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Abstract 

The idea for this bachelor thesis was founded by our interest in elderly care and psychiatric illness in 

the community. This paper addresses absenteeism and the factors that are health promoting in the 

workplace in elderly care. To obtain representative results, ethnography and semi-structured 

interviews were selected as research methods. The selection was made after we compered the statistics 

from different units within elderly care in the municipality. We made observations based on 

ethnographic methods and semi-structured interviews within the selected unit. We have chosen to 

introduce two new terms, ”unsick” and ”unhealthy”, because they both explain the grey area between 

being sick and being healthy and can be used for increasing the understanding of absenteeism in 

elderly care. The study shows that the most significant health determinants was appreciation of the 

work group, solidarity, team spirit along with new routines regarding reported sickness. Leadership, 

that previous research shows is a major contributing part of absenteeism in the workplace, proved in 

this study, not to be as significant as above mentioned factors. 
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1 Inledning 

“Jag ska ändå inte jobba här” lyder rubriken på boken av Sara Beischer (2012) om Moa som 

börjar arbeta inom äldreomsorgen, där Moa får uppleva hur stressigt arbetet är och vad de 

äldre måste ha hjälp med under sina sista år i livet. Moa ställs inför olika perspektiv, dels den 

motbjudande sidan med ångestskrik och urindoft från de boende, men också för gripande 

känslor när någon hon tycker om, dör. I likhet med Sara Beischers bok om Moa upplever 

personalen på den enhet vi observerat att yrket är påfrestande, både fysiskt och emotionellt 

när det gäller arbetsmiljön. Däremot är gemenskap, omtanke för andra människor och känslan 

att vara behövd några av de faktorerna som visat sig ha betydelse för att stanna kvar inom 

yrket som undersköterska. I kommande avsnitt kommer vi att belysa det aktuella problemet 

om den höga sjukfrånvaron inom äldreomsorgen samt beskriva vilka konsekvenser det kan 

ge. 

 

1.1 Problembakgrund 

Hög sjukfrånvaro bland anställda inom äldreomsorgen är ett problem som uppmärksammats 

såväl i forskning som i nyhetsmedia. Henrikson och Wennberg (2011 ss. 110-111) tar upp i 

sin forskning att det är väl känt på flertalet arbetsplatser inom äldreomsorgen att det finns stor 

personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Författarna menar att otrygghet i arbetsgruppen och 

brister i arbetskontinuiteten blir en konsekvens av hög sjukfrånvaro. Nyhetsmedia, 

exempelvis Aftonbladet, tar upp att sjukfrånvaron inom hälso- och vårdyrken eskalerar och 

inte ser ut att minska (Strandhäll 2016). Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (2015) 

grundar i en debattartikel att de senaste fem åren har sjuktalen generellt ökat med 70% i 

Sverige. Strandhäll (2015) menar vidare att en av de vanligaste yrkesgrupperna som har hög 

sjukfrånvaro är undersköterskor och den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro är psykiska 

diagnoser.   

 

Tullberg (2006), forskare inom psykologi och författare av rapporten angående ledarskap 

inom äldreomsorgen,  menar att äldreomsorgen utgör det mest uppmärksammade sociala 

problemet i Sverige under första hälften av 2000-talet gällande organisation, ledning och 

personal. Underbemanning, brister i samordning mellan kommun och landsting och 

organisationsstrukturen tas upp som några av problemen inom äldreomsorgen (Tullberg 2006, 

s. 25). Hansson och Sellergren (2011, s. 9) påtalar även de att personalomsättning och 

sjukskrivningar är ett problem inom äldreomsorgen och att dess konsekvenser blir märkbara 
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eftersom personalen som är kvar belastas ytterligare, med risk för att bemötande och beslut 

försämras. Henrikson och Wennberg (2011, ss. 107-110) menar att arbetet inom 

äldreomsorgen upplevs tyngre idag av personalen, både psykiskt och fysiskt, än vad det 

gjorde för 30 - 40 år sedan. Kommunens ansvar för äldres vård- och omsorgsbehov har ökat 

eftersom reformerna på 1990-talet förde över ansvaret för långtidssjuka från landstingen till 

kommunerna. Kraven som ställs på personalen kräver utbildning och engagemang men när 

personalomsättning och sjukfrånvaron är hög leder det till svårigheter att rekrytera personal 

och risk finns för att personal utan utbildning anställs. Vid stora personalomsättningar är det 

svårt att få en kontinuitet i omsorgsarbetet vilket kan leda till otrygghet för både personal, 

chef och boende. Relationer som skapas mellan personal och chef, samt personal och boende 

blir också svåra att upprätthålla vid stora personalomsättningar (ibid. ss. 107-110).  

 

Bradshaw, Kline, Graham och Surood (2014, ss. 405 - 407, 413) påtalar att det finns flera 

faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen, exempelvis arbetsbelastning, lön, arbetstrivsel, 

men även personliga faktorer såsom egenskaper och individens egen stressnivå. Författarna 

menar att arbetstrivsel har ett samband med rollkonflikter, individens personlighet, autonomi 

och flexibiliteten i arbetet (ibid. ss. 405 - 407, 413). Gellis (2001) påtalar även han att stress i 

arbetet påverkas av nedskärningar och organisatoriska omstruktureringsåtgärder. Watkins och 

Hartfield (2012, s. 691) menar i likhet med Bradshaw et al. (2014) att miljömässiga, 

emotionella och fysiska faktorer påverkar personers välbefinnande och att arbetsplatser 

gynnas av att fokusera på personalens hälsa. Antonovsky (2005, ss. 9, 16-17, 26) menar även 

han i likhet med Watkins och Hartfield att det är viktigt med människors behov av 

samhörighet med andra, upplevelse av välbefinnande och att meningsfullhet blir en drivande 

faktor som gör arbetet mer hanterbart. Antonovsky menar vidare att personalens resurser tas 

till vara på och växer med salutogent synsätt, vilket innebär att individens förmågor och 

resurser tas tillvara (ibid, ss. 9, 16-17, 26). 

 

För att förklara hälsofrämjande faktorer som finns på arbetsplatsen kommer vi använda oss av 

begreppen osjuk och ofrisk. Osjuk innebär att även om arbetsförmåga finns vid sjukdom så 

anmäls sjukfrånvaro och ofrisk innebär att vid sjukdom väljer individer att gå till arbetet och 

utföra sina arbetsuppgifter (Äldre i centrum 2014).  
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Clas Malmström (2014), läkare och forskare inom psykiatri och allmänmedicin, har myntat 

begreppen osjuk och ofrisk som han förklarar genom nedanstående bild. Malmström menar 

att hälsa är ett brett begrepp och att osjuk och ofrisk är en gråzon mellan att vara sjuk eller 

frisk. Bodil Jönsson (2003, ss. 4-5) 

menar även hon att individer som 

befinner sig i området mellan frisk och 

sjuk kan benämnas som ofrisk och 

osjuk och att upplevd ohälsa handlar 

om att vara ofrisk.  

 

 

Bo von Schèele (2015) förklarar 

begreppen osjuk och ofrisk med att 

olika påfrestningar och sårbarhet hos 

individen påverkar hur individen 

förhåller sig till upplevelsen att vara 

sjuk eller frisk samt området däremellan 

vilket han illustrerar genom bilden till 

höger.  

 

Vi har valt att använda begreppen osjuk 

och ofrisk eftersom det förklarar 

gråzonen mellan att vara sjuk och frisk. Det är nya begrepp inom forskning om hälsa som kan 

vara en del i att öka förståelsen för sjukfrånvaron inom äldreomsorgen. 

 

1.2 Problemformulering 

Forskningen som pågår idag om ökad sjukfrånvaro inom äldreomsorgen tar upp flera aspekter 

som påverkar en god arbetsmiljö, exempelvis arbetsgivarens roll och personalens 

välbefinnande.  Arbetsgivaren har ett stort ansvar för både anställdas hälsa och arbetsmiljön 

men även ansvar att arbeta förebyggande med åtgärder samt bistå med rehabilitering vid 

behov (Langkilde & Schönfelder 2011, s. 5). Langkilde och Schönfelder (2011) menar att 

arbetsgivare som hanterar sjukfrånvaro och försöker arbeta för en god arbetsmiljö har mycket 

 
 (Schèele 2015) 

 
                (Malmström 2014) 
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att vinna eftersom det skapar en attraktiv arbetsplats vilket gör det lättare att rekrytera ny 

personal. En frisk personal håller även kostnader för rehabilitering, vikarier och sjuklön nere 

vilket ökar möjligheten att öka kvalitén inom andra områden i verksamheten (Langkilde & 

Schönfelder 2011, ss. 11-13). Från och med 31 mars 2016 började nya föreskrifter om 

organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Föreskrifternas syfte är att bidra till en god 

arbetsmiljö och förebygga ohälsa på arbetsplatser (AFS 2015:4) vilket vi kommer att beskriva 

i uppsatsen under kapitel 2.3 Föreskriften: organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4. 

 

Den ökade sjukfrånvaron inom äldreomsorgen och dess konsekvenser är ett socialt problem 

idag eftersom det medför ökade kostnader, otrygghet och stress för personal, boende och 

chefer. Olsson (2007, s. 40) menar att en delförklaring till den ökade sjukfrånvaron i Sverige 

kan vara att de sociala normerna förändrats och att en större acceptans finns för sjukfrånvaro. 

Vi anser att den höga sjukfrånvaron inom äldreomsorgen är relevant att studera för socialt 

arbete då yrket som enhetschef kan komma att bli vår framtida arbetsplats som socionomer. 

Akademikerförbundet SSR (u.å.) menar att yrket som chef är relevant för socionomer och 

medför ansvar för ekonomi, resultat, produktivitet, arbetsmiljö samt ansvar för personalen. 

Som vi har uppmärksammat i problembakgrunden har flera forskare under senare år 

publicerat relevant forskning om sjukfrånvaro, friskfaktorer och sätt att motverka den höga 

sjukfrånvaron. Trots all forskning fortsätter sjukfrånvaron att öka. Vi har dock 

uppmärksammat en arbetsplats inom äldreomsorgen där sjukfrånvaron är låg gentemot övriga 

enheter i den valda kommunen och vill därmed undersöka vad den arbetsplatsen gör för att 

åstadkomma ett annat mönster. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att belysa vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar och bidrar till en låg 

sjukfrånvaro, på en arbetsplats inom äldreomsorgen, för att därigenom öka förståelsen för 

arbetsmiljöns betydelse för sjukfrånvaro. 

 

1.4 Frågeställningar 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 Hur främjar arbetsmiljön låg sjukfrånvaro på den undersökta arbetsplatsen?  

 Vad förklarar att yrkesverksamma på den undersökta enheten är osjuka/ofriska? 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel med underliggande avsnitt där det första kapitlet behandlar 

relevant forskning och problematisering om sjukfrånvaron inom äldreomsorgen. Följande 

kapitel berör arbetsmiljö och varför det är relevant för vår studie kopplat till den nya 

föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och arbetsmiljölagen 

samt vår tolkning av definitionen av arbetsmiljö. Kapitel tre behandlar tidigare forskning, som 

vi valt att dela in i fem avsnitt. Avsnitten belyser vilka friskfaktorer som den presenterade 

tidigare forskningen anser är relevant för sjukfrånvaro inom vård- och omsorgsyrken och för 

att individen ska må bra både på arbetsplatsen och privat. Vi väljer att presentera vilken 

betydelse ledarskapet har för en frisk arbetsplats inom äldreomsorgen och definierar 

skillnaden mellan ledare och chef. Vidare har vi valt att fokusera på salutogenes vilket 

Antonovsky (2005) menar är en viktig del i ledarskapet för att ta tillvara på personalens 

resurser och förmågor. Avsnittet om stress innehåller på vilket sätt positiv och negativ stress 

kan påverka individers hälsa och vilka konsekvenser det kan medföra. Avslutningsvis i 

kapitlet om tidigare forskning beskriver vi psykosocial hälsa och vad det innebär för 

individers välmående och vad som kan påverka individens psykosociala hälsa.  

 

Vår teoretiska ram med systemteori och rollteori behandlar vi i kapitel fem där systemteori  

beskriver att individen tillhör olika system i samhället och hur systemen påverkar individen, 

exempelvis på en arbetsplats inom äldreomsorgen. Vår andra teori, rollteori, beskriver hur 

individen har och tar på sig olika roller och på vilket sätt rollerna påverkar individen och 

gruppen. 

 

Metodkapitlet innehåller åtta avsnitt som beskriver de olika forskningsmetoderna vi har valt 

för denna studie, observationer enligt etnografi samt kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Etnografi innebär enligt Gobo (2011, ss.15-17) att förstå vilka faktorer som påverkar hur 

individer, som studeras, förstår deras omgivning eller situation. Vidare i metodkapitlet 

beskriver vi vårt urval samt hur vi gått tillväga. Urvalet gjordes efter att vi analyserat statistik 

från flera kommuner och jämfört de enheter med lägst sjukfrånvaro, och på så sätt valt ut den 

aktuella enheten för vår studie. Ett brett kontaktnät för en av oss har underlättat tillträdet till 

den valda enheten samt medgivande till observationer från alla inblandade. Vi beskriver 

också, i metodkapitlet, hur tillförlitlighet och giltighet har påverkat vår studie samt vilka 

etiska överväganden vi har gjort innan, under och efter studien. Förförståelse och vår interna 
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arbetsfördelning är de två sista avsnitten i metodkapitlet som beskriver våra egna erfarenheter 

och hur vi utifrån dem, kan tolka vårt empiriska material. Den interna arbetsfördelningen 

visar att vi båda är lika mycket ansvariga för denna studie eftersom vi delat upp, diskuterat 

och analyserat tillsammans under hela arbetet med studien. 

 

Kapitel sex innehåller vårt resultat och vår analys av våra observationer och intervjuer. Vi har 

valt att dela in kapitlet i olika avsnitt efter en tidslinje som tydliggör de situationer och samtal 

som visade sig vara viktiga att belysa vid vilken tid under observationerna. I varje 

underavsnitt presenterar vi respondenternas svar och kommentarer samt vår tolkning/analys 

av resultatet utifrån vår teoretiska ram och den tidigare forskning vi presenterat i tidigare 

kapitel. Analysen har vi valt att göra i varje underavsnitt tillsammans med resultatet för att 

lättare kunna koppla teorier, våra tolkningar av respondenternas uttryck samt den forskning vi 

tidigare presenterat. Avslutningsvis i kapitel sex har vi valt att beskriva vår tolkning av hur 

respondenterna uppfattade observationen och vi som observatörer samt gjort en analys på det 

resultatet.  

 

Det sista kapitlet i denna studie behandlar vår slutdiskussion där vi kopplar vårt syfte och våra 

frågeställningar samt tolkar dem tillsammans med det resultat och analys vi gjort och där vi 

sammanställer vår slutsats vi gjort utifrån studien. Vi avslutar med att skriva egna reflektioner 

om studien samt ge förslag till fortsatt forskning som vi anser skulle kunna vara intressant att 

undersöka. 

2. Arbetsmiljö - en stridbar fråga 

“En god arbetsmiljö lägger grunden till goda arbetsinsatser”  

    (Langkilde & Schönfelde 2011, s. 12) 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva arbetsmiljö och några av de skyldigheter som 

arbetsgivaren har på arbetsplatsen gällande arbetsmiljö och arbetsmiljölagen (1977:1160). Vi 

har valt att ta upp arbetsmiljö i ett eget avsnitt eftersom resultatet från våra observationer och 

intervjuer samt tidigare forskning visar att arbetsmiljön har en inverkan på personalens 

psykiska och fysiska hälsa. Vi har även valt att beskriva den nya föreskriften, Organisatorisk 

och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som började gälla den 31 mars 2016, eftersom den 

ändrat och förtydligat reglerna för hur arbetsgivare ska agera gällande arbetsmiljöarbete. 
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2.1 Definition av arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är ett begrepp som inte är definierat i arbetsmiljölagen och om man frågar en 

grupp människor så får man många olika svar (Iseskog 2010, s. 7). Vi har därför valt att 

förklara begreppet arbetsmiljö med hjälp av Tommy Iseskogs (2010) definition av begreppet, 

eftersom det överensstämmer med vår personliga samt denna studies respondenters 

uppfattningar om vad arbetsmiljö är. Iseskogs definition är att arbetsmiljö är de psykiska, 

fysiska och sociala upplevelserna som en individ uppfattar på sitt arbete. Det finns tre faktorer 

som påverkar hur en individ upplever sin arbetsmiljö, vilka är teknik, arbetsorganisation samt 

arbetsinnehåll. Med teknik menas den fysiska miljön såsom exempelvis lokaler, 

ventilationssystem, eftersom den fysiska miljön kan påverka vår kropp fysiskt och psykiskt. 

Exempel på fysiska åkommor är att vi får ont i ryggen av att sitta dåligt på en stol, och 

psykisk påverkan kan vara osäkerhet inför hur tekniken fungerar vilket kan leda till rädsla och 

negativ stress. Tekniken har även påverkat den sociala miljön på arbetsplatser, det är lättare 

att säga saker till personer via de sociala medierna och mail, som man kanske inte hade vågat 

säga öga mot öga (Iseskog 2010, ss. 7-11). Arbetets innehåll, menar Iseskog vidare, är vilka 

arbetsuppgifter individen får och hur denne ska göra det, om individen får varierade 

arbetsuppgifter påverkar det denne positivt. Om en person har arbetsuppgifter med mycket 

social kontakt, kan detta leda till “social överdos”, som kan påverka individens sociala nät på 

fritiden på det sättet att denne inte orkar träffa sina nära och kära. Arbetsorganisation innebär 

hur arbetets styrs, vilka möjligheter finns för individen att själv påverka hur, vad och när 

arbetet ska utföras (ibid, ss. 7-11). 

 

2.2 Arbetsmiljö och arbetsmiljölagen 

Genom att ha en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen kan verksamheten öka sina 

kostnadsbesparingar och dessutom ha en friskare personal. Arbetsgivaren har även 

arbetsrättsliga regler att förhålla sig till vilket regleras i Arbetsmiljölagen (1977:1169) samt 

särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen syftar till att ohälsa ska 

förebyggas av arbetsgivaren samt att arbetsgivaren har skyldighet till systematiskt 

arbetsmiljöarbete, exempelvis formulera rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. 

Arbetet ska enligt arbetsmiljölagen rätta sig efter varje individs förutsättningar, det vill säga 

att arbetet inte ska leda till olycksfall eller ohälsa. Vid sjukdom har arbetsgivaren vissa 

skyldigheter emot personalen, såsom sjuklön och rehabilitering vid längre sjukfrånvaro. Dessa 

skyldigheter står beskrivna i lagen om sjuklön (1991:1047) som innehåller bestämmelser om 
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karensdagar, återinsjuknande och sjuklön (Langkilde & Schönfelde 2011, ss. 11-14). I ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete ska det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1, 

ingå riskbedömningar, bestämmelser om vem som ansvarar för riskarbetets åtgärder, 

upprättelser om en handlingsplan för risker som inte åtgärdas direkt. Det ska även ingå 

upprättelse om arbetsmiljöpolicy samt relevant information till de som ansvarar för 

arbetsmiljöuppgifterna på arbetsplatsen. När det gäller friskvård till de anställda är det något 

som arbetsgivare bör ha i åtanke eftersom det ligger i dennes intresse att personalen har en 

god psykiskt och fysisk hälsa, för att slippa stora kostnader i form av exempelvis vikarier och 

sjuklön (Langkilde och Schönfelde 2011, ss. 15 - 16, 20). 

 

Sammanfattningsvis har arbetsgivare ett stort ansvar när det gäller arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. Vissa rutiner för arbetsmiljöarbetet är obligatoriskt för arbetsgivaren att 

genomföra och följa upp varje år beroende på antalet anställda.  

 

2.3 Föreskriften: organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 

“ /.../ med stöd av 18§ arbetsmiljöförordningen (1977:1166) /.../ ”  

     (AFS 2015:4, s.6) 

 

De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft 31 mars 2016 

och syftar till att medverka till en god arbetsmiljö och förhindra ohälsa på arbetsplatser. 

Föreskrifterna är till för de verksamheter där arbetstagare genomför arbete åt en arbetsgivare 

och den som har ansvaret för att föreskrifterna följs är arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen 

(1977:1160) kopplas till förordningen genom allmänna råd och för att exempelvis 

arbetsgivare står beskrivet i den lagen. Regler som anknyter till systematiskt 

arbetsmiljöarbete, exempelvis arbetsmiljöpolicys, risker som kan förekomma i verksamheten 

och åtgärder vid risker, finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Enligt föreskrifterna är det arbetsgivarens ansvar att se till att chefer har 

vissa kunskaper inom området, exempelvis förebyggande av ohälsosam arbetsbelastning. 

Arbetsgivaren ska dessutom ha mål inom verksamheten för att gynna hälsan och arbetsmiljön. 

Arbetstagarna har rätt att vara med att arbeta fram målen för verksamheten som exempelvis 

kan vara att förbättra kommunikation, ledarskap och samarbete. Arbetsbelastningen ska vara 

individanpassad för att inte orsaka en ohälsosam arbetsbelastning för individen. Arbetsgivaren 

ska klargöra för arbetstagarna vilka arbetsuppgifter de har, vilket resultat som ska uppnås och 
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även att kränkande särbehandling inte är acceptabelt på arbetsplatsen. Rutiner för hur 

kränkande särbehandling ska hanteras ska finnas (AFS 2015:4). 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att arbetsmiljölagen och den nya föreskriften har betydelse 

eftersom den påtalar reglerna för hur arbetsmiljöarbetet ska framgå på en arbetsplats. 

Arbetsgivaren, för den arbetsplats som vi valt att observera i denna studie, måste enligt 

arbetsmiljölagen och den nya föreskriften arbeta efter att upprätthålla en god arbetsmiljö för 

anställda inom verksamheten. 

 

3. Tidigare forskning 

Vi har sammanställt tidigare forskning utifrån fem valda teman; friskfaktorer, ledarskapets 

roll, salutogenes, stress samt psykosocial hälsa som vi anser är relevant för vår studie och som 

vi presenterar i kommande avsnitt. De är relevanta eftersom friskfaktorer är en av de delarna 

som vi kommer att undersöka i vår studie och ledarskapets roll har enligt tidigare forskning 

betydelse för arbetsplatsens arbetsmiljö. Arbetsplatsen använder sig av ett salutogent 

arbetssätt och ledarskap. Stress, både positiv och negativ, är en del i människans liv och den 

psykosociala hälsan är en viktig del i arbetsmiljön, därmed är våra valda teman en 

betydelsefull aspekt i studien. 

 

3.1 Friskfaktorer 

Abrahamsson (2003) menar att friskfaktorer är ett brett begrepp som kan vara svårt att 

definiera men att det i stort sett betyder att friskfaktorer skapa förutsättningar för att individer 

ska fungera bra både privat och på arbetet. Friskfaktorer på arbetet påverkar individen privat 

och tvärtom, samt varierar över individens livscykel (Abrahamsson 2003, s.10-11). Även 

Thornblad (2005) beskriver att friskfaktorer som fenomen gör att individens privat- och 

arbetsliv fungerar på bästa möjliga sätt och gör att individen mår bra på alla plan. En 

friskfaktor som har stor betydelse är trivsel i arbetsgruppen, vilket visar sig genom att alla i 

gruppen visar uppskattning, vänlighet och respekt som leder till att individerna går med energi 

och glädje till arbetet. Finns det dessutom bra planering och stimulerade arbetsuppgifter som 

leder till utveckling för individen ökar det trivseln på arbetet. Exempelvis Känsla av 

sammanhang, delaktighet och balans i livet har betydelse för att må bra både på arbetet och 

privat. Varje arbetsplats och individ är unika och därmed är även friskfaktorerna unika, därför 

är det viktigt att synliggöra friskfaktorerna hos individen för att kunna arbeta för en bättre 
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arbetsplats. Vid intervjuer som Thornblad (2005) har gjort på ett antal arbetsplatser framkom 

det att medarbetare ansåg att en viktig friskfaktor är en förstående chef. Andra faktorer som 

medarbetarna påtalade är att starka och positiva grundvärderingar är kärnan i verksamheten. 

Medarbetarna anser att aktiviteter utanför arbetet är viktigt för att bibehålla en trivsam 

arbetsplats samt att möjligheter och inte problem ses i verksamheten (Thornblad 2005, ss. 3-

29). Miller (2003, ss. 145-146) menar att ett arbetsliv måste skapas som har respekt för 

människans behov av återhämtning och dennes livscykel samt att fokusera på möjligheterna 

istället för problemen. Olsson (2008, s. 28) hänvisar till Larson och Yao som påtalar i deras 

forskning att arbete inom vård och omsorg är ett relationellt och emotionellt arbete som 

grundar sig i att personal inom yrket kan använda sina empatiska förmågor samt har en social 

skicklighet och ett bra bemötande eftersom personalen ofta möter individer i utsatta 

situationer. Det kräver också stöd ifrån organisationen, både fysiskt och psykiskt när det 

gäller emotionellt arbete (ibid. s. 28).   

 

Sammanfattningsvis visar forskning att trivsel i arbetsgruppen, bra planering och 

arbetsuppgifter, aktiviteter utanför arbetet, förstående chef, starka och positiva 

grundvärderingar, känsla av sammanhang, delaktighet och balans i livet är de friskfaktorer 

som har haft en betydande roll för en god och hälsofylld arbetsplats. I avsnittet nedan har vi 

valt att beskriva en av dessa faktorer, ledarskapets roll, mer ingående eftersom forskning och 

våra respondenters uppfattning skiljer sig åt. 

 

3.2 Ledarskapets roll  

Hagström (1990, ss. 89- 90) skiljer på begreppen chef och ledare och menar för att bli en 

framgångsrik ledare krävs det förmåga att påverka andra individer till att medverka i ledarens 

intentioner. För att bli en framgångsrik chef krävs det att goda resultat uppnås inom 

verksamheten, exempelvis gällande ekonomi och sjukfrånvaron. Förmåga att upprätthålla 

olika roller avgör om hen är en bra ledare eller chef (ibid. ss. 89- 90). Tullberg (2006) tar upp 

ledarskapet och problematiseringen av ledarskapet gällande kompetens och utbildning hos 

chefer, tillgången till kunskapsutveckling och även medarbetarnas utbildning och krav på 

arbetsgivaren. Tidigare enkäter som Tullberg hänvisar till menar att chefer som är 

relationsorienterade och tillgodoser personalens behov och önskemål har högre sjukfrånvaro i 

sina verksamheter än chefer som ställer tydliga krav på resultat. Den som leder men även de 

som blir ledda i verksamheten måste välja förhållningssätt till att arbeta inom äldreomsorgen 
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som utåt sett är en kritiserad och utsatt verksamhet. Synen på sitt eget arbete, sig själv och 

relationen till ledningen är en viktig del för chefernas legitimitet att leda. Chefer ifrågasätts 

och kritiseras naturligt underifrån och inom äldreomsorgen kritiseras chefer och ledarskapet 

ytterligare utifrån de negativa föreställningarna som finns om verksamheten utifrån, från 

exempelvis nyhetsmedia (Tullberg 2006, ss. 27-31, 33). Henriksson och Wennberg (2011, s. 

111) menar också att ledarskapet har en betydande roll för sjukfrånvaron och miljön på 

arbetsplatser inom äldreomsorgen. Krav ställs, inte bara från personalen utan även från 

politiker, allmänheten, kollegor och högre chefer. Enhetschefen har även styrdokument och 

lagstiftning att utgå ifrån i sitt arbete att leda personal, sköta budget och rekrytera personal. 

Hagström (1990, ss. 50-51)  menar, i likhet med både Henriksson och Wennberg (2011) och 

Tullberg (2006), att ledarskap är ett gruppfenomen där minst två individer måste vara 

involverade samt att ledaren har ett inflytande över sin personal. Verksamheter och grupper 

har mål att sträva efter och för att uppnå dem krävs en ledare. 

 

Öquist (2010, ss. 73-74) menar att en ledare som står stadigt och ser helheten i verksamheten 

lättare kan behålla sin auktoritet och förtroende, vilket kopplas till systemteorins 

grundläggande begrepp gällande process och feedback. Process inom systemteorin innebär 

det arbete som personalen utför och feedback är det gensvar de mottar för sitt utförda arbete. 

Ledaren får auktoritet genom att kunna delegera arbetsuppgifter till personalen och 

förtroendet att kunna ge feedback på det arbete personalen utför vilket i slutändan påverkar 

arbetsplatsen som helhet. Öquist (2010, ss. 79-81) menar vidare att som ledare kan man inte 

vara behörig på flera nivåer samtidigt, till exempel om en individ som arbetat “på golvet” blir 

chef över sina tidigare kollegor. Genom att ha ett systematiskt synsätt på ledarskapet har 

ledarens intresse och engagemang för verksamheten och personalen en stor betydelse (ibid. ss. 

79-81). Förmåga att vara lyhörd och att kunna anpassa sitt ledarskap till olika situationer är 

framträdande. Ledarskapet förändras också under tidens gång och efter hur organisationerna 

ändrar och utvecklar sig (Svedberg 2012, ss. 300-301). 

 

Sammanfattningsvis menar de olika författarna att en chef/ledare har betydelse för miljön på 

arbetsplatsen och att krav ställs både ifrån personalen men även från andra aktörer för att nå 

uppsatta mål inom verksamheten.   
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3.3 Salutogenes 

Antonovsky (2005) som grundat begreppet salutogenes menar att det i korthet betyder hälsans 

ursprung samt processer och faktorer som påverkar hälsan. Antonovsky menar att salutogenes 

fokuserar på att se vägen till hälsa och inte problemen som leder till ohälsa (Antonovsky 

2005, ss. 9, 23). Salutogent perspektiv innebär att fokusera på vad det är hos individen som 

leder till hälsa istället för ohälsa. Friskfaktorer eller hälsofrämjande aspekter blir därmed lika 

viktigt att fokusera på som de aspekter som leder till ohälsa (Gassne 2008, ss. 10, 23). Hanson 

(2010) menar att ledarskapet präglas av ekonomiska och materiella resultat idag och att 

relationer och välbefinnande på arbetsplatsen får stå tillbaka. Han anser att det är en modern 

välfärdstävling som inte enbart är av godo för samhällets individer och att även livsmiljön tar 

stryk när ansträngningar ofta handlar om ekonomisk tillväxt. En värdeskapande miljö där 

individens resurser och förutsättningar tas tillvara på anser Hanson skapar ett bra och 

gynnsamt ledarskap och detta definierar han som ett salutogent ledarskap (Hanson 2010, ss. 

8-11). Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är tre begrepp i Antonovskys teori 

KASAM, känsla av sammanhang, som representerar framgångsfaktorer hos individen. När de 

synliggörs påverkas individens upplevelser av sammanhang vilket i sin tur kan påverka 

välbefinnande och arbetsglädje positivt (Antonovsky 2005, ss. 42-48). Även Dilani och 

Morelli (2005, s.18) påpekar att begreppet känsla av sammanhang kan förklara varför en del 

individer som utsätts för stress inte utvecklar sjukdom utan behåller en god hälsa. Gassne 

(2008, s. 193) menar att det är passande att använda salutogenes inom socialt arbete eftersom 

salutogenes fokuserar på individens kapacitet och resurser. 

 

Salutogent perspektiv innebär att fokusera på det friska och individens resurser istället för att 

fokusera på det som är negativt. Följaktligen har vi valt att studera en arbetsplats som utgår 

från ett salutogent perspektiv, därmed anser vi att salutogenes är relevant för denna studies 

område. 

 

3.4 Stress 

I detta avsnitt redogör vi för begreppet stress för att därmed kunna förklara de olika 

friskfaktorerna inom vår valda verksamhet. Gellis (2001) menar att stress kan definieras som 

att personens arbetsuppgifter överstiger dennes resurser och förmågor. Det finns både positiv 

och negativ stress och varje individ reagerar olika på stress, det vill säga olika tolerans för hur 

mycket stress en person orkar med innan det påverkar individens hälsa och arbetsförmåga 
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(Gellis 2001, ss. 17-21). Positiv stress innebär den kortvariga stressen som gör att individen 

blir mer uppmärksam, reagerar och agerar snabbare, vilket leder till ett energitillskott 

(Larsson 2015a). Negativ stress är den stress som blir långvarig och kan i sin tur påverka 

individens hälsa (Larsson 2015b). Pelletier (1980) uppmärksammade under 80-talet att en av 

de vanligaste och mest intensiva stressupplevelserna är arbetsstressen. Pelletier menar vidare 

att orsaken kan vara många, exempelvis konflikter mellan arbetskollegor och/eller 

ledaren/chefen inom organisationen, men det kan även bero på bristande stöd, vantrivsel på 

arbetsplatsen, tidspress och oklara uppgifter (Pelletier 1980, ss. 86-87). Gellis (2001, ss. 17-

21) påtalar att under de senaste åren har det kommit mer forskning om att stress är skadligt för 

personens produktivitet, frånvaro, omsättning inom arbetet och den anställdes livskvalitet. 

Han syftar främst på vårdpersonal eftersom det yrket strävar efter att omvandla tjänsterna så 

att det blir en hög kvalitét på vården men samtidigt till lägre kostnader. Nya tekniker och 

tillägg på hur socialt arbete ska praktiseras ökar trycket inom arbetet, vilket med tiden kan 

leda till stress, utmattning och sjukfrånvaro. Något som haft stor inverkan på stress i arbetet är 

nedskärningar, brist på personal och organisatoriska omstruktureringsåtgärder. Faktorer som 

påverkar arbetsmiljön är arbetsbelastning, anställningstrygghet och deltagande i 

beslutsfattandet samt hur mycket uppgifterna kräver av individen. En tydlig stressfaktor som 

har framkommit i flera studier är organisatoriska förändringar eftersom det medför en 

osäkerhet hos en anställds arbetstillfredsställelse och kan medföra ångest för hur den 

anställdes karriär och dagliga aktiviteter kommer att påverkas (ibid, ss. 17-21).  

 

Stress är unikt för varje människa, det är varje individ som själv känner av vad som är 

stressande, det vill säga vad kroppen biologiskt känner är krävande, hotfullt eller farligt. Vid 

stress använder vi oss utav olika försvarsmekanismer som gör att alla de psykiska tankarna 

förnekas eller bagatelliseras, vilket kan vara farligt om man har för starka försvarsmekanismer 

och inte “klarar av” att bli rädd och stressad (Eriksen & Ursin 2013, ss. 26, 29). 

Tillgängligheten av resurser hos individen påverkar om hen klarar av att utsättas för en 

stressad situation eller inte (Sullivan 1993 s. 1773). Önnevik (2010, s. 71-72) anser att 

arbetsbelastningen behöver vara anpassad efter individen för att denne ska finna motivation 

och kunna utvecklas inom sitt yrke. Individen försöker finna en balans mellan arbete, den 

egna fritiden och familjelivet och har individen för mycket krav inom något av områdena kan 

detta leda till stress. Anledningarna till stress, kallas stressorer och kan bero på olika saker, i 

likhet med Eriksen och Ursin (2013) påtalar Önnevik (2010, s. 73) att det är individen själv 
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som bestämmer om en situation är stressande eller inte. Önnevik (2010, s.71-72) menar också 

i likhet med Sullivan (1993) att om situationen överstiger individens resurser kan det påverka 

dennes välbefinnande och leda till stress. Antonovsky (1991 ss. 29-30) menar däremot att 

genom att använda ett salutogent förhållningssätt kan individer leva i stress tillsammans med 

ett starkt socialt stöd och stress kan då ses som hälsobefrämjande. 

 

Sammanfattningsvis är individens förmåga att hantera stress en avgörande faktor om hen 

utvecklar sjukdom eller inte på grund av stress. Hur stress påverkar individen beror på hens 

egna resurser samt hur systemet/arbetsplatsen handskas med stress och dess konsekvenser. 

 

3.5 Psykosocial hälsa 

Människans handlingsförmåga i en social kontext påverkas av fenomenet hälsa. Synen på 

människan och dennes hälsa innebär inte bara fysiska eller medicinska aspekter utan även 

psykologiska, sociala och existentiella aspekter. För att förstå ett socialt fenomen, som 

psykosocial hälsa eller osjuk/ofrisk, måste människorna i organisationen studeras och hur de 

agerar utifrån sin verklighetsförståelse, det vill säga hur de tolkar yttre faktorer och sin 

verklighet (Trollestad 2003, ss. 155-157). Michailakis och Schirmer (2015, ss. 65-66) menar 

att den psykosociala ohälsan i arbetslivet har börjat uppmärksammas först de senaste 

decennierna till skillnad från den fysiska arbetsmiljön som uppmärksammats sedan början på 

industrialismen. De menar att definitionen av psykosocial ohälsa har ändrats i och med 

övergången till ett biomedicinsk tänkande och att bedömningar av psykosocialt mående 

numer är en central del i diagnostisering och behandling av patienter. Ökningen av den 

psykosociala ohälsan har flera orsaker, några av orsakerna kan vara hög arbetsbelastning 

tillsammans med brist på tillfälle att utvecklas och styra sitt arbete samt känslan av att vara 

orättvis behandlad på arbetsplatsen. Michailakis och Schirmer (2015, ss. 65-66, 78) 

argumenterar för att ohälsa i arbetslivet inte bara är ett medicinskt eller ekonomiskt problem 

utan även politiskt. De menar att psykosocial ohälsa är ett socialt problem och att 

välfärdsstaten är ansvarig för att åtgärda sociala problem som uppstår men att orsakerna till 

psykosocial ohälsa är svåra att identifiera (ibid. ss. 65-66, 78). I föreskriften om God 

Arbetsmiljö - en framgångsfaktor (SoU 2009:47) skrivs det att ohälsa uppkommer av hög 

arbetsbelastning och sjukskrivning och att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger positiva 

resultat. I föreskriften påpekas det att effekter av förändringar på arbetsplatsen till exempel 
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gällande ergonomi är relaterade till faktorer som har betydelse för hälsa och välbefinnande 

(SoU 2009:47, ss. 3, 11, 20). 

 

“Att ha hälsa /.../ är att ha förmågan att åstadkomma det som är högprioriterat i ens liv”  

(Nordenfelt 1991, s. 86)  

 

Ovanstående citat innebär för att upprätthålla hälsa bör det finnas en förmåga att prioritera det 

som är viktigt i individens liv samt vad som främjar livskvalitet och välmående. 

Sammanfattningsvis är psykosocial ohälsa ett växande problem i Sverige och hög 

arbetsbelastning kan vara en orsak till psykosocial ohälsa. I ovanstående avsnitt menar några 

forskare att orsakerna är svåra att förklara och för att förstå orsakerna måste individerna 

studeras i en social kontext. Andra forskare menar att psykosocial hälsa ingår i ett helhetstänk 

gällande diagnosticering av sjukdomar. Detta kapitel visar att det finns relevant forskning 

gällande sjukfrånvaron på arbetsplatser, trots det ökar sjukfrånvaron fortfarande inom vård- 

och omsorgsarbeten, vilket kan visa på att forskningen inte når ut till verksamheterna.  

 

4. Teoretisk ram 

Vi kommer använda oss av systemteori som teoretisk ram för vår etnografiska studie. 

Etnografi beskriver vi i ett eget avsnitt under vårt metodkapitel, 5.1.1 Etnografi.  På en 

arbetsplats inom äldreomsorgen samspelar yrkesverksam personal med varandra, chef och 

annan relaterad personal samt boende och anhöriga. Systemteori utgår från att varje individ 

ingår i flera system där varje interaktion påverkar individen. I vår uppsats kommer vi även  att 

utveckla avsnitt om rollteori eftersom individer tar på sig olika roller beroende på i vilken 

situation eller miljö man befinner sig i. På en arbetsplats förekommer flera olika roller 

beroende på gruppens sammansättning och rollkonflikter kan uppstå. 

 

4.1 Systemteori 

Systemteori innebär att människan ingår i ett system, omgivningen påverkar personen till att 

göra vissa val, bete sig på ett visst sätt och problem som uppstår beror på samspelet mellan 

individer. Varje person ingår i grupper av olika slag, formella och informella, formell grupp 

är exempelvis en arbetsgrupp och informell grupp är exempelvis vänner eller familj. 

Grupperna ingår i sin tur i olika organisationer/system i samhället, exempelvis en arbetsgrupp 

som tillhör äldreomsorgen. I systemteorin har hierarki en stor betydelse, de grupper som är 
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högre upp i hierarkin har större talan och vice versa. De olika systemen i en individs liv kan 

påverka varandra och även forma nya system i individens liv. Grupperna eller systemen har 

en strävan efter att bibehålla balansen i gruppen, därför kommer en person som vill ändra 

gruppens struktur att stöta på motstånd som hindrar denna förändring. Det krävs dock 

oordning i en grupp eftersom den annars inte kommer att fungera, men oordningen måste vara 

accepterad i gruppen (Svedberg, 2012 ss. 19, 49-51). Systemteorin hjälper oss att se helheten, 

hur saker och ting påverkar varandra och skapar ordning från oordningen. Öquist (2014) 

refererar till Paul Watzlawick, som är kommunikationsforskare, menar att kommunikation är 

som en cirkel, det vill säga att orsak och effekt, start och respons påverkas och har ett 

samband. Det som troligen är problemet i ett samtal är oklar och dålig kommunikation. Om 

det är oklarheter angående en arbetsuppgift mellan en chef och medarbetare är det upp till 

varje individ att tolka situationen, vilket kan leda till oklarheter och missförstånd (Öquist 

2014, ss. 14, 24 - 25). 

 

Öquist (2010) skriver om Kurt Lewin, experimentell psykolog, som menar på att 

grupprocesser påverkar en individs tankesätt och handlande mer än exempelvis media, 

annonser och reklam. De grupper som påverkar individerna mest gällande åsiktsbildning är de 

informella grupperna såsom vänner, släkt och andra nära nätverk. Individerna är mer 

beroende och mottagliga för gruppens åsikter beroende på i vilken utsträckning de känner att 

de vill ingå och bli accepterade av gruppen (Öquist 2010, s. 14). Ledarskap, utifrån ett 

systemteoretiskt tänkande, utgår från att det ska ses som en nuvarande relation eller en 

kommunikation, och inte som några egenskaper (Öquist 2014, s. 27). Som ledare är det viktigt 

att kunna ta emot information från sina medarbetare, eftersom det är de som sitter på 

kunskapen som är relevant för verksamheten. Därefter kan chefen hjälpa medarbetarna att 

utveckla sig och därigenom även arbetsgruppen och dess arbetsmiljö (Öquist 2010, s. 30). En 

ledare behöver kunna hantera de gränsvillkor som finns för verksamheten, det vill säga sätta 

gränser för sina medarbetare, förmedla idéer samt vara tydlig med vad som är 

förhandlingsbart och icke förhandlingsbart (Öquist 2010, s. 37). Som ledare är det viktigt att 

visa upp sig för sina medarbetare, på alla nivåer, för att få en uppfattning av hur arbetet ser ut 

och vad medarbetarna tycker och tänker samt få en känsla av hur stämningen är bland 

arbetsgruppen (Öquist 2010. s. 41). Genom att ge beröm och betona det positiva som man ser 

kan det här öka trivseln på en arbetsplats och bidra till att det produceras bättre arbetsresultat. 

Dock är vi för upptagna med att se det negativa i sammanhanget, menar Öquist (2014, s. 67). 
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Ett systemiskt tänkande på problem kan vara att ledaren inte fokuserar på att det är ett 

individproblem utan att det kan vara något på arbetsplatsen, i sammanhanget, som skapat 

problemet för individen, vilket i sin tur också kan vara lösningen till problemet (Öquist 2010. 

s. 41). Enligt Nicholas Taleb, som Öquist (2014) skriver om, blir systemet mer uthålligt om 

man lär sig att acceptera slump, överraskningar och osäkerhet, vilket i sin tur kan leda till 

antingen succé eller misslyckande (Öquist 2014, ss. 56-57). Öquist (2010, ss. 58-59) beskriver 

att när individen tar det säkra före det osäkra benämner han det som safe-fail vilket innebär att 

individen inte tar några risker och då kan flexibiliteten minskas (ibid. ss. 58-59). 

 

Avslutningsvis ingår varje individ i flera olika system som påverkar individens omgivning 

både privat och i arbetet. Ur ett arbetsplatsperspektiv innebär det att en ledare har betydelse 

för huruvida individens mående och psykosociala hälsa utvecklas, positivt eller negativt på 

arbetsplatsen, genom ledarens förmåga att kommunicera, leda arbetet och upprätthålla 

arbetsmiljön. Genom att använda systemteori i vår studie kan vi belysa vilka faktorer som är 

avgörande för att främja en låg sjukfrånvaro på en arbetsplats inom äldreomsorgen. 

 

4.2 Rollteori 

Under vårt liv bär vi med oss ett flertal olika roller. Vissa roller byts ut, ändras eller 

försvinner och en del finns kvar hos oss i flera olika sammanhang. En formell grupp 

innehåller olika typer av bestämda roller, som exempelvis sekreterare, chef och 

fackföreningsrepresentant. I dessa roller finns det strukturella roller som preciserar personens 

skyldigheter och rättigheter. Informella roller innebär de rollerna som individerna har vid en 

viss situation och uttrycks i känslor som exempelvis aggression, stolthet och misslyckande, 

vilka man använder för att orientera sig i en grupp och anpassa sig till de andra individerna i 

gruppen. Gruppen består av olika roller som individerna i gruppen delas in i, exempel på 

sådana roller är offret (som får gruppens svaghetsförakt och blir inte omtyckt i gruppen) och 

clownen (som är lustigkurren och livar upp stämningen i gruppen). Om en person lyckas 

ändra sin roll i gruppen, påverkas hela gruppens dynamik och samspelsmönstret förändras och 

det skapas en process om tillbakatagande av de “rätta” rollerna i systemet. Därmed kan vi få 

en viss förståelse för varför utvecklingsarbete med grupper och organisationer är så krävande 

och tar lång tid (Svedberg, 2012 ss. 149 - 150, 155-157). Funktionsroller och standardroller 

skiljs åt gällande gruppens olika roller och prestationer. Standardroll innebär att individen får 

en form av status/position som ibland denne har tagit på sig själv men lika ofta skapas av de 
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andra medlemmarna i gruppen. Funktionsroll innebär däremot att individen intar en viss 

funktion i systemet som behöver fyllas i gruppen (Önnevik 2010, s. 115). Thylefors (1991, s. 

85) anser att organisationer, exempelvis arbetsplatser, omfattar många olika roller, som i sin 

tur innebär samarbete med andra inom arbetsplatsen. Rollerna innebär en eller flera olika 

uppgifter och alla har olika förväntningar på varandra, exempelvis hur en uppgift ska lösas 

eller hur man ska bete sig. Greenhaus och Beutell (1985, s. 77) definierar rollkonflikt där två 

eller flera uppsättningar av rolltryck inte stämmer överens med varandra. Det innebär att det 

är situationer där individen upplever motstridiga förväntningar för dennes sitt beteende och att 

det är omöjligt att uppfylla alla dessa förväntningar samtidigt (ibid. s. 77).  

 

En grupps storlek har betydelse för hur hög effektivitet varje individ har, den är som bäst när 

gruppen består mellan 5-7 individer. Ledarens roll har därför en viktig roll att ordna 

grupperna så att effektiviteten blir så bra som möjligt, om det är få individer i gruppen kan 

stress uppstå och det kan bli för mycket arbetsuppgifter, som leder till att individerna i 

gruppen får en känsla av otillräcklighet. Med många i gruppen kan vissa individer bli lata och 

tänka att “någon annan tar säkert och gör den uppgiften”, de får inte heller samma utrymme 

eller uppmärksamhet av chefen som om det vore en mindre grupp. Därmed påverkar ledarens 

roll både ledarskapet och beteendemönstret i gruppen (Önnevik 2010, s. 114). Forsyth (2013, 

s. 175 - 177) menar att människor kan fylla samma roll, men på olika sätt och så länge 

personerna inte avviker för långt ifrån rollens grundläggande krav så tolererar gruppen denna 

omväxling. Roller organiserar gruppinteraktioner genom att skapa gemensamma 

förväntningar om rollen som beskriver beteendet hos personen. Sigmund Freud som Forsyth 

(2013, s.180) refererar till menar att grupper omedvetet kan se ledaren som en föräldrafigur, 

som antingen tar på sig en moders- eller fadersroll, där modersrollen anses vara relations- och 

beteenderelaterad och fadersrollen betraktas som uppgiftsrelaterad. 

 

5. Metod 

I det här kapitlet presenterar vi den kvalitativa forskningsmetodiken som vi valt att använda 

oss av för insamling av empiri. Vidare beskriver vi val av undersökningsmetod, observationer 

och semistrukturerade intervjuer, studiens urval, tillvägagångssätt, tillförlitlighet och giltighet, 

diskussion om forskningsetiska överväganden, analysmetod, vår förförståelse samt vår 

inbördes arbetsfördelning.  
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5.1 Val av undersökningsmetod 

För att besvara vårt syfte, att belysa vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön och bidrar till 

en låg sjukfrånvaro, på en arbetsplats inom äldreomsorgen, för att därigenom öka förståelsen 

till hälsofrämjande faktorer, har vi genomfört observationer utifrån etnografisk metod. 

Enhetens arbetsscheman har styrt våra observationer för att få se hur en personals arbetsdag 

kan se ut. Vi har även valt att genomföra tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

komplement till våra observationer och samtal. Franssén (2005, s. 47) menar att en 

kombination mellan två metoder kan ge en bredare kunskap om ämnet som studien handlar 

om, eftersom det ger mer material att analysera och därigenom få fram en större tillförlitlighet 

för uppsatsen. 

 

5.1.1 Etnografi  

En metod utifrån etnografi är att göra observationer utifrån en aktiv roll samtidigt som 

individerna som observeras (informanter) studeras genom att lyssna på deras samtal, känna av 

arbetsmiljön och läsa dokument. Etnografi fokuserar på att förstå vilka faktorer som 

bestämmer hur den studerade gruppen, förstår och tillskriver omgivningen eller situationen 

(Gobo 2011, ss. 15-17). Lalander (2011, ss. 83-84) menar att förutsättningen för att kalla en 

studie etnografisk är att observatören ser den andres perspektiv, även kallad den andres 

utkikspunkt. Fördelar med att göra observationer är att observatören får tillgång till miljöer 

som individerna arbetar, lever eller bor i och det ger en möjlighet till kunskap och förståelse 

genom att relationer skapas och informella samtal förs genom observationens gång. Det finns 

olika sätt att göra observationer på och vid en öppen observation, som vi valt att använda oss 

av, meddelas de som ska observeras om studien och samtycke måste ges. Nackdelen med 

öppna observationer är forskningseffekten, det vill säga att individerna är medvetna om att de 

observeras vilket kan påverka deras beteende. Har observatören utvecklat ett bra samspel med 

dem kan effekten dock minskas (Lalander 2011, ss. 89-94). Vi har valt att göra öppna 

observationer eftersom vi genom observationer kan se hur personalen integrerar med varandra 

och enhetschefen samt få en förståelse för vad personalen syftar till under de valda intervjuer 

vi gjort. Observationer möjliggör ett annat perspektiv än om vi bara valt intervjuer eftersom vi 

har kunnat se, lyssna och analyserat de situationer som uppstått. Lalander (2011, ss. 89-90) 

menar att dolda observationer är mindre vanligt eftersom de inte är i enlighet med 

forskningsetiska rådet eftersom de som observeras inte informeras om studien och kan då 

heller inte ge sitt samtycke till att observeras. Bryman (2011, s. 137) påtalar även han att 
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dolda observationer ofta anses bryta mot undersökningspersonernas privata liv och kanske av 

misstag delar med sig av något som de velat hålla för sig själva. Lalander fortsätter med att 

när observationer görs är det viktigt att det ges tillträde till fältet, vilket innebär att 

informanterna ger sin acceptans till observatören och att hen får tillträde att vistas i deras 

miljö. Hur informanterna tolkar bilden av observatören har betydelse för hur tillträde till fältet 

ges. Det handlar om hur vi klär oss, pratar, beter oss och vilka vi är. Får informanterna en 

negativ bild av observatören kan det vara svårt att få tillträde till deras miljö. En känsla av 

respekt är viktigt att skapa vid en observation och observatören behöver bete sig begripligt till 

informanterna och inte använda högtravande språk eller uppträdande om inte miljön som 

observeras är sådan (Lalander 2011, ss. 91-94). Gobo (2011, s. 17) menar även han att i 

observationer där observatören deltar skapas en relation med informanterna och observatören 

får möjlighet att uppleva informanternas egen miljö och sociala koder. 

 

5.1.2 Intervjuer och Samtal 

För att få svar på våra frågeställningar har vi kompletterat observationen med kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer samt samtal med yrkesverksam personal och enhetschef på den 

valda enheten. Semistrukturerade intervjuer använder vi för att ha samma utgångsfrågor samt 

möjlighet att ställa utförligare följdfrågor till respondenternas svar. Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer innebär att frågor kan varieras från fasta till mer öppna frågor 

samt att frågorna och den ordning de ställs i kan anpassas efter situationen (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s. 40). Vi har även genomfört spontana samtal under 

observationerna som enligt Kullberg (2014, s.121) beskrivs som informell intervju. Frågorna 

som ställts i samtalen under observationerna har utgått från intervjuguiden men vi ställde även 

spontana frågor utifrån aktuellt samtalsämne och situation. Genom samtal och intervjuer där 

vi som intervjuare ställer frågor som visar intresse för respondenten skapas en närhet till 

respondenterna vilket kan underlätta känslan av tillit till oss och därmed ge oss mer 

utvecklande svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, ss. 40-41). 

 

5.2 Urval 

I vår studie har vi valt att observera en enhet inom äldreomsorgen som har låg sjukfrånvaro. 

Enligt 2015 års statistik, har den enhet vi valt 3,36 % sjukfrånvaro, jämfört med hela 

socialförvaltningen i den aktuella kommunen, som har 9,96% sjukfrånvaro1. Enheten 

                                                 
1 Personalkonsulent, aktuell kommun. mailkontakt den 17 februari 2016 
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uppmärksammade vi efter att vi jämfört statistik angående sjukfrånvaron inom äldreomsorgen 

från olika kommuner i Sverige. Den valda enheten består av undersköterskor, 

rehabiliteringspersonal, enhetschef samt sjuksköterska. Vår ursprungliga önskan var att 

undersöka hela enheten med relaterad personal såsom sjuksköterska och 

rehabiliteringspersonal men på grund av deras arbetstidsbrist var inte det genomförbart. Efter 

observationerna intervjuade vi några i personalgruppen samt enhetschefen som komplement 

till observationerna. Enheten valde vi eftersom den hade lägst sjukfrånvaro i den aktuella 

kommunen samt att en av oss hade kontakter i kommunen vilket möjliggjorde enklare tillträde 

Kullberg (2014, ss. 145, 159) menar att det finns risk för begränsningar när val görs utifrån en 

för forskaren känd plats eftersom distanseringen till forskningen då kan minskas. Fördelarna 

med att fältet är känt för forskaren sedan tidigare är att hen inte behöver lägga energi på att 

lära känna fältet på nytt (ibid. ss. 145, 159). 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, ss. 42-43) menar att det är viktigt att reflektera kring 

urvalet av individer eller grupp som gjorts till studien. Urvalet har gjorts efter att vi har 

jämfört statistik, som tidigare nämnts i början av detta avsnitt, angående sjukfrånvaron. Vi har 

gjort ett strategiskt urval och valt den enhet med lägst sjukfrånvaro för att få en möjlighet att 

observera en arbetsplats där personalen sällan har sjukfrånvaro. Valet har gjorts för att hitta 

vilka aspekter och faktorer som främjar en god arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro inom 

äldreomsorgen. Strategiskt urval används oftast vid kvalitativa intervjuer och Trost (2001, ss. 

32-33, 36) beskriver strategiskt urval som ett sätt där intervjuaren strategiskt väljer ut de 

respondenter som är relevanta för studien. Ett övervägande angående antalet observationer 

och intervjuer bör göras innan eftersom ett stort antal respondenter och informatörer tar lång 

tid att observera, intervjua samt transkribera men det kan ge en större spridning på svar (ibid. 

ss. 32-33, 36). Vi valde att observera efter arbetsschemat på den valda enheten för att kunna 

komprimera ihop observationerna till en arbetsdag. Antalet undersköterskor på enheten som 

vi observerade var inte förutbestämt utan arbetsschemat styrde. Vi genomförde totalt fyra 

observationer, á 3-4 timmar/tillfälle, tillsammans med informella samtal och tre 

semistrukturerade intervjuer. Antalet observationer bestämdes i samråd med enhetschefen på 

den valda enheten för att det skulle passa in i deras arbetsschema samt övrig planering. 

Intervjuerna valdes efter respondenternas tid och möjlighet att ställa upp. 
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5.3 Tillvägagångsätt 

I detta avsnitt presenterar vi hur vi har gått tillväga gällande observationer, samtal och 

intervjuer samt hur vi har dokumenterat. Den enhet vi har observerat innehåller mer än en 

avdelning och av etiska skäl benämner vi därför avdelningarna som en enhet för att 

anonymisera ytterligare. 

 

5.3.1 Tillträde till fältet 

Tillstånd till att få göra en observation på en enhet inom äldreomsorgen kan vara en lång 

process, men tack vare ett bra kontaktnät samt en första kontakt som ger ett 

förtroendeingivande intryck kan processen gå fortare. Det krävs även en informell beviljande 

för tillträde till sociala miljöer och hur forskare blir beviljade tillträde till informella sociala 

situationer beror på hur de som blir observerade, ser på studien men även på 

observatören/forskaren. Hur observatören förhåller sig till de individer som observeras är 

avgörande för förutsättningarna för studien (Franssén 2005, ss. 48-50 ). Gobo (2011, ss. 22, 

28) anser att vid observationer bör observatören ha i åtanke att denne kan påverka 

informanternas beteende och i sin tur påverka observationens resultat. Han menar vidare att 

observatörens attityder, värderingar och målsättning kommer att genomsyra observationen 

och att olika observatörer som har gjort samma studie kommer att se helt olika saker under 

observationen (ibid. ss. 22, 28). Franssén (2005, ss. 49-52) menar genom Whyte att hur 

observatören blir accepterad som person är avgörande för om undersökningen/studien blir 

accepterad. Det är viktigt att övertyga individerna som blir observerade att observatören inte 

är ute efter att skada andra människor. Genom att presentera sig själv samt information om 

studien och dess syfte för de som observeras på ett ärligt och öppet sätt, skapas det 

lättare/bättre förutsättningar för att relevant data kan samlas in (ibid. ss. 49-52). Under vår 

observation informerade vi boenden och personal kontinuerligt vid förfrågningar om oss, 

varför vi var där och vårt syfte med studien. En annan viktig aspekt är att förklara för de som 

observeras att vi inte kommer på uppdrag av deras chef, kommunen, fackliga organisationer 

eller någon annan organisation i samhället. Därmed bör vi förklara att idén helt och hållet är 

vår egen eftersom det i annat fall skulle kunna skapa negativa attityder och misstänksamhet 

hos berörda individer/personal (Franssén 2005, ss. 49-52).  
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5.3.2 Observationer och intervjuer 

Som vi tidigare har nämnt har vi valt att anonymisera avdelningarna ytterligare och benämner 

därför alla avdelningarna som en enhet. Vi valde att genomföra observationerna ca 3-

4timmar/tillfälle eftersom längre observationer kräver mer tid till dokumentation såsom att 

transkribera, analysera och reflektera och det är även svårt att komma ihåg detaljer. Kortare 

observationsdagar kan dock bidra till att tiden för att bli accepterad som observatör tar längre 

tid (Lalander 2014, s. 51-53). För att bli accepterad som observatör beskriver Franssén (2005) 

några strategier som vi har tagit fasta på. Hon menar att för att skapa och bevara en 

förtroendefull relation till personalen som observeras bör man avstå ifrån att skapa en relation 

med deras chef. Vi genomförde observationerna intill “dagutrymmen“ samt personalens 

fikarum för att inte störa boende samt dess anhöriga, eftersom det inte är deras porträtt vi är 

ute efter att teckna. Vi har visat intresse för personalen, både deras arbetsvardag men även de 

som individer samt visat respekt (Franssén 2005, s. 51). För att ytterligare skapa ett förtroende 

för personalen och visa att det är de i första hand vi observerar förlade vi intervjun med deras 

chef i slutet av observationerna. Vi har även följt personalens schema och förlagt 

observationerna så att vi följer deras tidsrytm, vilket Lalander (2011, s. 95) menar är viktigt 

att anpassa sig till. Arbetstiden har varit förlagd under en arbetsvecka och för att kunna 

komprimera ihop till att täcka större delen av en arbetsdag. De problem som kan uppstå under 

en observation är till exempel om personalen inte vill svara på våra frågor eller om vi som 

observatörer gör fel, exempelvis ställer några av frågorna fel. Vårt beteende spelar stor roll 

samt vår egen moralisering och förutfattade meningar av de individer och yrket som vi 

observerar (Lalander 2011, ss. 94-95). För att försöka undvika detta har vi arbetat med en 

observationsmanual2 som stöd för vår observation samt en intervjuguide3 som stöd till våra 

frågor. Intervjuguiderna och observationsguiden har vi tillsammans arbetat fram efter att 

studerat tidigare forskning och samt den teoretiska ram vi valt. Lalander (2011, s. 98) 

poängterar vikten av att vara så neutral som möjligt och att få ner forskareffekten för att 

undvika att informanterna ska känna sig obekväma att bli observerade i sin egen miljö. Vi har 

försökt hålla oss neutrala till personalen och enhetschefen genom att ställa frågor både 

generellt om deras arbete men även visat intresse för dem som individer. Observatören kan 

vara delaktig och interagera men ska samtidigt reflektera över situationen och vilken påverkan 

det blir av att observatören är närvarande. 

                                                 
2 Se bilaga 4 
3 Se bilaga 5 och 6 
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Första observationsdagen startade vi samtidigt som dagpersonalen gick på sitt schema 

klockan 07.00, för att se överrapportering mellan natt och dagpersonal. De andra dagarna 

följde vi personalens schema för att kunna vara med på fler överrapporteringar samt se hur 

arbetet skedde under olika tider på dagen. När vi hälsade på personalen informerade vi även 

muntligt om de etiska forskningsprinciperna som de tidigare fått ut via brev4. Vi tryckte på att 

de har rätt att helt avstå från att svara eller bli observerade samt att de är helt anonyma. Vi 

valde att inte skriva ut deras namn i anteckningarna ens utan namngav dem med personal 1, 

personal 2 och så vidare för att ytterligare anonymisera. Bryman (2011, s.137) anser att de 

personer som ingår i en forskningsstudie har rätt att vara anonyma och poängterar att 

informanten har rätt att välja att avstå att svara på vissa frågor för att upprätthålla sitt privata 

liv. Under observationerna försökte vi hålla oss vid sidan om deras arbete så att vi inte störde 

deras arbetsuppgifter. När det var möjligt ställde vi frågor i de informella samtal som skedde. 

Vi dokumenterade öppet som vi beskriver nedan i avsnitt 5.3.3 Dokumentation. 

 

Vi genomförde tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med enhetschef och personal, 

önskvärt hade varit om vi hade fått tillgång till att intervjua annan relaterad personal såsom 

sjuksköterska eller rehabiliteringspersonal men det gavs tyvärr inte tillfälle till det inom 

studiens tidsram. Vi valde att intervjua några från personalen efter att observationen var gjord 

samt informella intervjuer under observationsdagarna när tid fanns. Franssén (2005, ss. 69 -

70) menar att när intervjuer görs efter att observationerna är genomförda minskar det risken 

för att skapa misstänksamhet i personalgruppen samt ger tid för oss som observatörer och 

intervjuare att analysera samt ta upp uppkomna frågor som uppkommit under 

observationerna. Personligt engagemang i intervjuer är förutsättning för att det ges tillträde till 

individerna som intervjuas, personliga tankar och sfär. En intervju handlar inte bara om att ta 

utan även om att ge information som intervjuare (ibid. ss. 69 -70). Franssén (2005, s. 70) tar 

upp solidariska intervjuer som en form av intervjuteknik där den som intervjuar visar respekt 

och ger intervjupersonerna tid till reflektion och utveckling av sina tankar utan att bli 

avbruten. Det är intervjupersonen som ska stå i fokus och inte den som intervjuar. För att 

underlätta dokumentationen under intervjuerna valde vi att spela in dem på våra 

mobiltelefoner för att sedan transkribera över till vanlig datorskriven text för att enkelt kunna 

se vart citat och uttryck sades. Transkribering innebär enligt Bryman (2011, ss. 429) att 

                                                 
4 Se bilaga 1 
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överföra det inspelade materialet i text. Transkribering tar tid men Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011, s. 54-55) menar att transkribering är ett sätt att lära känna sitt material och det 

ger möjlighet att redan under transkriberingen börja tolka materialet. För att lättare kunna läsa 

intervjuerna samt framställa informanterna rättvist har vi valt att ändra vissa språkliga uttryck 

och dialekter, exempelvis mej till mig, ha till har. En annan viktig del som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne påpekar är anonymiseringen av informanterna i transkriberingen, vilka 

vi har valt att benämna som exempelvis intervju 1 och intervju 2 för att anonymisera 

ytterligare. 

 

5.3.3 Dokumentation 

Dokumentation är en slags råvara som skapar underlag för analys och tolkningar och det finns 

olika strategier för hur dokumentation går till under en observation (Franssén 2005, s. 65). Vi 

har valt att öppet dokumentera under tiden vi observerar samt dokumentera även efter 

observationen. Under observationen antecknade vi nyckelord och stödfraser och citat som 

sedan kompletterades med mer detaljerad dokumentation efter varje observation. Lalander 

(2011, s. 98) menar att det oftast inte är passande att föra anteckningar under observationen 

utan att det är lämpligare att gå ifrån då och då för att föra ner sina tankar, detta för att 

informanterna kan tycka att det är störande om observatören öppet gör minnesanteckningar. 

Vi har haft i åtanke att öppna dokumentationer kan påverka informanternas utsagor, men valt 

att dokumentera på detta sätt då det underlättat insamlandet av material (ibid. s. 98) För att 

underlätta dokumentationen och för att inte blanda ihop våra egna tolkningar och reflektioner 

valde vi att dokumentera systematiskt i olika grupper där beskrivande, analyserande och 

metodologiska anteckningar delades upp. Beskrivande anteckningar skrevs för att beskriva 

händelser eller situationer utan att våra egna värderingar eller tolkningar vävdes in. 

Metodologiska anteckningar handlar om våra egna roller som observatörer, hur vi observerat, 

relationerna till personalen och enhetschefen. Analytiska anteckningar innehåller 

sammanfattning efter varje observation samt våra reflektioner och frågor som uppkommit. 

Den analytiska delen ligger till grund för vår analys som presenteras i ett senare avsnitt 

(Franssén 2005, s. 66). Under observationen på enheten genomförde vi samtal med 

personalen och ställde frågor utifrån vår observationsmanual5 samt intervjuguide 6.  

 

                                                 
5 Se bilaga 5 
6 Se bilaga 6 
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5.4 Tillförlitlighet och Giltighet 

Giltighet som Kullberg (2014, ss. 78-80) använder synonymt med trovärdighet, är det mått 

som anger forskningens styrka, det vill säga om forskningen verkligen uppfyller syftet med 

studien. I forskningssammanhang kallas det oftast för validitet. Tillförlitlighet, eller 

reliabilitet som det kallas inom forskningen, är ett mått på precision och säkerhet i den 

metoden som använts, vilken kan visa om resultatet i sin tur inte är en tillfällighet. Kullberg 

fortsätter med att det finns en svårighet att genomföra intervjuer och observationer 

tillförlitligt, hur kan man veta att informanterna talar sanning? (ibid. ss. 78-80). I vår studie 

har vi förlitat oss på de inblandades redogörelser och berättelser och använder oss utav det i 

vår uppsats. Becker (2008, s. 111) menar även han att forskaren bör ha i åtanke att personer 

kan ha berättelser som inte är helt sanningsenliga och därför bör denne kritiskt granska 

utsagorna. Kullberg (2014) påtalar att ett sätt att stärka noggrannheten, reliabiliteten, är att 

vara noga med att föra anteckningar över tillvägagångsättet. Under våra observationer var vi 

noga med att föra anteckningar på hur informanterna agerade, vad de sa samt hur miljön 

runtomkring var. Vi har varit medvetna om att vi påverkat studien då vi har deltagit i våra 

informanters arbete, men haft detta i beaktande under vår analys av vårt resultat. 

 

Tillförlitligheten i etnografiska studier har expanderats till att bli mer fokuserade på arbetet 

kring förberedelserna och själva innehållet i studien och inte bara på själva resultatet eller 

metoden (Kullberg 2014, s. 79). Våra förberedelser med observationsmallar och 

intervjumallar har varit noggranna och välarbetade genom att läsa igenom tidigare forskning 

och därmed kommit fram vad vi ska fokusera på under observationerna och vilka frågor vi 

ska ställa under intervjuerna. Dannefjord (2005) menar att generalisering bör kunna göras 

även vid kvalitativa metoder, det vill säga att kunna tillämpa studien på fler individer eller 

enheter än enbart där som studien studerat för studiens syfte. Vi anser att det går att applicera 

denna studie och dess resultat på fler enheter, eftersom det vi fått fram skulle kunna vara en 

bidragande orsak till en låg sjukfrånvaro inom äldreomsorgen. (Dannefjord 2005, s. 34-36). 

Bryman (2011, s. 50) menar att tillförlitligheten innebär en bedömning av slutsatserna som 

åstadkommits har ett samband eller inte. Om någon annan forskare skulle välja att utföra en 

liknande studie som vi gjort med samma tidsram och frågeställningar är det väldigt liten 

sannolikhet att hen skulle få exakt samma forskningsresultat Fangen (2005, s. 271), påtalar 

reliabilitet exempelvis är att olika forskare utvecklar olika analytiska scheman, upptäcker 
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olika saker och har inte samma förförståelse eller erfarenheter som någon annan. Därmed blir 

all data och analyser olika. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Forskningen har idag betydelse i samhället med stora förväntningar på resultaten, det är 

genom forskningen vi till exempel upptäcker nya, bättre arbetsmetoder och botemedel. För att 

forskningen ska vara av hög och god kvalité har forskaren ett ansvar mot de människor som 

ingår i studien. Privata intressen ska åsidosättas och inte påverkas av yttre påverkan. De krav 

som ställs på forskaren går att koppla till etiska normer och värderingar i samhället (Hermerén 

2011, s. 12). Vi har utgått från vetenskapsrådets generella regler som i korthet innebär att man 

alltid ska tala sanning om sin forskning, medvetet och öppet granska och redovisa 

utgångspunkter, metoder, resultat och kommersiella intressen. Forskningen ska hållas i god 

ordning genom dokumentation och arkivering och inte heller kunna skada människor, djur 

eller miljön. Vi som forskare ska vara rättvisa i vår bedömning av någon annans forskning 

(Hermerén 2011, s. 12). 

 

I vår uppsats har vi utgått från de forskningsetiska principerna, vilka är: Informationskravet, 

Samtyckekravet, Konfidentialkravet och Nyttjandekravet. För att klargöra för alla inblandade, 

både personal, boende och anhöriga samt annan relaterad personal till enheten samt uppfylla 

informationskravet har vi skickat ut informationsbrev7 via enhetschefen innan 

observationerna och intervjuerna påbörjades, där vi informerar respondenterna om vårt syfte 

med vår studie, deras villkor och rättigheter, vilka vi är samt våra och vår handledares 

kontaktuppgifter. I respondenternas villkor och rättigheter ingår det information om vad 

studien handlar om och att intervjun är frivillig. Vi har även berättat för alla inblandade var 

vår uppsats senare kommer att publiceras. 

 

Andersson och Swärd (2008, s. 239) hänvisar till Ohlanders forskning och menar att det är 

oetiskt att genomföra en observation utan informerat samtycke, eftersom det finns många 

områden där maktlösa personer är inblandade. Innan intervjuerna och observationerna 

påbörjades var vi tvungna att få samtycke, till att ställa upp frivilligt i undersökningen, från 

alla inblandade. Eftersom enligt samtyckeskravet har varje individ rätt att bestämma om sin 

egen medverkan i undersökningen samt att de har rätt att avbryta intervjun utan att det ska bli 

                                                 
7 Se bilaga 1 och 2 
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några negativa påföljder. För att säkerställa samtycket, bad vi enhetschefen att skriva på en 

samtyckesblankett8, som vi utformat för undersökningen. Genom enhetschefen samtyckte 

även personalen till observation och intervjuer. Konfidentialkravet har vi uppfyllt genom att 

avkoda allt material för att skydda varje persons identitet. Vi har även informerat alla 

inblandade om att de är anonyma i undersökningen. Allt insamlat material har vi endast 

använt i syfte till att besvara våra frågeställningar i denna undersökning och materialet 

kommer förstöras vid avslutande av denna studie. Materialet har förvarats på ett sådant sätt så 

att bara behöriga personer kommit åt det, allt enligt nyttjandekravets principer (Daneback & 

Månsson 2008, s. 166; Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning 2002, ss. 7-14). Under uppsatsen har vi förhållit oss till Lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor, och en diskussion skapades runt 

observationerna vilket resulterade i att vi valde att göra en egen etikgranskning enligt 

Etikkommittén Sydosts granskningsblankett9 (Etikkommittén Sydost 2015) som visade att vi 

inte behöver göra någon vidare etikgranskning via Etikkommittén Sydost.  

 

För att undvika etiska dilemman har vi valt att avstå att intervjua och observera avdelningar 

och enheter som vi har haft någon koppling till, exempelvis vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Ett annat etiskt dilemma som kunde uppstått vid observationerna var hur anhöriga 

och boende tog del av observationerna (Andersson och Swärd 2008, s. 239). Eftersom vi 

innan meddelat boende och anhöriga, via brev, om vår observation uppstod det aldrig något 

etiskt dilemma gällande anhöriga eller boendes involvering i observationerna. Vi har innan 

och under hela observationen informerat personal att de garanteras fullständig anonymitet, det 

ska inte var möjligt att koppla deras utsagor/prat/berättelser till vem som sagt vad. Ett 

forskningsetiskt problem är att personalen inte ska kunna identifiera varandra även om 

personliga uttryck framgår i dokumentationen. För att lösa detta problem har vi valt att inte 

anteckna några namn samt inte använda några för personliga uttryck/citat i vår text. Vi har 

även valt att medvetet inte nämna enhetens eller kommunens namn i uppsatsen och på de 

inskannade10 medgivanden, policys och andra dokument som vi fått har vi valt att 

avidentifiera namnen men vi har originalen sparade. Alla avdelningar som vi har observerat 

har vi valt att sammanfoga till en enhet (Franssén 2005, s. 68). Vi har inte beskrivit eller 

                                                 
8 Se bilaga 3 
9 Se bilaga 7 
10 Se bilagor 3, 8-10 
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intervjuat de boende och anhöriga på enheten eftersom det inte är deras porträtt eller utsagor 

vi är ute efter att teckna. 

 

5.6 Analysmetod 

Kullberg (2014) anser att i etnografiska studier sker analysen kontinuerligt under studiens 

gång, det vill säga en fortlöpande analys, som sedan mynnar ut i en avslutande analys som är 

en fördjupning av de resultaten av den fortlöpande analysen. Kullberg (2014, ss. 16, 187) 

menar vidare att analysen ingår i processen och att materialet analyseras efter varje tillfälle för 

att sedan bli ett utkast till nästa empiriska tillfälle. Vi har under tiden vi observerat, intervjuat 

och transkriberat intervjuerna, analyserat materialet vi fått till oss och skrivit små 

kommentarer för att komma ihåg våra funderingar. Transkriberingen har gjort att vi lärt känna 

materialet och kunnat bearbeta och analysera informationen som vi fått från informanterna. 

Efter första tillfället hade vi några frågetecken som vi kunde ta med oss vidare till nästa 

observation eller intervju. I enighet med Kullberg (2014) har vi gjort en avslutande analys där 

vi gjort en fördjupad analys av den fortlöpande analysen och därtill tolkat och kopplat 

resultaten till våra valda teorier. Den avslutande analysen medförde att vi på grund av 

omfattande datamaterial, mer tydlig och enhetlig text, dragit slutsatsen att integrera resultat 

och analys till ett kapitel. I kommande kapitel kommer vi att beskriva de resultat som vi har 

fått till oss samt vår analys av resultatet. Kapitlet är uppdelat i olika arbetssituationer under 

dagen för att tydligt visa vilka teman som var viktiga när och var. 

 

5.7 Förförståelse 

Vi kommer i detta avsnitt beskriva vår förförståelse angående äldreomsorgen eftersom det har 

betydelse för hur vi tolkar och analyserar vårt insamlade material. Enligt Kullberg (2014 s. 

66) är förförståelse den kunskap individen har och bär med sig från tidigare erfarenheter i 

livet. En av oss har undersköterskeutbildning och har tidigare varit yrkesverksam inom 

äldreomsorgen under flera år och den andra har mindre erfarenhet men har däremot varit i 

kontakt med äldreomsorgen som anhörig. Med olika erfarenhet har vi upptäckt att vi 

reflekterat och tolkat olika aspekter kring våra frågeställningar och därigenom kunnat få fram 

intressanta diskussioner och vinklar på problemet. Vi har under studiens gång varit medvetna 

om våra erfarenheter och uppfattningar om äldreomsorgen och tillsammans diskuterat våra 

observationer och tolkningar av samtal och intervjuer.   
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5.8 Arbetsfördelning 

Vi har gemensamt arbetat med alla delar i studien. Observationstillfällena var vi båda två på 

hälften av dem och enskilt på de andra för att se skillnaden i bemötande samt om vi fick mer 

eller mindre data när vi var båda två eller ensamma. När vi båda genomförde observationer 

antecknade vi var för sig för att sedan kunna jämföra och diskutera det vi sett, hört och 

antecknat. Vid enskilda observationer renskrev vi fältanteckningarna och diskuterade med 

varandra vad den som genomfört skrivit ner. Intervjuerna delade vi upp efter tillgången till 

intervjupersonernas tid och möjlighet att ställa upp. Övrig text har vi delat upp mellan oss 

men skrivit i ett gemensamt dokument som vi båda har kunnat kommentera och se vad den 

andra skriver. Valet att dela upp texten mellan oss är för att vara effektiva och spara tid då 

tiden för uppsatsskrivandet varit begränsat. Texterna har vi läst igenom, diskuterat, redigerat 

och godkänt tillsammans så att vi båda är ansvariga för allt publicerat innehåll. Vi har haft en 

jämn arbetsbelastning och skrivit ungefär hälften av arbetet var. 

 

6. Resultat och Analys 

I följande kapitel presenterar vi det empiriska resultatet från våra observationer. Vi har valt att 

inte dela upp observationsdagarna under olika avsnitt för att anonymisera personalen och 

enheten ytterligare, vi har av samma anledning inte valt att presentera våra informanter med 

namn utan benämner de med personal 1, personal 2 och så vidare. Observationerna har istället 

komprimerats ihop till en arbetsdag. På grund av omfattande datamaterial har vi valt att 

integrera resultat och analys till ett kapitel, men delat upp kapitlet i olika avsnitt med analys i 

slutet på varje avsnitt. Första avsnittet har vi valt att presentera som en arbetsdag med 

underrubriker och avsnitt två om våra tankar om hur personalen såg på vår närvaro. Vi har 

även valt att inte dela upp observationer och intervjuer, både för att anonymisera 

intervjupersonerna men även för att det är svårt att särskilja dem. Citaten som presenteras är 

valda efter de olika teman som återkom under arbetsdagen. 

 

6.1 Från sju till sju - en dag på hemmet 

I kommande avsnitt beskriver vi vad vi har observerat på enheten, hur personalen samspelade 

med varandra, vad som ansågs vara viktigt gällande arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen, 

vad som motiverar arbetet, vad som kom fram under samtal och intervjuer samt vår analys av 

resultatet. Vi beskriver även vår upplevelse av hur personalen såg på vår närvaro under 

observationerna i ett eget avsnitt. 
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6.1.1 07.00 Avlösning och rapport  

Vi startade dagen med att vara med klockan 07.00 för att se överrapporteringen från 

nattpersonal till dagpersonalen. När vi hälsade på personalen blev vi väl bemötta och de sa 

skämtsamt “/.../ nu kommer övervakarna!” Personalen skrattade och sa att det är roligt att ni 

kommer till oss. Överrapporteringen gick snabbt och de meddelade det som var av vikt som 

dagpersonalen behövde veta. Rutiner som vanligtvis sköts nattetid togs inte upp utan det tas 

för givet att det sköts. När överrapporteringen var klar fanns det en stund för oss att prata med 

dagpersonalen innan de startade dagen med att börja väcka de boende. Vi samtalade lätt om 

vad de hade för bakgrund, vi fick frågor om oss själva samt om vår studie. Vi blev väl 

bemötta av större delen av personalen medan några var mer reserverade och avvaktande i 

början men vi upplevde ingen som var avig eller gav ett dåligt bemötande till oss. Vi 

upplevde det som att de flesta såg fram emot att bli intervjuade och observerade. Personalen 

påpekade, när vi igen frågade om det var okej för dem att vi var där, att de fick komma till tals 

till något som i slutändan eventuellt kan hjälpa dem i arbetet. 

 

Personalen började väcka boenden samt förbereda frukosten allt eftersom. Boenden fick 

själva välja när de ville gå upp samt om de ville ha frukost inne på rummet eller komma ut i 

matsalen. När vi samtalade med personalen medan de förberedde frukosten kom vi in på 

ledarskap och dess betydelse för verksamheten. Personalen menade att en chef som arbetar 

verksamhetsnära och har sitt kontor på enheten ses endast positivt, det blir lättillgängligt att 

prata med enhetschefen om frågor eller om problem uppstår. Andra faktorer som framkom 

från personalen som är viktiga hos en enhetschef var lyhördhet, brukarfokus, kompetens inom 

området, tillgänglig, motiverande och närvarande. Enhetschefen uttryckte under intervjun 

“/.../ jag är HÄR mycket.” och påpekade att fördelar med att arbeta verksamhetsnära och ha 

sitt kontor ute på enheten är att hen kan känna av och se hur stämningen är.  

Ledarskapet hos enhetschefen ansåg personalen uppfyllde deras syn på hur en ledare ska vara 

och att motivering för nya arbetsuppgifter gavs från chefen. Det blev lättare att förstå nya 

uppgifter när de motiverades varför och på vilket sätt de ska utföras. En viktig del i 

ledarskapet som flertalet i personalgruppen nämnt under observationerna är 

fingertoppskänslan hos enhetschefen, som utvecklas genom erfarenhet som chef och ledare. 

Enhetschefens kompetens inom äldreomsorgen och hens personal- och brukarfokus ansåg 

flera i personalgruppen var stor hos enhetschefen bidrar till en ledare som är lyhörd och kan 

motivera arbetsuppgifter. Enligt föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
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2015:4)  ska anställda ha rätt att vara med att arbeta fram verksamhetens mål vilket kan 

kopplas till hur enhetschefen motiverar personalen genom att låta dem vara delaktiga i alla 

delar gällande enheten och dess mål. 

 

Flera påpekade också att enhetschefen ska vara chef och kunna säga ifrån men ändå vara en 

del i teamet. Under intervjun med enhetschefen diskuterade vi hens ledarskap och om hen 

upplever skillnad mellan ledarskap och chef och hen menade: “Det ena behöver det andra.”. 

Citatet från intervjun tolkar vi utifrån Hagström (1990, ss. 89-90) påstående om att det är 

skillnad på att vara chef och ledare men att vara båda delarna beror på förmågan att 

upprätthålla olika roller som ingår i chef- och ledarskap. Även Tullberg (2006, ss. 27-31) 

menar att legitimitet för att leda beror på synen på sin egen roll som ledare, sig själv och 

relationer till andra inom verksamheten/enheten. Enligt enhetschefen, som vi intervjuade, kan 

en chef ha ett kontor någon annanstans och sitta där och attestera men är aldrig ute och leder. 

Hen menar vidare att mänskligt ledarskap som bygger på förtroende och tillit, samt ett 

salutogent ledarskap är det som hen strävar efter att arbeta utefter och som hen ser som sitt 

eget ledarskap. Det är i likhet med vad Hansson (2010, ss. 8-11) menar angående ett 

salutogent ledarskap, där personalens resurser och förmågor tas tillvara på, gynnsamt för en 

arbetsplats. Kontoret för enhetschefen ligger i samma byggnad vilket hen tycker är bra, 

eftersom det är lättare att ta hand om eventuella konflikter eller liknande problem, vilket visar 

på att hen är en tillgänglig och närvarande chef. Tillgängligheten som personalen upplever 

hos enhetschefen kan kopplas till det Thornblad (2005, ss. 3-29) och Abrahamsson (2003 

ss.10-11) menar är en hälsofrämjande faktor för en trivsam arbetsplats. Hen försöker även 

visa sig på alla sina avdelningar för att få eventuella åsikter och få en känsla av hur 

stämningen är. Förändringar i sitt ledarskap finns alltid att göra enligt enhetschefen, det kan 

vara att fördjupa sina kunskaper inom något område, lära sig nya register eller nya arbetssätt. 

 

Under samtalen med personalen framkom det att chefsbyten har påverkat personalen och att 

de idag känner en försiktighet i att lära känna den nuvarande enhetschefen samt att det finns 

en oro för att enhetschefen byts ut igen. En del menade att deras generation inte är vana att 

göra reklam för sig själva, som kanske de yngre som kommer ut på arbetsmarknaden idag är, 

och är därmed mer reserverade när det gäller att skapa nya relationer. Även enhetschefen 

påpekade att hen märkt av personalens oro angående chefsbyten men att hens upplevelse av 

att komma in i arbetsgruppen gick smidigt. 
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Enhetschefen påtalade att hen har en bra intuition att kunna känna av hur stämningen är i hens 

arbetsgrupp. Enhetschefens intuition kan vi koppla till det som Öquist (2010, s. 41) anser är 

viktigt för att vara en tillgänglig chef för att då få en förståelse för hur stämningen är i 

arbetsgruppen. Däremot talar det emot det som Öquist fortsätter att poängtera med att vi ofta 

är upptagna att se det negativa i olika sammanhang. Gellis (2001, ss. 17-21) påtalar att 

organisatoriska förändringar kan medföra en osäkerhet hos de anställda och vara en tydlig 

stressfaktor. Som vi skrivit tidigare har enhetschefen observerat att personalen känt en oro av 

chefsbyten och det har resulterat sig i en mer försiktigare personal i att bygga upp en relation 

med den nuvarande enhetschefen. 

 

6.1.2 08.30 Frukost  

Den fysiska miljön på enheten upplevdes av oss som varm och inbjudande och särskilt en 

avdelning utmärkte sig genom att direkt bjuda in oss till bordet där de satt och fikade. Lokalen 

var varm och hemtrevlig och borden fint dukade med färska blommor. Under samtalet kom vi 

in på hur de upplevde arbetsmiljön på enheten. All personal svarade att trivseln i 

personalgruppen är det viktigaste på arbetsplatsen när det gäller arbetsmiljön. När vi frågade 

på vilket sätt trivsel skapas fick vi fram flera faktorer som bidrar till att skapa trivsel på 

arbetsplatsen. Mest framträdande var öppenhet och delaktighet. På frågan gällande på vilket 

sätt öppenhet och delaktighet bildas på arbetsplatsen fick vi flera svar. Högt i tak och umgås 

privat på fritiden samt att enhetschefen visar upp resultat och involverar personalen i 

verksamheten framkom från flera personalgrupper.  

 

Under samtalet om trivsel kom vi in på kommunikation och relationer med annan relaterad 

personal. Några i personalgruppen upplevde att förändringar som har skett det senaste året 

varit positiva och bidragit till en mer Vi-känsla samt att kommunikationen mellan 

personalgrupper, enhetschef och annan relaterad personal har blivit bättre. En grupp menade 

att om de värnar för en öppen miljö och öppna relationer, inte bara för anhöriga och boende 

utan även för annan relaterad personal såsom sjuksköterska, vaktmästare, taxichaufförer och 

rehabiliteringspersonal ökar trivseln på arbetet och kommunikationen blir bättre. Med en 

öppen miljö och relationer menade personalen att de bjuder in till samtal och fika för att få 

bättre relationer vilket i sin tur ökar trivseln på arbetsplatsen.  
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I enlighet med Öquist (2014, ss. 24) kan vi se att kommunikation har ett samband med orsak 

och verkan, det vill säga att personalen anser att om de bjuder in till öppna relationer skapas 

en bättre kommunikation och trivseln på arbetsplatsen ökar. De olika roller som finns på en 

arbetsplats innebär även skyldigheter och rättigheter för respektive roll som Svedberg (2012) 

definierar som strukturella roller. Strukturella roller har en position, exempelvis enhetschef, 

undersköterska eller sjuksköterska. Andra roller har en funktion i samspelet mellan olika 

professionerna som finns arbetsplatsen vilket Svedberg definierar som systematiska roller 

(Svedberg 2012, s.149). I ovan observation kan vi se att undersköterskorna anser att annan 

relaterad personal såsom vaktmästare, rehabiliteringspersonal även de är en del i samspelet 

som sker på arbetsplatsen. De har möjlighet att påverka arbetsklimatet och trivseln på 

arbetsplatsen beroende på hur de förhåller sig till varandra och sina roller.  

 

6.1.3 09.30 Strax efter frukost  

Strax efter att frukosten plockades bort och personalen hjälpt boenden, som inte ville sitta 

kvar tillsammans i matsalen, in på sina rum tog vi en kopp kaffe tillsammans kring bordet. Vi 

observatörer fortsatte att prata om trivseln och sammanhållningen på arbetsplatsen. Det 

framkom olika svar från olika personalgrupper under samtalen kring ämnet. En del menade att 

några i arbetsgruppen har starkare sammanhållning medan med andra är den mindre men man 

jobbar på tillsammans ändå. Flertalet påpekade att aktiviteter tillsammans i personalgruppen 

utanför arbetstid stärker sammanhållningen och den sociala gemenskapen i gruppen. Det ges 

möjlighet att se vilka egenskaper och kvalifikationer individerna i personalgruppen har om 

aktiviteter sker där problem ska lösas tillsammans samtidigt som man har roligt ihop. 

 

“Vi skulle må bättre ihop och få större “Vi-tänk” om fler aktiviteter sker 

tillsammans utanför arbetstid”  

Personal 2 

 

Ovanstående citat innebär en önskan från några i personalgruppen om fler aktiviteter 

tillsammans, men det kräver även att alla i personalgruppen är med i Vi-tänket. Öquist (2010, 

s. 14) menar att processer som sker inom gruppen påverkar individernas handlande och 

tankesätt vilket kan ses som om alla i en personalgrupp inte vill vara med i “Vi-tänket”, vilket 

kan andra påverkas med samma synsätt. Finns det flera i personalgruppen med en stark vilja, 

positiv eller negativ, påverkas andra i gruppen av deras handlande. Kring samtalet om 



  
Ina Lindberg  2016-06-02 

Therese Franck 

 

35 

 

sammanhållning kom vi även in på konflikter eftersom ämnena har en koppling till varandra. 

Personalen påpekade att vid konflikter där en kollega har svårt att ta kritik och risk finns att 

det vänds till något personligt vänder personalen sig till enhetschefen som får ta det vidare 

med den det gäller. Nedanstående citat belyser hur en del i personalgruppen tänker kring 

konflikter och att det är viktigt med en förförståelse för vad som finns i kollegornas bagage: 

“/.../ vi har alla olika bagage och måste ta hänsyn till hur starka vi är att ta emot kritik” 

(Personal 3) Kullberg (2014 s. 66) menar att individen bär med sig och har kunskap från 

tidigare erfarenheter i livet vilket påverkar individens sätt att handla samt vilken förförståelse 

individen har gentemot andra. 

 

När det gällde att påtala saker med enhetschefen ansåg större delen av personalgruppen att 

enhetschefen lyssnade och att det är fritt att ifrågasätta hen när det uppstod frågetecken kring 

arbetssätt eller rutiner. Nedanstående citat belyser personalens syn på enhetschefens förmåga 

att ta kritik vilket kan kopplas till Öquist (2014, s. 27) tolkning av att ledarskap utgår från ett 

systemteoretiskt tänkande där ledarskap ska ses som en kommunikation och inte tillskrivas 

några egenskaper. 

 

“Men ifrågasätta chefen går lite bättre för hen är så pass utbildad i 

gruppsykologi så att hen kan det där med att bli ifrågasatt utan att ta personligt 

illa vid sig /.../” 

Personal 1 

 

Vid intervjun med enhetschefen påtalade hen att ett öppet klimat är viktigt på en arbetsplats 

samt hur hen lägger fram kritik, vilket kan utläsas i kommande citat 

 

“Och det [samtal hos chefen] kanske många har en negativ erfarenhet att när 

det blir någonting så blir det så, och man mådde så dåligt vid det där tillfället 

och man blev inkallad till chefen och chefen sa det så strängt och som chef 

behöver man inte säga det så strängt utan man kan vara väldigt saklig och säga 

att så här är det.  Så kan man luta sig mot de rutiner som finns i kommunen.” 

Enhetschef 
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Enhetschefen påtalade även under intervjun att det är viktigt att se varje individs behov och 

resurser och på så sätt förbättra personalens arbetssätt och bemötande vilket kan kopplas till 

Antonovskys teori om salutogent perspektiv gällande ledarskap (Antonovsky 2005, ss. 9, 23). 

Salutogent ledarskap innebär att ta tillvara på individens resurser och möjligheter och kan 

därigenom skapa en värdeskapande miljö (Hanson 2010, ss. 8-11). 

 

De intryck vi hade under observationerna, styrktes av intervjuerna, gällande enhetschefens 

förmåga att ta emot förslag men även kritik eller att bli ifrågasatt är en viktig del i hur 

samspelet mellan personal och chef fungerar, vilket även Öquist (2010, s. 30) menar är 

relevant för verksamheten. Vidare menar Öquist att ges information från de som är experter 

inom sitt område, i det här fallet personalen, är det möjligt för enhetschefen att utveckla 

personalgruppen och arbetsmiljön. En annan viktigt faktor för sammanhållning och trivsel, 

ansåg respondenterna under intervjun, var om enhetschefen kom ut på avdelningen ett par 

gånger per dag och frågade personalen hade det idag. I det materialet som vi fått fram kunde 

vi se att personalen tyckte att det var viktigt med en närvarande enhetschef som tog på sig 

chefs- och ledarrollen, det vill säga kunna ha auktoritet som en chef men samtidigt vara 

närvarande och leda gruppen som en ledare (Öquist 2010, ss. 73-74). I likhet med det 

Thylefors (1991, s. 85) påtalar om att roller innebär olika uppgifter och förväntningar, anser 

vi att personalen ansåg att enhetschefens roll innebär att hen förväntas utföra vissa uppgifter 

och ha ansvar för personalgruppen. Hen har som uppgift att hålla ihop personalgruppen om 

eventuella konflikter uppstår, därmed menar Thylefors att ledarens roll är betydelsefullt både 

gällande gruppens beteendemönster men även uppgifter angående ledarskapet. Enhetschefen 

poängterade att det var viktigt att lösa konflikter direkt när de uppstod. Utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv, som enligt Svedberg (2012, ss. 19, 49-51) kräver en viss 

oordning i gruppen för att upprätthålla en god miljö, kan enhetschefens agerande gällande 

konflikter vara ett sätt att behålla den goda arbetsmiljön på arbetsplatsen och i sin tur arbeta 

hälsofrämjande. Däremot påtalade enhetschefen att problemet inte alltid var arbetsrelaterat, 

vilket går att koppla till det Öquist (2010, s. 41) påtalar om att ledaren bör fokusera på 

individens sammanhang eftersom det kan vara lösningen på det eventuella problemet. 

 

6.1.4 10.00 Fika  

Vi blev inbjudna till fika direkt när vi kom in. Det var redan dukat på bordet och de höll på att 

sätta fram fikat när vi kom. “Åh vad trevligt att ni kommer till oss!” (Personal 5 och 6) 
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uttryckte de när de såg oss. Boenden kom och satte sig vid bordet och vi fick sitta ner och fika 

tillsammans med dem och personalen. Personalen hade gjort hembakat bröd och berättade att 

de gjorde mycket av maten själva. Vi uppmärksammade att alla fick hjälpas åt och att alla 

hade förväntningar om att få hjälpa till med att duka, plocka fram och diska. 

 

Under samtalet runt fikabordet framkom det att nya rutiner har införts det senaste året. Vid 

sjukdom ska personalen inte bara anmäla sig sjuk via ett datasystem utan även ringa 

enhetschefen och meddela sjukfrånvaro alternativt att enhetschefen ringer upp den som 

sjukanmält sig inom ett par vardagar11. En kontakt tas alltid vid sjukfrånvaro. En annan rutin 

är att en dag varje månad samlas personalen som arbetar den dagen, i en samtalsgrupp där 

händelser, rutiner och situationer som hänt kan ventileras tillsammans med kollegor och 

enhetschefen sitter med och lyssnar. Enligt personalen har detta ökat samspelet mellan 

personalen samt respekt och förståelsen. Andelen anställda som är under enhetschefens ansvar 

påverkar, enligt enhetschefen, tiden och möjligheten att ta tag i problem eller skapa åtgärder 

och nya rutiner. Enhetschefen anser att en lagom stor personalgrupp är ca 25-30 stycken 

eftersom det då finns tid att hinna träffa all personal regelbundet än om personalgruppens 

storlek ligger på 50-60 stycken. 

 

Under samtalen vid fikabordet gick larmet flera gånger men personalen tvekade inför att 

lämna oss och en av dem kollade om det var någon annan kollega som kunde ta larmet eller 

vilken av dem som skulle gå. Vi tolkade det som om att de inte ville vara oartiga och lämna 

oss mitt under ett samtal men vi påpekade ytterligare att det var helt okej att gå ifrån mitt i 

samtalet. När personalen gick ifrån på larm samtalade vi med den personal som var kvar om 

hur samarbete fungerar med annan relaterad personal såsom sjuksköterska och 

rehabiliteringspersonal. Personalen menade att samverkan med sjuksköterska och 

rehabiliteringspersonal överlag var god men önskade att professionerna kom ut på enheten 

oftare. Tidigare var rehabiliteringspersonal stationerad på enheten men blivit centraliserad och 

utgår numer till olika enheter från ett kontor någon mil bort. Tillgängligheten till 

rehabiliteringspersonal har minskat vilket minskade personalens tid från boende eftersom de 

nu får ringa efter rehabilitering- och sjuksköterskepersonal vid behov, men samarbetet mellan 

professionerna fungerar lika bra som innan, vilket de i personalen valde att uttrycka “Även om 

det inte blir perfekt så går allt att lösa” (Personal 2). 

                                                 
11 Se bilaga 8 
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Samarbete med annan relaterad personal framkom även vid samtal med de andra i 

personalgruppen. De hade samarbete med exempelvis vaktmästare och taxipersonalen som de 

brukade bjuda in på fika för att hålla en bibehålla en god relation med dem. Samarbetet 

mellan enhetschef och personal har blivit mycket bättre, när enhetschefen var ny tog hen 

beslut som sedan inte fungerade i praktiken. Det är numera en mer öppen relation mellan chef 

och personal och personalen säger ifrån om det är något som inte fungerar.  

 

Öppna relationer mellan enhetschef och personal samt med annan relaterad personal ser vi, 

utifrån våra observationer och intervjuer, som en stor del i arbetsklimatet och vad det gör för 

trivsel och motivation på arbetsplatsen. I likhet med vad Olsson (2008, s. 28) menar om social 

skicklighet tolkar vi utifrån våra observationer att personalen har olika lätt för att skapa 

relationer med annan personal relaterad till enheten och verksamheten. Personalens beteende 

och inställning gällande ett öppet klimat motsvarar det Forsyth (2013, s. 175 - 177) menar om 

interaktioner mellan individer i gruppen och deras gemensamma förväntningar på rollens 

beteende. Eftersom personalens förväntningar på yrkesrollen men även på varandras roller 

kan beskriva beteendet för rollen, har personalen olika förväntningar beroende på om det är en 

kollega eller annan personal relaterad till enheten såsom vaktmästare eller sjuksköterska. 

Personalens förväntningar, på exempelvis vaktmästarna, är att de ska kunna utföra uppgifter 

gällande fastigheten men även hjälpa dem när något behöver lagas eller flyttas inne på 

enheten. Genom att försöka ha ett öppet klimat mellan de olika yrkesgrupperna skapar det en 

lättare acceptans om individen avviker ifrån de grundläggande kraven rollen har tillskrivits. 

Thylefors (1991, s.85) menar även hon att individer i en grupp har förväntningar på varandra 

och det speglar hur samarbetet sker mellan personalen samt annan relaterad personal. Under 

observationerna såg vi hur synen på samarbete mellan personalgrupperna skiljde sig beroende 

på vilken personalgrupp som arbetade. En del i personalgruppen var mycket mån om 

relationen med annan relaterad personal medan andra inte tänkte lika mycket på hur den 

relationen såg ut eller kunde förklara hur de gjorde. Enhetschefen framhöll under intervjun att 

hen till en början fattade felaktiga beslut eftersom personalen och enhetschefen inte 

kommunicerade på rätt sätt. Det kopplar vi till det Öquist (2014, ss. 14, 24 - 25) påtalar om 

 oklarheter angående arbetsuppgifter mellan chef och medarbetare eftersom situationen kan 

tolkas olika från båda håll och det kan då leda till missuppfattningar, vilket kan påverka 

relationerna mellan chef och personal. 
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6.1.5 11.00 Aktiviteter  

Efter fikat på förmiddagen skulle de flesta boende lyssna på en musiker som kom och sjöng 

för dem. Då uppmärksammade vi att personalen tyckte att det var besvärligt med den fysiska 

miljön med tanke på trång miljö och svårt att förflytta de boende, exempelvis på grund av att 

det bara fanns en hiss i hela byggnaden. Personalen påpekade även att  byggnaderna i sig är 

gamla och slitna och att byggnaderna behöver renoveras för att bli mer anpassade och mer 

fungerande till de boende men även för personalen och anhöriga. De menade att innemiljöns 

utformning samt personalens arbete att göra det till en mysig miljö en viktig del för trivseln, 

både för boende, anhöriga och personal. 

 

När de äldre kommit till ro tog vi tillfället i akt att ställa några frågor, från vår intervjuguide12, 

om hur personalen uppfattar sitt arbete emotionellt. Flera i personalgruppen poängterade att 

vid händelser som påverkar de emotionellt, till exempel vid dödsfall på enheten, tillhör det 

arbetet. De tryckte på att det är viktigt att lämna arbetet när de går hem för annars orkar de 

inte så många år i yrket men att det är kännbart emotionellt vid dödsfall eller försämring i 

sjukdomar bland de boende. Personalen menade att i vissa fall kan det vara bra att visa att de 

faktiskt blir berörda ibland av dödsfall och inte bara ser det som en del av sitt arbete: “/.../ det 

kanske är bra att visa att man är berörd också /.../” (Personal 7). Utifrån citatet kan vi se att 

den emotionella biten när det gäller arbetet inom äldreomsorgen, exempelvis dödsfall,  kan 

ses som tungt och känslomässigt svårt men de flesta i personalgruppen såg det som en del av 

arbetsuppgifterna och det var något de fick lära sig hantera. Den emotionella delen i arbetet 

sågs även som utvecklande och rolig av många i personalgruppen som vi observerade och 

intervjuade. Med hjälp av systemteorin och Svedbergs (2012, ss. 49-51) förklaring kan vi 

förstå att en människa ingår i ett system där omgivningen påverkar individen till ett visst val 

eller beteende vilket vi kan se att personalen gör när det gäller den emotionella biten av sitt 

arbete. Personalen accepterar att det ingår i arbetsuppgiften och att omgivningen 

(arbetsplatsen och arbetsuppgifterna) påverkar personalens beteende och hanteringen av 

emotionella påfrestningar.   

 

                                                 
12 Se bilaga 6 
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6.1.6 12.00 Lunch  

Lunch dukades upp på olika bord med en hall/korridor mellan matsalsrummen. De boende 

kunde se varandra, men det var däremot svårt för de boende att prata med varandra eftersom 

avstånden mellan borden var så långa. Under tiden personalen dukade fram till lunchen 

samtalade de gärna om hur deras arbetsmiljö är och har förändrats. Flera i personalgruppen 

har många år i yrket och menade att arbetet idag är tyngre, både fysiskt och psykiskt eftersom 

de äldre bor hemma längre nu än de gjorde för 15-20 år sedan. De påtalade även att de tycker 

det är tungt med varannan helg och delade turer eftersom det inte blir någon kontinuitet i 

arbetstiderna. Sedan den nya enhetschefen började har det blivit ett mer öppet klimat i 

arbetsgruppen, vilket hen införde när hen började. Ett mer öppet klimat innebär exempelvis 

att personalen vid konflikter ska samtala med varandra och försöka lösa problemet direkt när 

det uppstår. Något som enhetschefen saknade gällande arbetsmiljön var att hen inte hade 

någon i personalgruppen som ville vara skyddsombud men enhetschefen strävar efter att 

motivera till att få en facklig representant på enheten, eftersom det bör vara i allas intresse att 

det finns skydds- och fackombud på enheten. Personalens upplevelse av arbetsschemats 

brister kan vi koppla till organisatorisk press och det Tullberg (2006, s.25) menar angående 

organisationsstruktur och att det är ett problem generellt inom äldreomsorgen. Likaså Gellis 

(2001, ss. 17-21) menar att organisatoriska omstruktureringar har inverkan på arbetsmiljön 

och kan även påverka individens nivå av stress. 

 

Under våra observationer och samtal med personalen framkom det att trivseln i 

personalgruppen och motiveringen varför man jobbade kvar på arbetsplatsen, var det som 

framträdde mest positivt. Flera i personalgruppen påpekade flera gånger att det är kontakten 

med de äldre som motiverar dem att gå till arbetet och stanna kvar i yrket. Omtanke om och 

kontakten med människor generellt var en drivande faktor hos de flesta i personalgruppen. 

Det framkom, under våra samtal med personalgruppen under observationerna, fåtal andra 

perspektiv på vad som påverkade yrkesvalet: “Fanns inte mycket att välja på förr, sen har 

man blivit kvar“ (personal 2) samt  “ /.../ man måste ju försörja sig även om lönen är usel 

/.../”  (Personal 8). Citaten kan vi koppla till det Tullberg (2006, ss. 27-30) menar om 

individens förhållningssätt till yrket inom äldreomsorgen. Synen på sitt eget arbete är viktigt, 

inte bara för den som leder personalen men även för personalen själva eftersom det påverkar 

hur de ser på sig själva och sitt yrke. Även Henrikson och Wennberg (2011, ss. 108-110) 

menar att de krav som idag ställs på personalen kräver engagemang och utbildning men att 
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det blir svårt att upprätthålla när personalomsättning är hög och det är svårt att nyanställa 

utbildad personal. 

 

En annan aspekt som påtalades flera gånger när vi samtalade om trivseln på arbetet och 

motivationen till att arbeta inom yrket, var lönen. Alla som vi frågade om hur de ser på lönen 

och löneutvecklingen för yrket menade att det är mycket dåligt och det ger ingen status för 

yrket. Enhetschefen påpekade under intervjun att arbetet måste göras mer attraktivt och 

genom att få upp lönerna är det ett sätt att öka statusen för yrket. Hen uttryckte om de låga 

lönerna: “/.../ jag tycker det är en katastrof /.../”  (Enhetschefen), vilket även personalen 

påpekade flertalet gånger under samtal och intervjuer. Ett annat sätt för att höja statusen för 

yrket, som påtalades under intervjuerna, var att visa en annan sida av yrket, det vill säga den 

emotionella delen. Både personalen och enhetschefen påpekade under våra observationer och 

intervjuer att arbetet ger mer tillbaks än det konkreta, lönen. Yrket innebär, enligt personalen, 

känslomässiga aspekter som inte går att mäta i lön. Känslan av att vara behövd av någon 

annan samt att personalen får ta del av den kunskap som de äldre på boendet besitter är 

faktorer som uppväger den upplevda låga lönen. Enligt Antonovsky (2005, s. 42-48) påverkas 

individen av hens upplevelse av känslan av sammanhang där meningsfullhet är en del av 

KASAM. Vi kan koppla känsla av meningsfullhet till det som personalen påpekar om vad 

yrket ger tillbaka förutom lönen.  

 

För att motivera och inkludera personalen i verksamheten ansåg enhetschefen att det är viktigt 

att visa resultat för alla, exempelvis på ett APT (arbetsplatsträff). Hen uttryckte: “Viktigt att 

berätta att vi är duktiga.” Då hen ansåg att det kunde motivera personalen till att upprätthålla 

en god arbetsmiljö och hälsosam arbetsplats. En annan förändring som skett på enheten är att 

personalen involveras i verksamheten gällande ekonomi. När statistik och ekonomiska 

rapporter visas konkret för personalgrupperna blir det enklare att förstå vad en låg 

sjukfrånvaro ger för ekonomiska resultat. Det blir en högre arbetsmoral när konkreta uppgifter 

kan ges och förklaras. Enhetschefen förklarade att hon ofta sa “/.../ titta vad pengar vi har, vi 

är bäst i kommunen!” till personalen och då fick svaret “/.../ wow är det sån stor skillnad 

/.../” från personalen. En annan viktig del i motivationsarbetet, enligt enhetschefen, är att 

engagera personalen genom att ge mer ansvar till dem men även att det är tillåtet att göra fel. 

Enhetschefen menar att om personalen blivit mer engagerade och tagit mer ansvar är hens 

erfarenhet att personalen växer vid större ansvarstagande. Hen tycker även att personalen har 
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blivit gladare nu än sedan hen började och reflekterar själv över att hen alltid visar glädje vid 

möte med personalen. Det som hen tycker är svårast att hantera i personalgruppen är 

konflikter och när någon i personalgruppen mår dåligt. 

 

Flera faktorer går in i varandra när det gäller motivation och engagemang för yrket och 

arbetsplatsen. Som vi tidigare skrivit spelar trivseln i arbetsgruppen en stor roll för 

motivationen till arbetet. Enhetschefens förmåga och vilja att engagera personalgrupperna 

samt göra de delaktiga i hela verksamheten höjer arbetsmoralen. Ett tydligt önskemål från 

personalen var att de skulle vilja utföra mer uppgifter som de har utbildning till, exempelvis ta 

blodprov och blodtryck. Idag utförs det av sjuksköterskorna men personalen ansåg att det var 

en faktor som skulle öka statusen och intresset för yrket ännu mer. Forsyth (2013, s. 175 - 

177) menar att förväntningar på yrkesrollen beskriver beteendet hos individerna. Exempelvis 

undersköterska förväntas att kunna utföra arbetsuppgifter som ingår i rollens grundläggande 

krav. Uppfylls inte förväntningarna finns det risk för att det blir en besvikelse för yrkesrollen, 

både från yrkesutövarna, som här personalen, men även från boende som även de har 

förväntningar på yrkesrollen. Även Thylefors (1991) menar i likhet med Forsyth att det finns 

förväntningar på vilka uppgifter som tillhör yrkesrollen. Gruppens storlek har även den 

betydelse för hur effektiviteten hos varje individ och ledaren har en betydande roll för 

gruppens sammansättning och därmed hur effektiviteten och gruppens beteende verkar. Vid 

en stor arbetsgrupp minskar också möjligheten till kontakt med enhetschefen eftersom hen 

inte hinner se och höra alla jämförelsevis med en mindre arbetsgrupp (Thylefors 1991, s. 

114). Genom att involvera personalen i verksamhetens resultat, visa konkreta siffror samt 

berätta för personalen att de gör ett bra jobb kan personalen producera högre arbetsresultat 

som Öquist (2014 s. 67) menar beror på beröm och positivitet istället för att fokusera på det 

som eventuellt är negativt på arbetsplatsen. Tullberg (2006, ss. 27-30) påtalar dock att 

ledarskap som är fokuserat på resultat och ställer krav har lägre sjukfrånvaro än ledare som är 

relationsorienterade. 

 

6.1.7 14.00 Eftermiddag och avlösning  

Eftermiddagen bestod av avlösning/byte av personal samt överrapportering. Den 

rapporteringen skedde i korridoren, ingen fika tillsammans togs utan den som slutade sitt 

arbete berättade det som var viktigt för kvällspersonalen att veta sen gick hen hem. En 

gemensam fika med kvällspersonalen togs på stående fot i köket innan de gick in till de 
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boende för att meddela att eftermiddagsfikan var framdukat. Samspelet mellan personalen 

upplevde vi som olika beroende på vilken personal som var där, ordinarie och/eller vikarie. 

Mellan en del av personalen gavs det bara en blick eller en nick och så gick de åt varsitt håll i 

korridoren för att ta upp eller meddela boende om fika. Till de flesta nyare vikarier 

meddelades de muntligt vad som var på gång och vad som skulle göras. Vid samtal med 

personalen under den stående fikapausen framkom det att ett orosmoment var att de upplever 

brist på vikarier. Enligt personalen kan de inte räkna med att det finns en vikarie att sätta in 

om någon blir sjuk eller om semester har sökts. Därför anser de att det är svårt att vara sjuk 

och att de får dåligt samvete mot sina kollegor som får jobba kort. Citatet här visar 

personalens syn på vikariebristen:  

 

“/.../  när det är sådan brist på vikarier /…/ vi får jobba ofta kort. Så att det blir 

ju tyngre då absolut, sen går det ju upp och ner här, så ibland är det lättare, 

ibland är det tyngre /…/ Men just det jobbiga är att det finns inga folk. Och det 

känner man ju! Men jag går ju till jobbet för jag vet ju det att jag sätter ju mina 

kompisar och de gamla sätter jag ju också… alltså“  

Personal 3 

 

Personalen ansåg även att det var negativt att många av vikarierna är outbildade, “/.../ 

viktigast med personliga egenskaper än utbildning” (Personal 6), dock ansåg de att det var 

bättre med outbildade än att de inte hade några personliga egenskaper vilket även 

enhetschefen påpekade under vår intervju med hen. Personalen menar att en person hellre ska 

ha exempelvis empatisk förmåga än en utbildning, eftersom det är lättare att lära sig det 

praktiska med arbetet men svårt att ändra sin personlighet.  

 

Från enhetschefen framkom det att upplevelsen av vikariebrist inte riktigt stämmer, efter att 

alla timvikarier försvann började hen bygga upp ett nät av vikarier, vilket innebär att just nu i 

deras enhet finns det vikarier att ta in vid behov även om dessa inte är utbildade inom yrket. 

Enhetschefen berättade att kommunen använder sig av en bemanningspool där utbildad 

personal arbetar med att täcka upp där det saknas personal ute på enheterna i hela kommunen. 

Större delen av personalen i bemanningspoolen är dock uppbokad lång tid i förväg eftersom 

det är brist på personal inom alla verksamheter i kommunen. En i personalgruppen uttryckte 

sig: “Så att det är ju inte som att ta in nån från poolen [där de är utbildade 
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undersköterskor]” (Personal 7) när vi diskuterade vikariebristen och hur de ser på outbildade 

vikarier respektive bemanningspoolen. Vid samtalet kring vikariebristen frågade vi om 

begreppen osjuk och ofrisk, de flesta i personalen var medvetna om begreppens betydelse 

men hade inte hört talas om benämningen osjuk och ofrisk tidigare. Flertalet menade att de 

ofta gick till arbetet trots att de var förkylda eller hade feber just för att de visste hur deras 

kollegors arbetssituation skulle bli.  

 

Konsekvenserna vid vikariebrist är att det finns risk att personalen får arbeta underbemannat 

eller att semestrar dras in. Det leder till en oro som emotionellt kan påverka individerna både 

på arbetsplatsen men även privat. Medvetenheten kring sjukfrånvaron och vad det gör med 

kollegorna som får arbeta underbemannat vid vikariebrist har ökat i personalgruppen. 

Personalens upplevelse av brist på vikarie kan vi härleda till Gellis (2001, s.17-21) teori om 

stress. Han menar att ångest kan uppstå hos personalen när osäkerhet för hur de dagliga 

aktiviteterna påverkas av förändringar i verksamheten. Brist på personal är en av de aspekter 

som påverkar stressfaktorn hos personalen (ibid. s.17-21). Personalen kunde dock relatera till 

att det blev mer stressigt om det var vikarier eftersom det blev fler arbetsuppgifter att göra och 

inte samma arbetsrelation, vilket Sullivan (1993, s. 1773) påpekar kan överstiga personalens 

resurser och även hens förmåga att hantera stress. Upplevelsen av vikarierna kan vi koppla till 

det Önnevik (2010, s. 115) menar med funktionsroll, det vill säga att vikarierna tar på sig en 

viss funktion i gruppen som behöver fyllas. Vikarierna behövs för att göra det “vardagliga” 

inom arbetet men de övriga uppgifterna får ordinarie personal dela upp mellan sig. I vår 

analys kan vi se att personalen har olika förmågor att kunna hantera stress och vissa i 

personalgruppen upplever vikariebristen som mycket stressande medan andra inte upplever 

den lika påfrestande. Önnevik (2010, ss. 71, 73) menar att det är upp till individen själv att 

bestämma om en situation upplevs som stressande eller inte och att det måste finnas en balans 

mellan arbete och fritid för att upprätthålla en hanterbar nivå av stress. I likhet med vad 

Antonovsky (1991, ss. 29-30) påtalar om att stress kan ses som hälsobefrämjande genom ett 

salutogent arbetssätt menar vi att med en stark sammanhållning i gruppen och stöd från en 

närvarande enhetschef  där individers resurser tas tillvara på , kan individer uppleva stress på 

ett hanterbart sätt. Har personalen vetskap om att deras ansvar på arbetet inte är utbytbart mot 

vem som helst att ta över samt möjlighet att kunna ta ledigt när de önskar, tror vi att stress kan 

hanteras bättre på arbetsplatsen och antalet ”osjuka” minskar. 
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6.1.8 17.00 Kväll  

Under sen eftermiddag/kväll var det dags för kvällsmat. Personalen började tittade på klockan 

ofta under ett samtal vi förde ståendes i köket och vi förstod att det var något de måste utföra. 

När vi frågade om vad som skedde nu sa de att det var dags för kvällsmat och de måste börja 

säga till boende att maten snart är klar. Här upplevde vi igen att de inte ville vara oartiga och 

gå ifrån oss men vi påpekade igen att det var helt okej att göra det och att vi inte är där för att 

störa deras arbete.  

 

Personalen gick och hjälpte boenden, som låg och vilade, upp samt meddelade alla att det 

serverades kvällsmat. Några av boenden åt på sina rum medan andra satte sig i den 

gemensamma matsalen. Personalen lade upp mat på tallrikar och gick in till respektive boende 

som valt att äta inne på sitt rum. En del av personalen dukade upp på en bricka medan andra 

bar tallriken och glas i händerna. Vid det tillfället fanns det ingen möjlighet för oss att ställa 

några frågor eftersom personalen upplevdes som stressad av att hinna ge alla mat innan den 

kallnade. De som satt vid bordet fick servera sig själva från serveringsskålar och fat som 

dukades fram. Personalen hann ej heller sitta med att äta under hela måltiden utan satte sig 

ned när alla hade fått mat på sina rum och de vid borden hade redan hunnit äta klart. Några av 

boenden reagerade på olika sätt gällande personalens tidsbrist att sätta sig ned tillsammans 

kring måltiden. En reagerade med att upprepande ropa personalens namn, en annan frågade 

rakt ut om de inte skulle sätta sig snart och en tredje verkade vara helt oberörd av situationen. 

 

Ovanstående observation kan vi tydligt koppla till vår stressteori och det som Öquist (2014, 

ss. 56-57) beskriver om Nicholas Talebs att systemet blir uthålligt av att acceptera 

överraskningar, osäkerhet och slumpen. Personalen anpassar sig efter situationen och försöker 

lösa problemen som uppstår. Det vi uppmärksammade på personalens beteende och deras svar 

under våra samtal var att många av dem inte upplevde att de var stressade särskilt mycket. I 

likhet med Eriksen och Ursin (2013, ss. 26, 29) tolkar vi detta som att stress är unikt och att 

alla reagerar olika vid den positiva men även vid den negativa stressen som uppkommer vid 

ett arbete med många arbetsuppgifter. Både Gellis (2001, ss. 17-21) och Önnevik (2010, s. 

71-72) påtalar att vid för hög arbetsbelastning kan stress öka. 

 

Personalens arbete under kvällen kan vi koppla till det Thylefors (1991, ss. 85, 114) skriver 

om att människor har olika förväntningar på de olika rollerna. De äldre förväntar sig att 
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personalen ska sitta ned vid bordet och äta, hålla dem sällskap och samtala med dem. Vi 

kopplar även detta till det som Greenhaus och Beutell (1985, s. 77) skrivit i sin text om 

rollkonflikter, där å ena sidan personalen har tidspress genom att få fram all mat men å andra 

sidan vill de upprätthålla en social gemenskap gentemot de äldre. Situationen kan personalen 

uppleva som motstridande då det finns olika förväntningar från boende och arbetskollegor vad 

de förväntas göra. 

 

6.2 Personalens syn på vår närvaro 

I detta avsnitt beskriver vi vår upplevelse av hur personalen såg på vår närvaro. Majoriteten 

av personalen på enheten var enbart positiva till att vi var där medan några var mer 

avvaktande. Hur vi blev bemötta under våra observationer varierade, några i personalgruppen 

var framåt och visade inga tendenser till att hålla tillbaka i sina medan andra var mer 

reserverade gentemot oss. Några sa rätt ut att de var nervösa över att vi var där, vi 

informerade ytterligare om de etiska principerna samt berättade lite mer om oss själva för att 

skapa en mer trygg kontakt med personalen. Flera i personalgruppen visade intresse för vår 

studie och ville gärna veta mer samt vart de senare kunde få möjlighet att läsa studien i sin 

helhet. Vi upplevde att vårt berättande om oss själva samt om studiens syfte skapade en bra 

kontakt med personalen. Observationerna turades vi om att delta i och för att se skillnaderna 

bestämde vi oss för att göra två av observationer tillsammans och två där vi var själva. Vår 

upplevelse är att det gick lättare att skapa en kontakt med personalen när vi var ensamma än 

när vi var båda två, dels för att personalen endast hade en att koncentrera sig på samt att det 

gav mer utrymme för “vanligt prat”, vilket kan tolkas som att de upplevde ett jämnare 

maktförhållande. Vi upplevde att miljön där vi befann oss varierade och stämningen mellan 

personalen påverkade hur de som grupp tog emot oss som observatörer. Tryggheten i sig själv 

som personal och samspelet mellan varandra i personalgruppen var även något vi kunde se 

spelade roll i deras bemötande gentemot oss. Några var skämtsamma och bjöd mycket på sig 

själva vilket underlättade vår kontakt med dem medan andra var mer tillbakadragna och vi 

fick då jobba mer på att etablera vår kontakt med dem.  

 

Personalen som vi träffade var pratsamma och verkade inte hålla något tillbaka i deras svar på 

våra frågor så som vi upplevde det. Det framkom både positiva och negativa faktorer som 

skedde på enheten gällande arbetsmiljön, hur samspel och samverkan skedde mellan annan 

relaterad personal så som sjuksköterska och rehabiliteringspersonal. Ingen i personalgruppen 
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avstod ifrån att svara på frågor i de samtal som fördes men vissa gav mer utförligare svar än 

andra. Vi upplevde till största del ett positivt bemötande av personalgruppen men det var 

några som visade mer reservation mot oss och var lite avvaktande i både svar och frågor. 

Individerna på arbetsplatsen igår i ett system som Svedberg (2012, ss. 49-51) menar påverkar 

beteende, samspel och vilka val individerna gör. När nya individer kommer till gruppen, som 

vikarie, nyanställd eller som vi, observatörer, skapar vi obalans som Svedberg (2012) menar 

beror på gruppens strävan efter balans och när en individ ändrar på strukturen skapas det 

motstånd eller obalans i gruppen. 

 

7. Slutsats och Diskussion 

I vår undersökning sökte vi svar på följande frågeställningar med syftet är att belysa vilka 

faktorer i arbetsmiljön som påverkar och bidrar till en låg sjukfrånvaro, på en arbetsplats 

inom äldreomsorgen, för att därigenom öka förståelsen för arbetsmiljöns betydelse för 

sjukfrånvaro. 

 

 Hur främjar arbetsmiljön låg sjukfrånvaro på den undersökta arbetsplatsen?  

 Vad förklarar att yrkesverksamma på den undersökta enheten är osjuka/ofriska? 

På enheten där vi gjort våra undersökningar finns det faktorer som borde lett till en hög 

sjukfrånvaro som exempelvis hög vikariebrist, lågavlönat yrke och generellt lågt anseende om 

yrket samt att ledarskapet har bytts ut ett par gånger senaste åren. Den enheten vi undersökt 

har trots dessa faktorer en låg sjukfrånvaro vilket är speciellt eftersom enheten inte gör 

likadant som andra och därigenom har lägre sjukfrånvaro. Den låga sjukfrånvaron på enheten 

har flera positiva följder, exempelvis blir det en bättre personalkontinuitet, både för boenden 

men även för personalen. Enhetschefen har lättare att se och bedöma arbetet personalen gör 

eftersom det blir en bättre kontinuitet i arbetet när det är ordinarie personal som utför arbetet. 

En annan positiv följd är att enheten har pengar att lägga på andra saker än vikarier och 

sjuklön, vilket kan öka känslan av sammanhållning i gruppen genom gemensamma aktiviteter 

som kan genomföras eftersom det finns ekonomi till det. Vi har med hjälp av vår studie 

kunnat belysa de faktorer inom arbetsmiljön som främjar låg sjukfrånvaro på enheten vi har 

observerat, det vill säga en arbetsgrupp som ställer upp för varandra och tydliga rutiner 

gällande exempelvis sjukdom. Något som motiverar personalen att gå till arbetet är som de 

själva uttryckte det “att vi får så mycket tillbaka från våra äldre”, vilket vi tror är ett internt 
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belöningssystem som innebär att man känner sig behövd av någon annan samt visar en positiv 

sida av det emotionella arbetet. I likhet med vad Watkins och Hartfield (2012, s. 691) menar 

om vilka faktorer som påverkar en individs välbefinnande kan citatet ovan ses som en  av de 

positiva delarna gällande det emotionella arbetet som sker på ett äldreboende. Även Olsson 

 (2008 s. 28) påtalar genom Larson och Yao att anställda inom vårdyrken behöver ha en 

empatisk förmåga och en social skicklighet eftersom de möter individer i utsatta situationer. 

Ledarskapets betydelse för personalen var att hen skulle vara en tillgänglig och närvarande 

chef. Gällande vår andra frågeställning, Vad förklarar att yrkesverksamma på den undersökta 

enheten är osjuka/ofriska?, har vi dragit slutsatsen att på grund av den vikariebristen som 

råder och för att inte sätta sina kollegor i dålig dager tillsammans med oerfarna vikarier, väljer 

personalen att gå till arbetet trots att de känner sig sjuka. Därmed kan vi förklara att 

solidariteten gentemot kollegorna och av omsorgen om boenden är en stor del i att vissa väljer 

att gå till arbetet trots mildare sjukdom, vilket personalen poängterade tydligt att om de är 

allvarligt sjuka stannar de hemma för att inte smitta de boende.  

 

Som tidigare forskning (Thornblad 2005, ss. 3-29; Abrahamsson 2003, ss. 10-11) visar, är 

hälsofrämjande faktorer såsom tillgänglighet av enhetschef, trivsel på arbetet och bra 

personalgrupp viktiga faktorer som påverkar individen både privat men även på arbetet. De 

faktorer har också vi sett under våra observationer, men även de rutiner som enheten har 

skapat den senaste tiden har stor betydelse för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats som 

kan sänka sjukfrånvaron. Planering för arbetsuppgifterna och att personalen involveras i 

verksamheten, både gällande ekonomi men även andra delar, såsom utbildning, är viktiga 

delar för att öka trivseln. Trivsel beskrivs enligt Thornblad (2005) som en friskfaktor på 

arbetsplatsen och vi kan efter våra observationer och intervjuer se att den har en betydande del 

i hur personalen beskriver att de motiveras till att gå till sitt arbete. Vi har sett att 

arbetsgruppen är vänliga mot varandra, visar uppskattning när någon ställer upp och ställer 

upp för varandra om någon är sjuk. Som personalen sagt själva så vill de inte sätta 

arbetskollegorna i kläm och behöva “gå kort”. Många går därför till arbetet även om de 

exempelvis har lite huvudvärk, vilket kan kopplas till ett av våra begrepp ”ofrisk”. Trivsel på 

arbetsplatsen behöver inte vara självklar, vissa trivs inte på sitt arbete utan stannar kvar endast 

på grund av att individen behöver ett arbete. Vi anser att arbetsplatsen som vi undersökt har 

en god trivsel och att personalen uppskattar och gillar sitt arbete även om arbetet är tungt, 

emotionellt och fysiskt emellanåt. Några i personalgruppen påpekade att det inte fanns så 
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mycket annat välja på när det gäller yrkesval i livet. Vi kan se att det är mycket upp till 

individen själv att påverka sin utbildning och sitt yrkesliv, vilket även Tullberg (2006, ss. 27-

30) menar är viktigt eftersom synen på sitt eget arbete påverkar synen på sig själv. 

Henriksson & Wennberg (2011, s. 111) och Tullberg (2006 s. 25) menar att ledarskapet har en 

betydande roll för en låg sjukfrånvaro. Genom de observationer, samtal och intervjuer vi har 

gjort får vi en annan bild av hur viktigt ledarskapet är. Ledarskapet är viktigt för personalen 

men inte i den utsträckning vi trodde från början eller den utsträckning som forskningen visar. 

Personalen på enheten ser positivt på en närvarande och tillgänglig enhetschef men menar att 

det inte har betydelse för att främja en låg sjukfrånvaro. Däremot kan det ha betydelse 

för trivseln på arbetsplatsen som i sin tur hänger ihop med friskfaktorer och därmed kan 

påverka den låga sjukfrånvaron. Det salutogena perspektivet försöker enheten arbeta efter och 

Antonovsky (2005, ss. 9, 23) och Gassne (2008, ss. 10, 23) som vi tidigare har refererat till, 

menar att det salutogena perspektivet ser till varje individs möjligheter och resurser. Genom 

att ta tillvara på individers förmågor och resurser kan stress bli mer hanterbart och ses som 

hälsobefrämjande (Antonovsky 1991 ss. 29-30) i kombination med ett starkt stöd av 

enhetschef och kollegor. Samhörighet med andra och känsla av välbefinnande kan göra 

arbetet mer hanterbart och bli en drivande faktor till både arbetsmotivation men också trivsel i 

arbetsgruppen (Antonovsky 2005, ss. 42-48). Enhetschefen på enheten vi observerade 

påpekade flera gånger att personalen blir motiverade till arbete genom att involvera dem i 

verksamhetens mål, ekonomi och organisation. Genom att konkret visa siffror över hur 

enheten ligger till ekonomiskt blir det lättare för personalen att se exempelvis vad 

sjukfrånvaron kostar och vad de istället kan använda pengarna till vid en låg sjukfrånvaro. 

 

När det gäller den emotionella biten på arbetsplatsen menar vi i likhet med Olsson (2008, s. 

28) att det krävs en empatisk förmåga hos de individer som arbetar inom äldreomsorgen. 

Både personal och enhetschef påpekade att personliga egenskaper är viktigare än utbildning 

eftersom utbildning kan de flesta läsa sig till men har du inte rätt personliga egenskaper och 

personlighet är det nästintill omöjligt att “lära” sig dessa. De egenskaper som både enhetschef 

och personal ansåg som viktiga var just empatisk förmåga, kunna samverka och samspela 

med andra samt ha en ödmjukhet och kunna känna ansvar för sitt arbete. De fördelar som vi 

kan se gynnar enheter med låg sjukfrånvaro är att det blir bättre kontinuitet i arbetet, lättare att 

följa de bemötandeplaner som ska genomföras på enheten och även lättare att få andra 

uppgifter gjorda som exempelvis att beställningar görs och går rätt till. Vid hög sjukfrånvaro 
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blir det mer arbete åt den ordinariepersonalen eftersom de får hålla uppsyn över de oerfarna 

vikarierna, vilket i sin tur leder till sjuk och/eller tröttare ordinariepersonal som leder till 

merarbete för enhetschefen och ökade kostnader för verksamheten.  

Under våra observationer, samtal och intervjuer har flera aspekter framkommit, vilket gjort att 

vi kan besvara våra frågeställningar och förklara en låg sjukfrånvaro på den arbetsplats vi 

studerat. Gemenskap och samarbete inom personalgruppen men även med annan relaterad 

personal till enheten ser vi som en betydande del i att förklara en låg sjukfrånvaro. 

Enhetschefens roll som chef och ledare har en viss betydelse men det är inte på grund av hen 

som sjukfrånvaron är låg. Vi tror däremot att tillsammans med social gemenskap i 

arbetsgruppen och de nya rutiner angående sjukanmälan samt samtal och första dags intyg, 

som infördes 2015, har en betydelse för den låga sjukfrånvaron på enheten. Bristen på vikarie 

och medvetenheten om att underbemanning blir en konsekvens av att personalen är 

sjukanmälda är även det en viktig del. I likhet med vad Thornblad (2005) beskriver som en 

viktig del för trivsel på arbetsplatsen ser vi att känsla av sammanhang och delaktighet är 

viktiga faktorer som spelar roll. 

 

Avslutningsvis kan vi efter våra observationer och analys se att det finns system på 

arbetsplatsen som både belönar och bestraffar. Belöningar sker genom det som de äldre ger 

tillbaka, personalens upplevelse av social gemenskap och solidaritet. Bestraffningar sker 

 genom, personalens upplevelse av, att lönen och yrkets anseende är lågt, brist på vikarier som 

gör att de upplever att de tvingas arbeta för att inte sätta sina kollegor “på pottkanten”. Vi kan 

dock konstatera att den låga sjukfrånvaron kan bero på trivsel, öppenhet, delaktighet samt 

närvarande och tillgänglig chef men även bra rutiner på enheten är en viktig del i den låga 

sjukfrånvaron. Bristen på vikarier kan vara en del som helt enkelt “tvingar” personalen att 

jobba även när de är sjuka men det finns ändå ett belöningssystem som ger positiva delar 

tillbaka i arbetet. Vår avslutande slutsats är att samtal tillsammans i personalgruppen samt de 

rutiner vid sjukdom som infördes 2015 på enheten, kan vi se är de två faktorer som spelar 

störst roll. Ovannämnda faktorer tillsammans med en stark och trygg personalgrupp som har 

en positiv inställning till sitt yrke samt en närvarande enhetschef, anser vi bidrar till en låg 

sjukfrånvaro. 
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7.1 Egna avslutande reflektioner 

Vår förförståelse för yrket som undersköterska och vad arbetet för med sig har underlättat hur 

vi har tolkat respondenternas svar och det vi observerat. Genom vår intuition att känna av 

andra människor och ana när det är möjligt att få individen att utveckla sina svar på våra 

frågor har det gett oss ett bra resultat som vi har kunnat arbeta med och framställa i denna 

uppsats. Vi har fått ställa oss frågor flera gånger under observationerna, exempelvis hur vi ska 

tillmötesgå de vi ska observera och på vilket sätt vi ska ställa våra frågor, vilket har ökat även 

vårt medvetande över oss själva som personer och oss i förhållande till rollen som 

observatörer. Vi fick över lag känslan av att personalen inte upplevde det ansträngt eller 

konstigt att vi var där och observerade dem, deras arbete samt ställde frågor. Många av 

informanterna fick vi en god kontakt med under den korta tiden vi var där och blev även 

inbjudna att komma och hälsa på senare. Under intervjuerna märkte vi att några av de frågor 

som vi ställde fick vi tydliggöra innebörden, exempelvis frågan om hur de såg på sin roll som 

medarbetare. Det kan därmed vara bra att fundera över vilket ordval man väljer att använda i 

en sådan här undersökning. Vi fick även olika svar på vad de ansåg att arbetsmiljö är för 

något, vilket visar på att individer definierar begrepp olika. Vi fick också påpeka, som vi 

tidigare nämnt, att det inte är möjligt att kunna spåra vem som har sagt vad i samtal eller 

intervjuer. Vi anser att med tanke på deras vilja att vara anonyma kan det visa på att de mer 

troligt talade sanning och ville få fram sina åsikter men inte öppet inför övrig personal. I vår 

undersökning fick vi ett innehållsrikt material vilket visar på att vi har haft ett bra 

förhållningssätt i våra observationer och intervjuer.  

 

Avslutningsvis kan vi, med hjälp av våra observationer och intervjuer, framhålla att 

ledarskapet har en betydelse för den låga sjukfrånvaron men inte i den utsträckning som vi 

antog till en början. Vårt resultat som vi fått fram visar att både de införda rutinerna på 

enheten men också omtanken om varandra på arbetsplatsen har stor betydelse gällande låg 

sjukfrånvaro. Personalen går till sitt arbete trots att de är ofriska för att inte deras kollegor ska 

få arbeta underbemannat eftersom de upplever en stor vikariebrist. Vår reflektion över 

betydelsen av rutiner och personalens omtanke för varandra visar att en sammansvetsad 

personalgrupp där empati och förståelse för varandra är betydande och visar att alla vill arbeta 

framåt och mot samma mål. En arbetsgrupp som visar omtanke mot varandra ger ett mjukare 

arbetsklimat och ökar trivseln vilket även smittar av sig positivt på enheten, både till personal 

men även boenden.  
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Vi har fått fram betydelsefull data som vi kunnat använda, därmed rekommenderar vi flera att 

genomföra en studie med observationer eftersom det ger så mycket både i datamaterial men 

också i kontakten med nya människor. När det gäller förslag på fortsatt forskning inom detta 

ämne anser vi att det varit spännande att undersöka vidare hur och på vilket sätt andra 

kommuner använder sig av de faktorer vi har belyst samt vilka rutiner vid sjukfrånvaro som 

finns. En jämförelse med kommuner där hög respektive låg sjukfrånvaro finns ser vi som ett 

ytterligare intressant forskningsämne. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev chef och personal 

 

 

Informationsbrev till chef & personal 
Vi två som skriver denna uppsats heter Ina Lindberg och Therese Franck och går 

socionomprogrammet, sjätte terminen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi vill genomföra en 

observation hos er eftersom ni har en låg sjukfrånvaro. Vårt syfte med uppsatsen är att 

undersöka vilka hälsofrämjande faktorer som påverkar arbetsmiljön och bidrar till en låg 

sjukfrånvaro. Observationerna kommer att pågå 4 arbetsdagar mellan 19-27 april 2016 under 

3-4 timmar varje dag.  

Under Observationen/ intervjun kommer vi att följa de forskningsetiska principer och de lyder 

i korthet:  

- Det är helt frivilligt att medverka i observationen och personen/personerna har rätt att 

avstå helt eller delvis samt avbryta observationen när som helst.  

- Samtycke från de som är med i observationen krävs 

- Allt material som samlas in kommer att avidentifieras i uppsatsen.  

- För att underlätta överförandet av informationen skulle vi vilja banda kompletterande 

intervjufrågor. Materialet kommer inte att spridas utan kommer att förstöras.  

 

 

Har ni några frågor är det bara att kontakta oss:  
Therese Franck  

tf222cy@student.lnu.se  

Ina Lindberg  

il222dw@student.lnu.se 

 

Det går också bra att kontakta vår handledare 

Peter Hultgren lektor på Linneuniversitetet 

peter.hultgren@lnu.se  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Ina Lindberg & Therese Franck 
 

mailto:tf222cy@student.lnu.se
mailto:il222dw@student.lnu.se
mailto:peter.hultgren@lnu.se
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Bilaga 2 – Informationsbrev anhöriga och boende på avdelningen 
 

 

Informationsbrev till anhöriga och boende på avdelningen 
Vi är två studenter, Ina Lindberg och Therese Franck, från Linnéuniversitet i Kalmar som 

skriver en uppsats om hälsofrämjande aspekter inom äldreomsorgen. Vi kommer att 

genomföra en observation på XXX med syfte att undersöka hälsofrämjande faktorer som 

påverkar en låg sjukfrånvaro inom personalgruppen. Vi har valt XXX eftersom de har den 

lägsta sjukfrånvaron i kommunen.  

Vi hoppas att ni som boende och anhöriga att ni inte har något emot att vi genomför vår 

observation. Vi kommer inte att ha någon direkt kontakt med boende eller anhöriga eftersom 

det är personalen och samspel mellan personal och chef som vi ska observera. Därmed 

kommer vi inte att anteckna något om er i uppsatsen.  

 

Under Observationen/ intervjun kommer vi att följa de forskningsetiska principer och de lyder 

i korthet:  

- Det är helt frivilligt att medverka i observationen och personen/personerna har rätt att 

avstå helt eller delvis samt avbryta observationen när som helst.  

- Allt material som samlas in kommer att avidentifieras i uppsatsen.  

- Materialet kommer inte att spridas utan kommer att förstöras.  

 

 

Har ni några frågor är det bara att kontakta oss:  
Therese Franck  

tf222cy@student.lnu.se  

Ina Lindberg  

il222dw@student.lnu.se 

 

Det går också bra att kontakta vår handledare 

Peter Hultgren lektor på Linneuniversitetet 

peter.hultgren@lnu.se  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Ina Lindberg & Therese Franck  

mailto:tf222cy@student.lnu.se
mailto:il222dw@student.lnu.se
mailto:peter.hultgren@lnu.se
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 
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Bilaga 4 – Observationsmanual äldreomsorgen 

Frågeställningar Huvudtema Tema 1 Tema 2 Tema 3  Tema 4 

[1]  Vilka 

friskfaktorer är 

synliga 

respektive 

osynliga inom en 

verksamhet med 

låg sjukfrånvaro? 

 

Miljö 

(social-, 

arbets-) 

Ledarskap 

(närvarande & 

beslutande chef) 

Möjligheter  (utföra 

arbete som man har 

utbildning till) 

Tillgångar 

& resurser 

(gym, 

stöd), 

sammanhållning 

och omtänksamhet 

[2]  Hur kan vi 

förstå vad som 

främjar låg 

sjukfrånvaro 

inom 

äldreomsorgen? 

 

Social 

gemenskap 

Motivation, 

positivism 

Engagemang/empati 

(emotionellt) 

Utveckling 

& 

Resurser 

Samverkan/samarbete 

[3]  Hur kan vi 

förklara att vissa 

individer väljer 

att gå till arbetet 

även fast de är 

sjuka, och 

tvärtom? 

 

Social 

gemenskap 

Organisationsstruktur 

(stabilitet, tydlighet, 

mål, 

beroendeförhållanden 

(lätt att bli utbytbar, 

flexa etc))  

Kommunikation Ansvar Värderingar & 

normer (oskrivna 

regler på 

arbetsplatsen) 
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Bilaga 5 – Intervjufrågor chefen 
 

1. Vilken utbildning har du?  

2. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

3. Tidigare erfarenhet? 

- som chef: hur var det på den enheten i så fall? Hög/låg sjukfrånvaro 

- Som ngt annat: Vad har du tagit med dig från det yrket till chefsyrket? 

 

4. När du började arbeta här, hur upplevde du arbetsmiljön/klimatet då? 

5. Vad anser du främjar ett bra klimat på en arbetsplats? 

- hur jobbar ni för att arbeta främjande? 

- vad kan vara svårt & vad är enkelt med ett sådant arbetssätt? 

6. Hur ser du på medarbetarnas roll gällande arbetsmiljö & klimat?  

 

7. Hur var sjukfrånvaron innan du började arbeta som enhetschef på denna avdelning?  

8. Har du gjort några förändringar sedan du började här? 

- Om ja, vilka? (Vad har du förändrat mest / minst?) 

- Vilket har varit svårast/lättast att förändra? 

- Några specifika för att få ner sjukfrånvaron?  

9. Något som du skulle vilja förändra, men som är svårt/tar tid? 

10. Hur går ni till väga när någon i personalen anmäler sig sjuk? 

11. Vilka aktiva åtgärder använder ni er av vid stor sjukfrånvaro hos personalen? 

12. Vilket ansvar har du som enhetschef när någon sjukanmäler sig? 

13. Hur mycket uppmärksammas sjukfrånvaron inom äldreomsorgen/socialförvaltningen i 

kommunen?  (statistik, men vad händer med den?) 

- Hur redovisas det?  

- Följs det upp varje år?  

- om ja: Hur arbetar man vidare med uppföljningarna? 

 

14. Anser du att det är skillnad på ledarskap & chefskap? 

- om ja: vilken av dem tycker du att du tillhör? 

15. Hur ser du på ditt eget ledarskap/Chefskap? 

16. Är det något du önskar förändra när det gäller ledarskapet? (som kan vara svårt pga 

organisatoriskt) 
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17. Ser du skillnad på att vara chef & ledare kopplat till arbetsmiljöarbetet?  

 

18. Vad är svårast/lättast att hantera i personalgruppen? 

19. Hur upplever du personalens engagemang i verksamheten? 

20. Den nya förordningen som började gälla sista mars, känner ni till den?  

- Om ja: Har den förändrat något?  

- Tror du att den kommer förändra något längre fram? och i så fall hur?  

 

21. Vad tror du är skillnaden mellan din verksamhet och de andra som har så pass hög 

sjukfrånvaro? 

22. Några övriga tankar/funderingar? 
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Bilaga 6 – Intervjufrågor personalen 
 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat på denna enhet? 

- Tidigare erfarenheter? 

3. Vad betyder din arbetsplats för dig? 

4. Har du någon gång övervägt ett annat yrkesval? 

- Om ja/ varför/på vilket sätt/vad? 

- Om nej- vad motiverar att stanna kvar inom yrket? 

5. När du började arbeta här , hur upplevde du arbetsmiljön då? 

 

6. Har du märkt om arbetsmiljön (fysisk & psykosocial) har förändrats under den tid du 

arbetat här? 

- Om ja, på vilket sätt? 

 

7. Vad anser du att en ledares ansvar är när det gäller arbetsmiljön/klimatet? 

8. Hur anser du att en chef/ledare ska vara? 

- Anser du att eran chef lever upp till det?  

9. Största förändringen (arbetssätt, arbetsmiljö) som har hänt sedan eran chef började? 

10. Tar eran chef emot era förslag och utnyttjar er kunskap? (Får ni arbeta med det ni har 

utbildning till?) 

11. Hur nära anser du att er chef är arbetsgruppen?  

- Träffar ni henne ofta?  

12. Vad betyder arbetsgruppen för dig? 

13. Hur ser du på din och dina kollegors roll som medarbetare? 

14. Hur trivs du i arbetsgruppen? 

15. Hur ser du på vikten av social gemenskap i er arbetsgrupp? 

16. Hur ser du på samarbetet mellan personalen samt mellan natt- & dagpersonal? 

 

17. Du har arbetat i verksamheten/enheten i x antal år, hur upplever du att arbetet med de 

äldre/boenden har förändrats under den tiden?  

18. Hur är din generella uppfattning om hur er arbetssituation har förändrats (el inte) de 

senaste åren? 
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19. Vad anser du främja ett bra arbetsklimat? 

20. Är det något som du anser saknas på din arbetsplats gällande arbetsklimatet? (ex närhet 

chef, samarbete personal/relaterad personal) 

21. Vilka faktorer påverkar arbetsmiljön/klimatet positivt / negativt? (stress, anhöriga, 

ledarskap, tillgång till vikarier, boende? Tex: Jag kan inte möta den boende så som jag 

skulle vilja för jag måste tex städa - kan vara en stressfaktor) 

 

22. Hur upplever ni stress på arbetsplatsen?  

23. Hur upplever du arbetsmiljön gällande arbetsbelastning? (fysisk & psykisk) 

24. Har ert administrativa arbete ökat? 

25. Hur upplever du den emotionella biten på arbetsplatsen när det gäller arbetet tillsammans 

med boenden? (tex. vid dödsfall av boende, konflikter/ el  jobbar åt olika mål m 

medarbetare /chef el annan relaterad personal, konflikter m anhöriga) 

26. Hur ser tillgång till att prata av sig med varandra/chefen ut? (finns det möjlighet att i nära 

anslut till en ev jobbig situation eller tar det tid?) 

 

27. Har du hört talas om begreppen osjuk resp. ofrisk? 

- om ja: Hur ser du på osjuk / ofrisk? 

- om nej: (förklara begreppen), när du hör förklaringen vad tänker du om 

begreppen då?  

 

28. Har ni tillgång till friskvård/gym? 

- om ja: - Utnyttjar ni det ofta? 

- om nej: - Vad anser du saknas när det gäller friskvård/gym/fysisk aktivitet? 

 

29. Några övriga tankar? 



  
Ina Lindberg  2016-06-02 

Therese Franck 

 

66 

 

Bilaga 7 – Etisk egengranskning 
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Bilaga 8 – Sjukfrånvaro Rutiner vid sjukdom 
 

Frånvaro och ledigheter 

Sjukfrånvaro 
Rutiner vid sjukdom – MedHelp 

 

Anställd 
Samtliga medarbetare som har månadslön ingår. 

Telefonnumret för sjuk/friskanmälan samt vård av sjukt barn är 0485-88777. 

Medarbetaren anmäler sjuk/frisk samt vård av sjukt barn när som helst på dygnet 

till MedHelp. Sjukanmälan ska göras till Medhelp innan arbetstidens början. I 

förekommande fall ska även arbetsplatsen kontaktas, enligt separata riktlinjer på 

respektive arbetsplats. Om medarbetaren blir sjuk och måste gå hem under 

pågående arbetspass skall sjukanmälan göras till Medhelp. 

MedHelp meddelar försäkringskassan om en medarbetares sjukdom fr o m dag 15. 

Försäkringskassan skickar blankett med sjukförsäkran. 

Medarbetaren ska kontakta MedHelp och chef när en pågående sjukskrivning 

förlängs. Om läkarbesök inte kan genomföras innan sista sjukskrivningsdag ska 

medarbetaren kontakta enligt ovan och meddela när läkarbesöket ska ske och sedan 

förnya kontakten när besöket hos läkaren är genomfört. Läkarintyg  

lämnas till chef (som lämnar en kopia av läkarintyget till personalavdelningen). 

Friskanmälan ska göras till MedHelp. Grundregeln är att friskanmälan ska göras så 

tidigt som möjligt innan återgång i arbete. Tidpunkt för friskanmälan kan variera, 

se separata riktlinjer på respektive arbetsplats. 

Medarbetaren meddelar själv försäkringskassan vid vård av sjukt barn. Medhelp 

erbjuder vidarekoppling av samtalet till försäkringskassan.  

Sjukfrånvaro får inte bytas mot semester- eller kompledighet, däremot kan 

semesterdag eller okomptid betalas ut i pengar. När det gäller semesterdag i pengar 

(gäller de med fler än 25 semesterdagar/år), kontaktar medarbetaren sin chef, som i 

sin tur kontaktar personalavdelningen (gärna via mail). Vid utbetalning av 

okomptid kan medarbetaren kontakta personalavdelningen direkt. 

OBS! Vid både sjukanmälan och friskanmälan är det viktigt att lyssna och följa 

instruktionerna. Friskanmälan görs via Smart Voice. Dvs du pratar inte med någon 

sjuksköterska, utan knappar/talar in ditt personnummer och friskdatum. Om du 

slutar din anställning - lämna tillbaka ditt MedHelpkort.  

MedHelp 
• MedHelp tar emot anmälan via telefon eller webben 

• Mail/sms skickas till närmaste chef + övriga enligt separata riktlinjer 

• Påminnelsemail skickas till chef om att läkarintyg måste lämnas från dag 8 

• Dag 14 överlämnar MedHelp ärendet till försäkringskassan. MedHelp 

meddelar även chef och medarbetare om att ärendet förts över. 

 

 

Chef 
MedHelp meddelar chef via mail/sms om medarbetares insjuknande, vård av sjukt 

barn och friskanmälan. 

Chefen kontaktar medarbetaren senast dag 2 (ej helger), i övrigt enligt 

rehabrutinen. Chefen anger i anteckningsrutan på personnivå om läkarintyg krävs 



  
Ina Lindberg  2016-06-02 

Therese Franck 

 

69 

 

från sjukdag 1. Detta görs inne i portalen. Behörighet krävs för att se denna 

anteckning. 

Chefen har ansvar för att kontrollera att läkarintyg kommer in och att läkarintyget 

skickas vidare till personalavdelningen. 

Sjukfrånvaro och vård av sjukt barn registreras centralt i lönesystemet. Ingen 

inrapportering av sjuk, tillfällig föräldrapenning samt friskanmälan får göras av 

chefen. Attest av frånvaron görs som tidigare i PS Arbetsledare. 

Sjukfrånvaro får inte bytas mot semester- eller kompledighet, däremot kan 

semesterdag eller okomptid betalas ut i pengar. När det gäller semesterdag i 

pengar, kontaktar medarbetaren sin chef, som i sin tur kontaktar 

personalavdelningen (gärna via mail). Vid utbetalning av okomptid kan 

medarbetaren kontakta personalavdelningen direkt.  

Tänk på vikten av dokumentation till vikarierande chef, men även till nästa chef. 

Det finns även en PowerPoint-presentation om MedHelp, följ länken nedan, 

Information och rutiner MedHelp 

Instruktioner sjuk- och friskanmälan via webben 

 
Innehållsansvarig: Ingrid Öhlund - 0485-886 29 Sidan senast uppdaterad: 2015-09-10 
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Bilaga 9 – Arbetsmiljöpolicy 
 

Vår Arbetsmiljöpolicy 

Arbetsmiljöpolicy  

Syfte  

 

Att säkerställa en god arbetsmiljö, med trivsel och arbetsglädje, samt ett motiverande och 

respektfullt arbetsklimat inom Borgholms kommun och dess bolag.  

En bra arbetsmiljö  

Arbetsmiljön i Borgholms kommun och dess bolag ska upplevas som öppen och 

omtänksam, vara trygg och säker, stimulera till personlig utveckling, 

arbetstillfredsställelse, personligt ansvarstagande samt upplevelsen av 

meningsfullhet i arbetet.  

En bra arbetsmiljö och ett aktivt arbetsmiljöarbete är förutsättningar för att kunna ha en 

verksamhet med god kvalitet och uppnå ständiga förbättringar. Arbetsmiljöarbetet ska vara 

integrerat med övriga verksamhetsfrågor och beaktas i alla beslut som fattas samt i alla 

aktiviteter som genomförs.  

Ingen medarbetare får utsättas för någon form av mobbning eller trakasserier.  

Kränkande särbehandling får aldrig accepteras. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och alla 

individer ska behandlas jämlikt och med respekt.  

Arbetsgivaren ska följa arbetsmiljölagstiftningen samt sträva efter att hela tiden förbättra 

arbetsmiljön, såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.  

Detta innebär att;  

- ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del i alla verksamheter  

- arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skydds-    ombud  

- chefer har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för 

en bra och säker arbetsmiljö  

- alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert  

Ansvar  

Kommunfullmäktige fattar beslut om arbetsmiljöpolicy. Ledningen har det yttersta ansvaret 

för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Varje chef är ansvarig för att skapa en 

arbetsorganisation som lever upp till policyns intentioner samt att enheten har kunskap om 

gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet. Samtliga medarbetare har ett 

personligt ansvar för arbetsmiljön. Det är vars och ens ansvar att följa fastlagda rutiner och att 

vara uppmärksam på risker och hot.  

Personalavdelningen ansvarar för att policyn efterlevs.  
Policyn omsätts i ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetsmiljön undersöks, handlingsplaner upprättas och 

följs upp.  

Länk till Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 
Innehållsansvarig: Margita Westring - 0485-88099 Sidan senast uppdaterad: 2016-01-08 
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Bilaga 10 - Arbetsmiljökompetens 
 

Arbetsmiljökompetens 

Kompetenskrav enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete  

En arbetsgivare som bedriver en verksamhet förutsätts känna till de lagar som reglerar denna 

verksamhet. I arbetsmiljölagen finns ingen precisering av vilka kompetenskrav som krävs. 

Frågan om kompetenskrav blir mest aktuell när det gäller uppgiftsfördelningen i 

arbetsmiljöarbetet och här har föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete förtydligat 

kompetenskravet (AFS 2001:1 §6-7). 

Uppgifterna skall fördelas (delegeras) på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare 

eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och att en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. (Läs mer under avsnittet om Uppgiftsfördelning) 

Förutom befogenheter och resurser skall också de som får uppgiften ha tillräcklig kompetens 

för att klara den fördelade uppgiften.  

Den kompetens som avses i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete är kunskap om:  

• regler som har betydelse för arbetsmiljön, inklusive vad ett välfungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete är  

• fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 

olycksfall,  

• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt  

• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.  

Vidare skall arbetsgivaren se till att medarbetarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet 

är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö 

kan uppnås.  

 
Innehållsansvarig: Margita Westring - 0485-88099 Sidan senast uppdaterad: 2015-09-04 
 

 

 

 

 

 

 


