivet i och med att 

omsorgsgivarna har svårigheter att se helhetsbilden i sitt uppdrag. Kopplar vi detta till 

KASAM-teorins tre begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan vi tolka dessa 

uttalanden till att individerna har svårigheter när de ska rangordna sina sysslor efter 

begriplighetsbegreppet. De beskriver att de har svårt att se varför fokus har flyttats från 

omsorgstagarna till vad omsorgsgivarna anser vara mindre viktiga bisysslor. Här har 

organisationen missat att förankra de nya sysslorna och varför de är viktiga för hela 

arbetsprocessen. I och med att omsorgsgivarna inte ser de nya kraven som meningsfulla tolkar 

vi deras uttalanden som att de inte har de rätta verktygen att hantera dem, vilket i sin tur kan 

leda till minskad hanterbarhet och minskat engagemang (Antonovsky, 2005, ss.44-46). 

 

Lollo är en av dem som har jobbat under en längre tid inom äldreomsorgen och hon anser att 

ledningen petar för mycket i hur omsorgsgivarna utför sitt arbete. Det finns ingen tid för 
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omsorgstagarna menar hon. Trots att det redan är en hårt slimmad organisation nämner 

flertalet intervjupersoner att ledningen inte sätter in någon vikarie vid sjukdom om man 

absolut inte måste. Detta kallar intervjupersonerna att ”nolla”. 
 

Vi sätter ju inte in extrafolk när det inte behövs. Vi är ju rätt duktiga på att man säger det 

liksom att nu är vi ju… för jag vet ibland så är vi ju mindre patienter eller boende då. Och 

då behöver vi inte så mycket personal och då minskar vi ner istället så det bidrar vi bra med 

måste jag säga. Vi tänker liksom på ekonomin hela tiden, vi tänker ju inte på att alltså ska 

vi gå fyra och inte göra någonting. Det är bättre att vara tre och ha att göra om man säger, 

så vi tänker faktiskt mycket på det. Sen är det fullt så ska det vara fullt med personal också. 

(Lena) 

 
De här guldstunderna, de har ju på något sätt försvunnit som vi hade då när de till 

exempelvis kunde ta en kopp kaffe och sätta sig ner med omsorgstagarna, men det finns ju 

ingen tid idag. (Lollo) 

 

Till viss del så märks det väl även på att man försöker slimma vårdtagarnas tid och så där 

om det går, alltså att kan man förkorta ett besök fem minuter så är det bra liksom, men det 

är ju inte alltid det går och det är ingen som tvingar oss kanske till det, men det går ju mot 

det att det ska tryckas ihop. (Kristina) 

 

Intervjupersonerna menar att den största meningsfullheten kommer ifrån omsorgstagarna och 

när de får skära ner på den tiden tolkar vi detta som att de ser sitt arbete som mindre 

meningsfullt om vi kopplar det till Antonovsky (2005). 

 

Standardiserade arbetsuppgifter och hård styrning är en del av den nya styrformen New 

Public Management (NPM) som förespråkar hushållning av resurserna där det är fokus på 

kvantitet eller ”att hinna med så många omsorgstagare som möjligt under så kort tid som 

möjligt” för att öka effektiviteten i organisationen. Styrsystemen kan ibland krocka med 

omsorgsgivarnas värderingar kring god omvårdnad. Detta är något som Waerness (1996) 

resonerar kring. Hon menar att god omvårdnad grundar sig i den personliga relationen mellan 

omsorgstagare och omsorgsgivare. För att en sådan relation ska kunna byggas på rätt sätt 

krävs utrymme för att planera och organisera utifrån omsorgstagarens behov.  

 

De komprimerade arbetsförhållandena upplevs av Kristina som stressande då dagsscheman är 

tight satta och tiden hos omsorgstagarna är för kort och leder ofta till förseningar, antingen när 
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de ska till en omsorgstagare eller när de ska sluta för dagen. Har man tid över ska man hellre 

korta ner besöket än att spendera lite extra tid med någon omsorgstagare. 

 
Ja det blir ju ett stressmoment när man inte har tiden och de tycker åhh du har ju aldrig tid 

och man sätter sig, åhh du är den första som har satt dig ner på alla år som vi har haft hjälp. 

Ja det är fruktansvärt och man försöker alltid liksom göra sitt bästa och man ska sno sig hit 

och dit och särskilt som när det är vinter då tar det ju tid att bara ta sig och den tiden har 

man ju inte heller extra på vintern som du har på sommaren. Då tar det tre minuter att cykla 

och så kanske du måste och då tar det en kvart så att och den tiden har man ju inte heller 

tillagd på vintertid. (Kristina) 

 

Vi tolkar Kristinas beskrivning som att begripligheten inte finns för de val som organisationen 

och ledningen gjort när de valt att ha samma schemalagda tid sommar som vinter. 

Hanterbarheten som Antonovsky (2005, s.45) talar om är god de dagar som underlaget gör att 

man kan ta sig fram på ett snabbt och smidigt sätt, men de dagar som det inte går finns inte 

hanterbarheten i samma omfattning. Kristina uttrycker att vetskapen om att det är små 

marginaler i schemat bidrar till att det bli ett stressmoment för henne och ställs det för höga 

krav på individen leder det till frustration, stress och sjunkande hanterbarhet. Något Hanson 

(2004, ss. 113, 121-123) kräver balans mellan är ställda krav och resurser för att få helheten 

att fungera. Något som var återkommande positivt hos intervjupersonerna var att den fysiska 

arbetsbelastningen blivit betydligt bättre med åren i och med alla hjälpmedel som finns och att 

detta bidrar till ett mindre slitage på deras kroppar. 

 

5.2.3 Kompetensutveckling 
Ellström (2004, ss. 19-21) menar att lärande är en viktig del i en människas liv då hon lär och 

utvecklas på olika vis under hela livet. Han framhäver hur viktig individens omgivning är för 

att inlärningsprocessen ska lyckas. Verkar inte individen i en kreativ miljö utvecklas hon 

heller inte i den takt som hon skulle ha gjort i en stimulerande miljö. Satsar organisationen 

pengar och sköter om sina anställda och utbildar dem så att de kan tackla de utmaningar och 

krav som ställs på dem välkomnar individen utmaningarna menar Hanson (2004, ss. 114-115, 

124-125). Även Angelöw (2002, s. 79-82) beskriver lönsamheten med att satsa på utbildning 

som bland annat handlar om teamutveckling, kommunikation och samarbete, eftersom sådan 

utbildning utvecklar individerna och ger dem en förståelse för att arbeta i grupp. Vad tyckte 

då intervjupersonerna om sina möjligheter att utvecklas inom äldreomsorgen i Växjö 

kommun? Ina och Linn menar att de nog bör se över sina utbildningar då kvalitén inte är den 
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bästa. När vi går vidare i utvecklingsfrågan för att se om det finns möjligheter att stiga i 

graderna och kunna göra karriär inom organisationen får vi till svar att det i stort sätt är 

omöjligt enligt Åsa, medan Hebbe säger att det hela tiden finns möjlighet att gå kurser om 

man är intresserad. 

 
Det har blivit lite sådär det kommer någon utbildning men de har inte varit bra och då har 

man blivit sittande i två-tre timmar på en kurs eller utbildning som inte är bra och de är, de 

kan ju reta en rätt mycket det. Det har vart lite dåligt inom kommunen nu med det här med 

utbildningar, lite fel utbildningar. De ger inget när de står och pratar framför 50 personer. 

De har lite för stora utbildningar. Jag vill ju lära mig någonting (Ina) 

 

Bara för att man har gått en utbildning en gång så efter några år kanske man behöver 

fräscha upp det. (Linn) 

 

Är du undersköterska så är du undersköterska det är lite av min protest. (Åsa)  

 

Det finns alltid kurser man kan anmäla sig till om man vill och är intresserad. (Hebbe) 

 

Med bakgrund av våra intervjupersoners uttalanden kan man förstå att det finns ett behov av 

en kontinuerlig kompetensutveckling bland de flesta. Något som stödjer detta är Bergman & 

Johanssons (2012) kompetensutvecklingsprojekt där målet var att förbättra 

omsorgspersonalens kompetens. Studien visade på att medarbetarna fick en ökad kunskap 

efter sin utbildning. Kunskapsfaktorn är viktig även i KASAM-teorin då en ökad kunskap är 

centralt för att omsorgsgivarna ska få en ökad begriplighet för hur allt i organisationen hänger 

samman. Kunskapen blir således också ett viktigt verktyg både för en väl fungerande 

organisation och yrkesmässigt kunnande. Finns kunskapen (begripligheten) och verktygen 

(hanterbarheten) eller resurserna för att omsorgsgivarna ska kunna utveckla organisationen 

och känna att ledningen lyssnar på dem klarar de också av de större kraven som ställs på dem. 

Får omsorgsgivarna en möjlighet till kunskapsutveckling ökar också den känslomässiga 

insatsen på arbetsplatsen och de känner en större meningsfullhet i det arbete de utför. 
 

5.3 Möjlighet till delaktighet och inflytande 
För att ha balans mellan krav och kontroll i varje medarbetares arbetssituation är det viktigt 

att integrera alla i organisationen och dess arbete då detta påverkar hur individen upplever sin 

arbetssituation menar Hanson (2004, s. 229). Arbetslivsinstitutet (2004) påvisar att attraktiva 

arbetsförhållanden ska omfatta alla anställda inom organisationen vilket i sin tur kan kopplas 
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ihop med delaktighetsbegreppet som Bergman & Johansson (2012) berör i sin studie av 

personalens perspektiv. Delaktighetsperspektivet som våra intervjupersoner upplevde på sina 

arbetsplatser varierade mycket, då mycket kring detta berodde på hur berörd enhetschef 

jobbade med frågan. Detta är något vi kan se speglas i en del av intervjupersonernas 

uttalanden. 

 
Dom är ganska stora faktiskt, alltså för det är ju vi som är ute hos dem gamla och ser vad de 

behöver hjälp med och utifrån det då så pratar ju antingen vi med vår chef eller våra 

planerare och så ringer ju de till handläggaren som får se över om det kanske är extrahjälp 

de behöver eller att de behöver något annat boende eller något hjälpmedel så att jag tycker 

vi har ganska stort inflytande på att kunna påverka vårt jobb. (Laila) 

 

Det är ju inte så mycket, det enda är ju när arbetsplatsombudsrollen i så fall och det är ju 

inte så mycket jag kan styra det eller påverka, jag kan ju ta upp och säga vad jag och 

gruppen tycker, men det är ju inte mycket sen. (Beata) 

 
Påverkar? Ja vi har ju personalmöte och då får man yttra sig. Det är viktigt att man säger 

vad man tycker och inte bara sitter i kafferummet och klagar. (Lars) 

 

Lyssna är väl en sak, men att det kräver handling det är ju en annan historia. Lyssna kan 

man ju göra på allt hur länge som helst. (Sara) 

 

Jag ser henne mer som en arbetsledare än chef. Hon är en i teamet som rådfrågar innan hon 

bestämmer. /…/ Alla måste ju vara med för att det ska bli ett bra resultat och är det inget 

majoritetsbeslut så är det klart någon måste bestämma och då att en chef måste gå in och 

bestämma. (Hebbe) 

 

Som det går att läsa ovan upplever en del att de får vara delaktiga i beslut och att de har 

möjlighet att påverka, medan andra upplever att de får komma till tals på möten och liknande 

men att chefen inte gör mycket mer än och lyssnar. Åsa pratar också om vikten av att chefen 

och biståndshandläggaren lyssnar på omsorgsgivarna eftersom de är första steget i allt. Många 

gånger är man kontaktperson för en omsorgstagare och då kämpar man för dennes rättigheter 

menar hon. Ser man exempelvis att omsorgstagaren behöver ytterligare hjälp, exempelvis 

med promenad eller medicin, meddelar man detta till arbetsterapeuten och sjukgymnasten och 

så kan de i sin tur hjälpa till att ordna detta. Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att 

personalmöten har stor betydelse för att personalen ska kunna vara delaktiga.  
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Att skapa delaktighet inom hela organisationen är en av förutsättningarna för att skapa en god 

arbetsmiljö utifrån Antonovskys (2005) KASAM-teori. För att organisationen ska styrka 

medarbetarnas begriplighet måste omsorgsgivarna känna till bakgrunden till varför arbetet ska 

utföras på just det sättet som ledningen förespråkar. Sett till hanterbarheten behövs en väl 

fungerande organisation och bra verktyg för att omsorgsgivarna ska känna att det har kontroll 

över sin arbetssituation. Har han/hon inte det kan detta leda till stress och oro över att 

arbetssituationen ska bli dem övermäktig. Känner individen att han/hon har god begriplighet 

och hanterbarhet framkommer något som Antonovsky (2005) kallar för meningsfullhet. 

Meningsfullheten är en motivationskomponent som hjälper individen att tackla utmaningar 

och problem som arbetslivet kan ställa på omsorgsgivarna. Finns alla tre begreppen 

representerade inom organisationen är förutsättningarna för en god arbetsmiljö mycket bra 

men ledningen bör tänka på hur viktigt det är med delaktighet för att kunna fånga 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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6 SLUTDISKUSSION 
Kapitlet inleds med en metoddiskussion med våra tankar och reflektioner av val av metod i förhållande till vårt 

resultat och vår analys. Därför följer en diskussion kring våra frågeställningar. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Metoddiskussion 
Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer i vår studie. Med denna intervjumetod har vi 

haft möjlighet att strukturera upp intervjun så att intervjupersonerna talar om det som vi anser 

är relevant. Detta kan även ses utifrån ett negativt perspektiv där vi inte låter 

intervjupersonerna prata fritt, men sett till tidsramen som redan var pressad under 

intervjutillfällena ansåg vi att en semi-strukturerad metod var bäst lämpad. Då kunde vi ställa 

följdfrågor på det som vi ansåg var relevant. Vi genomförde två gruppintervjuer och fem 

enskilda intervjuer. Detta kan ha haft påverkan på vårt resultat då dessa gruppintervjuer 

innehåller dimensioner som makt, och inbördesrelationer, främst mellan intervjupersonerna, 

som vi inte är medvetna om. Det vi menar är att gruppintervjuer kan göra så att personer 

tystas ner eller medvetet tar ett steg tillbaka och då kan vi gå miste om viktig information som 

skulle ha framkommit i en enskild intervju. Vi genomförde enskilda intervjuer på de 

arbetsplatser som ansåg att de hade tid med detta. På arbetsplatserna som inte ansåg sig ha tid 

för enskilda intervjuer, då viktiga resurser försvinner från deras verksamhet genomförde vi 

gruppintervjuer. Detta gjorde vi för att vi ansåg att tidsramen för denna studie inte 

möjliggjorde att vi avböjde de intervjupersoner som vi fått att delta i studien.   

 

Vårt urval av intervjupersoner utgick från att enhetschefen valde ut vilka som skulle ingå i 

studien. Detta kan ha påverkat vårt resultat då chefen kan ha valt ut de personer som han/hon 

anser är lämpliga för att delta i studien. Chefen kan ha valt personer som ger en positiv bild av 

organisationen. De personer som blev utvalda kan känna en lojalitet mot arbetsgivaren som de 

företräder.  

 

Vår kvalitativa ansats hade kunna ha kompletterats av en kvantitativ ansats med hjälp av 

enkäter som undersökte attityderna hos intervjupersonerna till det vi undersökte för att sedan 

komplettera med intervjuer för att lättare få en helhetsbild av det undersökta. Detta 

genomförde vi inte för att tidsaspekten för studien inte tillät detta. 
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6.2 Diskussion 
Intervjupersonerna ger oss en bild av att ledarskapet är viktigt för att skapa de rätta 

förutsättningarna för en god vård i äldreomsorgen. Överlag var intervjupersonerna nöjda med 

sin närmsta chef och beskrev att en närvarande chef förbättrade deras möjligheter till att 

utföra ett bra arbete. Intervjupersonerna menar att en tydlighet från chefen underlättar deras 

uppdrag som de ska genomföra. Svårigheterna i detta läge kan vara den hierarkiska 

organisationsform som Växjö kommun har med så många olika positioner (politiker, 

förvaltningschef, enhetschefer) som informationen ska ta sig igenom innan den når 

omsorgsgivaren. Detta tenderar till att information kan glömmas, misstolkas eller på något 

annat sätt försvinna när den har nått de lägre positionerna i organisationen. Intervjupersonerna 

önskar däremot en bättre kontakt med de högre cheferna i organisationen.  

 

Mildner (2010) visar i sin forskning att de allra flesta (87 procent) inom omsorgen trivs med 

sitt arbete och framhåller gruppsammanhållningen som en av de viktigare faktorerna för att 

skapa trivseln i arbetet. Detta är något vi känner igen från våra intervjupersoner som beskriver 

att de trivs på arbetet och att det är omsorgstagarna samt arbetskollegorna som ger den största 

energin och motivationen till att arbeta. Stressen och arbetsbelastningen som det pratas om i 

äldreomsorgen är något som våra intervjupersoner känner av, men det påverkar individerna 

olika. Den fysiska arbetsbelastningen är en del som intervjupersonerna tar upp och menar att 

utvecklingen av hjälpmedel till omsorgstagarna har utvecklats på senaste tiden och underlättat 

deras arbetsmiljö. 

 

De flesta intervjupersonerna menar att deras inflytande och delaktighet i organisationen är 

god och att de har möjlighet att kunna påverka det uppdrag som de fått till sig. Hade 

omsorgsgivarna en annan syn på hur vården skulle ske togs det ofta upp på 

arbetsplatsträffarna. Dessa möten såg intervjupersonerna som deras arena för att delge sina 

tankar och idéer. Där kunde de ventilera sina åsikter och tankar omkring olika saker i deras 

arbete eftersom personalstyrkan och enhetschefen var samlade. Intervjupersonerna nämnde att 

dessa möten var givande, men att det ibland kunde uppleva att informationen inte togs till 

vara på. De delgav oss även en bild av att organisationen tillät omsorgsgivarna att ha ett 

inflytande i sitt arbete. Exempel som de tog upp var att chefen försökte lösa olika önskemål 

som arbetstider, vilka omsorgstagare man skulle gå till med mera. Intervjupersonerna menade 

att om man vill ha ett större ansvar finns det möjligheter att få det delegerat till sig.  
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Influenserna av New Public Management inom offentlig sektor har bidragit till en mer 

produktionsliknad verksamhet som bygger på att driva förvaltningarna mer som ett företag. 

Detta har bidragit till att mätningar av hur det går för äldreomsorgen blir allt vanligare. 

Problemet med detta som intervjupersonerna säger är att man vill uppnå en så god vård som 

möjligt, men att man har satt ramarna med de ekonomiska intressena som finns på ett 

tydligare sätt på senare tid inom organisationen. Denna problematik är det som 

omsorgsgivarna beskriver att de dagligen möts av, att dels möta organisationens mål om 

hushållning av resurserna, samtidigt som det ställs krav på att en god kvalité ska förekomma i 

det dagliga vårdarbetet. Den utmaningen mynnar ut i att intervjupersonerna ofta känner sig 

otillräckliga i sitt arbete och att de skulle vilja lägga mer fokus på omsorgen av 

omsorgstagarna.  

 

Att vi idag lever längre kan ses som en av välfärdsstatens största framgångar. Grundläggande 

trygghet, hälso- och sjukvård, skola och förbättrade arbetsmiljöer har förbättrat livsvillkoren 

på sätt som äldre generationer knappast skulle ha kunnat föreställa sig. Den ökade livslängden 

hos befolkningen blir nu även en av välfärdsstatens största utmaningar. Utmaningarna som 

berör äldreomsorgen är att de måste kunna attrahera personal både geografiskt och 

yrkesmässigt, men även ha den kompetens som krävs och att det bör finnas fler vägar som 

leder till den (Länsstyrelsen 2010 s.2). Detta innebär att det måste finnas en vilja att bli 

omsorgsgivare. Åteg, Hedlund & Pontén (2004 ss.34-35) talar om att skapa en attraktiv 

arbetsplats. Rapporten tar med tre dimensioner som skapar en attraktiv arbetsplats; attraktiva 

arbetsförhållanden, attraktivt arbetsinnehåll och arbetstillfredställelse. Hur tar man tillvara 

på medarbetarens potential på ett effektivt sätt? Hur skapar man förutsättningar för en 

långsiktig utveckling? Detta är frågor som alltid är aktuella och kommer att vara en utmaning 

att lösa. 
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BILAGA 1 

    
Bäste ………………… 

Du har kontaktats med en förfrågan att delta i vårt forskningsprojekt berörande hälsa och 

organisation. Vi vill försöka fånga undersköterskors erfarenheter av kommunens strategiska 

hälsoarbete. Vår kandidatuppsats kommer att finnas tillgänglig via Linnéuniversitets 

webbportal DIVA, men kan givetvis lämnas till dig personligen på din begäran.  
 

Förfrågan om deltagande 

Studien kommer att omfatta mellan åtta till tio intervjuer och du har blivit tillfrågad att delta 

genom kontakter via din chef. Den här skriftliga informationen är till för att ge dig som 

intervjuperson en inblick i vad det innebär att vara med i vårt forskningsprojekt. Har du 

ytterligare frågor efter intervjutillfället är du välkommen att maila eller ringa oss eller 

kontakta vår institution (kontaktinformation finns sist i det här brevet).  
 

Hur går studien till? 

Vi har valt att göra en studie som baseras på intervjuer. Intervjun kommer att äga rum på din 

arbetsplats och varar ifrån en halvtimme upp till en timme. Frågorna kommer främst att 

beröra två teman: hälsa och organisation. 
 

Hantering av data och sekretess 

Namn, platser och annat som kan användas för att identifiera dig som person kommer att 

fingeras (avidentifieras). Det avidentifierade materialet kommer att förvaras på ett sätt som 

gör att ingen annan kommer åt den. Materialet kommer endast att ses av oss, vår handledare 

och eventuellt vår examinator.  
 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst under intervjun välja att avsluta 

intervjun utan att förklara varför eller välja att inte svara på en eller flera frågor.  
 

Ansvariga/Kontaktinformation 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta oss eller vår handledare via mail eller telefon. 

Anders Svartengren, Telefon: xxx-xxxxxxx E-mail: aswfr03@student.lnu.se 

Ted Westman, Telefon: xxx-xxxxxxx E-mail: tw222af@student.lnu.se 

Handledare: Angelika Thelin, Telefon: xxxx-xxxxxx E-mail: angelika.thelin@lnu.se 
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BILAGA 2 

Inledande frågor till intervjupersonerna 

Berätta om din utbildningsbakgrund 

Berätta om din yrkesbakgrund 

Vad har du för position/arbetsuppgifter i organisationen? 

Beskriv ditt nuvarande arbete och organisationen som du jobbar i. 

Hur trivs du på jobbet? Hur kommer det sig? 

 

Arbetsklimatet 

Hur ser dina möjligheter att påverka beslut som rör arbetsplatsen och dina arbetsuppgifter ut? 

Vilket sätt visar arbetsgivaren uppskattning för det jobb du utför? 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

Hur bidrar arbetsgivaren till din motivation i arbetet? 

Hur upplever du att samverkan fungerar i organisationen? 

Vad bidrar till och motverkar stress på din arbetsplats? 

Hur upplever du personalomsättningen på din arbetsplats? 

Hur skulle du beskriva den sociala gemenskapen mellan er (undersköterskor) på 

arbetsplatsen? 

 

Kompetens/kompetensutveckling 

Hur ser möjligheterna ut för att kunna vidareutbilda sig inom organisationen? 

Hur känner du att din kompetens används på arbetsplatsen? 

 

Organisation/Ledning 

Beskriv samarbetet mellan dig och din(a) chef(er) 

Vilka ledaregenskaper anser du är viktiga för en chef för att leda organisationen på ett bra 

sätt? 

Hur tycker du att din chef lever upp till detta? 

 

Arbetsmiljö 

Berätta vad som är viktigt för dig i relation till arbetsmiljöarbete. 

Hur ser du på din arbetsmiljö idag? Har den förändrats sen du började här? 

Berätta hur arbetsmiljöarbetet går till på din arbetsplats. 
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Hälsa/Ohälsa 

Hur ser sjukfrånvaron ut på din arbetsplats? Varför tror du att det ser ut som det gör? 

Finns det några mål eller visioner uppsatta av organisationen när det gäller sjukfrånvaron? 

Hur ser du på dessa mål och visioner eller frånvaron av dem? 

 

Avslutning 

Är det något du själv vill tillägga? 
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BILAGA 3 

Växjös personalpolicy 
Växjö kommun är en politiskt styrd organisation som ska spegla samhället. De beskriver sig 

som en modern arbetsgivare med verksamhet 24 timmar om dygnet. Att arbeta hos dem 

innebär att man alltid sätter medborgarnas behov i centrum. Växjö kommun strävar efter att 

varje medarbetare ska känna arbetsglädje och meningsfullhet. Personalpolitiken ska bedrivas 

så att den ger medarbetaren möjlighet att på bästa sätt utföra sitt arbete samt stimulerar till 

delaktighet, ansvarstagande och engagemang. 

Kunskapen, kreativiteten och kraften hos alla medarbetare ska tas tillvara genom att: 

• främja ett etiskt förhållningssätt och tillitsfullt arbetsklimat 

• tillåta individuella lösningar och initiativ för ett hållbart och utvecklande arbetsliv 

• frigöra kreativitet genom att uppmuntra till eget ansvar och delaktighet 

• låta medarbetare växa genom olika möjligheter till utveckling 

Arbetskultur 
Växjö kommun har som arbetsgivare en tilltro till alla medarbetares vilja att på bästa sätt och i 

samverkan utföra sitt arbete för medborgarna. Yttrandefrihet och dialog är en grund för demokrati och 

inom all verksamhet som finansieras av kommunen ska det vara en självklarhet.  

 
Ledarskap 
Chefer i Växjö kommun ska överblicka, leda och utveckla verksamheten så att medborgarna erbjuds 

en bra service. En aktiv dialog med medarbetarna ska vägleda och stimulera chefen till delaktighet i 

utvecklingsarbetet. Växjö kommun strävar efter att tidigt ta tillvara de medarbetare som har goda 

förutsättningar för att bli bra chefer. Dessa ska kunna erbjudas tillfälle till utvecklingsmöjligheter inom 

organisationen. 

 

Ett hållbart arbetsliv 
Växjö kommun arbetar för friska medarbetare och ett hållbart arbetsliv. Att ha inflytande över sin 

arbetssituation bidrar till balans i livet och skapar förutsättningar för en god hälsa. Med hänsyn till 

verksamhetens behov finns en lyhördhet för medarbetarens vilja att påverka både arbetssituation och 

arbetstid. 

 

Växjö kommun ska vara en säker, sund och attraktiv arbetsplats där alla förutsätts att delta i 

det dagliga arbetsmiljöarbetet och bidra med sina erfarenheter. Ett särskilt ansvar vilar på 

cheferna att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska vara så bra - psykiskt, socialt och 

fysiskt - att alla medarbetare som så önskar kan arbeta heltid fram till pensionsåldern. 
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Medarbetarskap 
Medarbetarskap är medarbetarnas delaktighet, engagemang och ansvarstagande för att skapa en god 

verksamhet och en god arbetsmiljö. Alla ska ha möjlighet till medarbetarinflytande, där arbetsgivaren 

vill att medarbetaren ges och tar stort ansvar för verksamheten.  

De formella formerna för delaktighet är samverkansgrupperna - där ett gott samarbete med de fackliga 

organisationerna är en förutsättning. Arbetsplatsträffen och medarbetarsamtalet, är möten där den 

anställde ska kunna yttra sig. 

 
Utveckling och rörlighet 
Växjö kommun beskriver att det är viktigt för medarbetarna att få växa i sin yrkesroll och 

använda sin kompetens. De ska även ge alla medarbetare möjlighet till kontinuerlig 

kompetensutveckling genom till exempel fortbildning, arbetsbyte och utvecklingsarbete. 

Kompetensutveckling ska vara en väg för att stimulera intern rörlighet, utveckla 

verksamheten och ge service till medborgarna av högsta kvalitet. 

Det finns flera typer av karriärmöjligheter i Växjö kommun. Expertkunskap, professionalism 

och ledarskapsegenskaper ska tas tillvara. Rörlighet mellan förvaltningar och arbetsplatser, 

tillsammans med möjligheten till alternativa driftsformer, gynnar möjligheter till utveckling. 

 

Personalförsörjning 
Det är viktigt att samarbeta med såväl offentliga och privata arbetsgivare som 

utbildningsanordnare för att skapa en attraktiv region där många vill leva och arbeta. Att visa 

på framtidsviljan och mångfalden som finns i Växjö kommun ger framtida 

rekryteringsmöjligheter. 

För att ge kommuninvånarna en god verksamhet skall Växjö kommuns medarbetare 

kompetensmässigt ligga i framkant. Nyrekryteringar ska göras långsiktigt och utifrån 

kompetens, jämn könsfördelning och mångfald. Alla nyanställda ska känna sig välkomna och 

få ett gott bemötande. De ska ges en bra introduktion för att på så sätt underlätta att komma in 

i arbetsgemenskapen och i de nya arbetsuppgifterna. 

  

I en modern och flexibel koncern med flera tusen anställda, där medborgarnas behov styr 

verksamhetens innehåll kan mycket förändras snabbt. I samband med övertalighet och 

omorganisation strävar Växjö kommun efter att tillsammans med berörda medarbetare hitta 

andra arbetsuppgifter eller individuella lösningar och överenskommelser (Växjö Kommun, 

2014). 

 


