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Förord 

 Magisterutbildningen i Ergonomi – människa, teknik och organisation - 

på KTH i Stockholm gav mig en systemsyn i arbetslivet som jag tidigare 

inte hade. Utbildningen gav mig kunskap och också mod till att 

genomföra en studie som jag tror stort på, där själva metoden i sig kan 

bidra till förändring i en organisation med bristande 

arbetsmiljöförhållanden. Den stora svårigheten med att förankra detta 

examensarbete hos min arbetsgivare, gjorde mig ännu mer motiverad till 

få det genomfört.    

 

 Jag riktar ett stort tack till min handledare Per Odenrick, professor vid 

Institutionen för designvetenskap, Lunds Tekniska Högskola, vars råd 

och kommentarer var av avgörande betydelse. I mitt dagliga arbete som 

sjukgymnast var jag del i verksamheten som denna studie belyser, vilket 

framkallade ett känslomässigt engagemang, som bidrog till att 

skrivandet av detta examensarbete blev lite besvärligt.                

 

 Jag riktar även tack till HR-chefen i kommun K, för att denna studie 

överhuvudtaget kunde starta upp.  

 

 Till sist tackar jag alla de enhetschefer inom socialförvaltningen i 

kommun K, som deltog i studien och som delade med sig av sina 

erfarenheter och tankegångar, och som gjorde studieförloppet så 

lärorikt.   

 

 Villkoren för enhetschefer inom kommunal verksamhet verkade inte vara 

så lätta. Vid första fokusgrupp intervjun skulle 8 enhetschefer ha 

närvarat. Endast 4 mötte upp. 

 

 Anledning: En hade vård av barn, en hade några dagar innan blivit 

uppsagd med omedelbar verkan, en hade samma dag på en 

arbetsplatsträff fått ett psykiskt sammanbrott och i anslutning till det 

lämnat in sin uppsägning. Kollegan, som också skulle ha deltagit i 

studien, fick plötsligt rycka in för henne…  

 

 Författarens tänkte: ”Man får hoppas att detta inte händer ofta…” 

 

 Ann Hedman, november 2011       
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Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket gav år 2009 kommun K anmärkning för bristande 

rutiner beträffande årlig uppföljning i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, vilket har föranlett ett kommunövergripande 

arbetsmiljöarbete från HR avdelningens sida bl.a. i form av 

utbildningsinsatser. HR avdelningen inom kommun K har velat se 

resultat av förvaltningarnas arbete med rutinerna inom området och har 

eftersträvat effekter av arbetsmiljöarbetet som helhet, även om 

sjukfrånvaron har bedömts som låg.   

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur rutiner i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet kan förbättras och hur de kan bli 

integrerade i den dagliga verksamheten i samverkan med 

kvalitetsutvecklingsarbetet inom äldreomsorgens verksamhet i kommun 

K.   

 

Materialet har varit 15 enhetschefer med operativt ansvar för ca 30-45 

medarbetare (undersköterskor och vårdbiträden) per enhetschef, vilka 

samtliga har arbetat under socialtjänstlagen (SoL). Metoderna har varit 

att observera 4 arbetsplatsträffar på den operativa nivån och att 

genomföra 4 fokusgruppintervjuer med efterföljande återkopplingar. 

Med interaktiv och fenomenologisk forskningsansats har organisationens 

nuläge och förändring analyserats. Genom ett gemensamt lärande mellan 

forskare och praktiker har metoderna också haft en katalyserande effekt i 

en tid när behov av organisationsutveckling har funnits, samtidigt som 

den har fungerat som stöd för de enhetschefer som har velat uppnå 

förbättrade förutsättningar för sitt ledarskap.  

 

Studien visar att tillämpningen av rutinerna i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet brister inom äldreomsorgens verksamhet i kommun K. 

Vidare framkommer att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte är 

betraktat som en strategiskt viktig fråga inom socialförvaltningen, vilket 

leder till brister i den psykosociala arbetsmiljön på operativ nivå. Enligt 

den teoretiska modellen avseende psykosociala faktorer i arbetslivet, 

utvecklad av Stressforskningsinstitutet i Stockholm i samarbete med 

Siegrist, brister det i modellens samtliga dimensioner för enhetscheferna 

på operativ nivå, som genom arbetskraven kan orsaka stressymptom och 

ohälsa.  
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Studien visar att arbetsplatsträffarna som forum mellan enhetscheferna 

och vårdpersonalen i kommun K inte följer Sveriges Kommuner och 

Landsting’s samarbetsavtal FAS 05’s intentioner för 

verksamhetsutveckling. 

  

Av studien framkommer även att ledarskapet som enhetscheferna 

bedriver har effekt på vårdpersonalens arbetsmiljö och 

kvalitetsutvecklingsarbetet gentemot vårdtagarna. Rutinerna i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet kan förbättras om organisationen skapar 

en kultur och ett arbetsklimat som stimulerar till ett innovativt lärande 

och uppmuntrar värderingar som gör att medarbetarna vill och kan 

engagera sig i en kontinuerlig förändringsprocess. Genom att 

medarbetarnas erfarenheter i samband med arbetsplatsträffarna 

kanaliseras och bearbetas i verksamheten kan organisationens 

inneboende förmåga utvecklas och ett återkommande förbättringsarbete 

kan uppstå, med positiva effekter på arbetsmiljö, kvalitet och 

verksamhetens effektivitet. Ett förändringskompetent och 

utvecklingsinriktat ledarskap är förutsättningen för det.    
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Abstract 

 

The Swedish Work Environment Authority gave in 2009 complaints 

about deficiencies in practices in the systematic work environment at the 

Municipality K, which led to a municipality wide training in best 

practice work environment, initiated from the HR department. The HR 

department in the Municipality K wanted to see improvements in the 

way the various Administrations perform their routines in the field of 

work environment. The Municipality also desired an overall better result 

of efforts related to the work environment, even if the sick leave has 

been considered as low.  

 

The purpose of this study has been to investigate how the practices of the 

systematic work environment can be improved and how it can be 

integrated into the daily operations in collaboration with quality 

development work in the home-care operation in the Municipality K.  

 

The material has been 15 unit managers with operational responsibility 

for approximately 30-45 employees (care staff) per unit, all of whom 

have worked under the Swedish Social Services Act within home-care. 

The methods in the study have been to observe four workplace meetings 

and to conduct four focus group interviews at the operational level with 

subsequent feedbacks. With interactive and phenomenological research 

approach, the organization's present situation and change has been 

analyzed. Through a joint learning between researcher and practitioner, 

the methods have had a catalytic effect as well, in a time when 

organizational development was needed. They also served as support for 

managers who wanted to achieve improved conditions for their 

leadership. 

 

The study has revealed deficiencies in application of practices in the 

systematic work environment in the home-care operation in Municipality 

K. Furthermore, it is found that the work environment is not considered 

as a strategic issue in the Social Administration, which has led to 

deficiencies in the way environment work is carried out at the 

operational level. According to the theoretical model developed by the 

Stress Research Institute at the Stockholm University in cooperation 

with Siegrist, the unit managers do not perform in line with all 
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dimensions of the model at an operational level. This may cause stress 

symptoms and illness as a consequence of the work requirements. 

 

The study shows that the workplace meetings, as a forum between unit 

managers and care staff in the Municipality K, do not follow the 

intentions for development according to the FAS 05 cooperation 

agreement between The Municipalities and Regions of Sweden. 

 

The study also puts forward that the leadership, carried out by the unit 

managers, has an impact on the outcome regarding the work 

environment for employees and the quality work in relation to care 

recipients. The routines in the work environment can be improved if the 

organization creates a culture and a working climate that stimulate 

innovative learning and encourage values that make employees want to, 

and being able to, engage in a continuous process of change. Through 

channeling and processing the expertise of employees in the workplace 

meetings at the operational level, the inherent ability in the organization 

can develop and a recurring change agenda can occur with positive 

effects on work environment, quality and operational efficiency. A 

change prone and development oriented leadership is the prerequisite for 

this. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Kommunen är en politiskt styrd verksamhet. Kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse, kommunledning, nämnder och förvaltningar, ska arbeta 

för en välfungerande organisation och verksamheter för medborgare och 

anställda. Med lagstiftning och rutiner som stöd ska chefer tillsammans 

med medarbetare omsätta ord till handling som rör bl. a. arbetsmiljö, 

samverkan och kvalitetsstyrning, för att skapa ett hållbart arbetsliv.  

 

Hållbarhet i arbetslivet kan sägas handla om att verksamheter och 

processer skapar och återskapar mänskliga resurser snarare än förbrukar 

dem. Hållbarhet innebär att ha ett resursperspektiv d.v.s. att krav i det 

långa loppet står i balans med tillgängliga resurser, eller att resurser 

utvecklas i balans med höjda krav (Svensson m.fl., 2008).  

 

Denna studie är inriktad på enhetschefer med operativt ansvar för ca 30-

45 medarbetare (undersköterskor och vårdbiträden) inom kommun K, 

som arbetar under Socialtjänstlagen SoL. Ledarskapet de bedriver har 

effekt på utfallet av förvaltningsledningens intentioner beträffande 

arbetsmiljön för medarbetarna och kvalitetsarbetet gentemot vårdtagarna.   

 

 Ambitionen med denna studie är att undersöka hur arbetsmiljöarbete och 

kvalitetsutvecklingsarbete sker i samverkan bland personal kopplad till 

Socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorgen (=hemvården). Inspiration 

till studien är hämtad från författarens egen verklighet som sjukgymnast 

i kommun K. Studien har en interaktiv ansats, då kunskapsutvecklingen 

har skett i samverkan mellan forskare och praktiskt verksamma inom 

ramen för ett system med ömsesidigt lärande.   

 

Arbetsmiljöverket gav år 2009 kommun K anmärkning för bristande 

rutiner beträffande årlig uppföljning i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Detta föranledde HR avdelningens framtagning av 

rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, en 

arbetsmiljöpolicy för kommun K, samt ett kommunövergripande 

arbetsmiljöarbete bl.a. i form av utbildningsinsatser. HR avdelningen 

inom kommun K önskade se resultat av förvaltningarnas arbete med 
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rutinerna inom området och ville se effekter av arbetsmiljöarbetet som 

helhet, även om sjukfrånvaron bedömdes som låg.   

 Inom Socialförvaltningen och äldreomsorgen (= hemvården) i kommun 

K pågår förändring avseende organisationens struktur och drift. 

Kommunen införde under år 2010 kundval enligt LOV, lagen om 

valfrihet, som bl.a. innebär att personer som bor i ordinärt boende (sitt 

eget hem) har möjlighet att i stället välja privat utförare av hemtjänst. 

Äldreomsorgen är numera konkurrensutsatt och kvalitetsaspekter kan 

komma att bli avgörande för kundens framtida val, även om den reella 

kundmakten för denna grupp sannolikt förblir svag enligt Galle m.fl. 

(2010). 

Inom Socialförvaltningen i kommun K pågick vid tiden för studiens start 

olika förändringsprojekt, som visade tecken på förankringssvårigheter 

och dålig delaktighet bland medarbetarna. Ett exempel på 

kvalitetsutvecklingsarbete som inte uppnådde önskvärt resultat var 

projekt fallprevention. Fallpreventionsprojektet startade år 2009 och 

erhöll betydande resurser för att arbetas fram och ingick i ”Lean” 

filosofin med standardisering som mål. Projektet skulle enligt uttalad 

plan ha varit implementerat i oktober 2010. Implementeringssvårigheter 

kunde kopplas till otydlighet från ledningens sida beträffande 

prioritering av arbetet för hälso- och sjukvårdspersonal och att tid för 

ändamålet inte reserverades. Metoden var heller inte anpassad till 

kommunal verksamhet, utan huvudsakligen till landstingsverksamhet. 

Otydlighet rådde beträffande vilka mål ledningen ville uppnå, hur 

utvärderingen skulle ske, vem som ansvarade för resultatuppföljning och 

analys av projektets effekter o.s.v. Den bristande delaktigheten bland 

medarbetarna medförde i sin tur till bristande motivation inför uppgiften, 

eftersom projektet från ledningens håll inte var tillräckligt väl förankrat 

innan implementeringen påbörjades. I stället för att betrakta 

fallpreventionsprojektet som individ- och samhällsnyttigt, betraktades 

det som ytterligare en pålaga till det dagliga arbetet. Detta ledde till att 

önskvärd effekt av projektet äventyrades och att risk för att det inte 

skulle bli hållbart uppstod. Enligt Svensson m.fl. (2008) blev projektet 

följaktligen kortvarigt och lades ned. Projektet upphörde år 2011.   

I augusti månad 2011 fick hälso- och sjukvårdspersonalen i kommun K 

information om att kommunen under år 2012 i stället kommer att ansluta 

sig till kvalitetsregistret Senior Alert, som ska fokusera på prevention av 

fall, trycksår, undernäring och munhälsa. En kvalitetsutvecklare 



11(102) 
   

(arbetsterapeut) på operativ nivå anställdes under senhösten 2011, för att 

i projektform driva igenom implementeringen av kvalitetsarbetet vad 

gäller fallpreventionsdelen. Samtidigt planeras det att under december 

2011 tillsätta en MAR (Medicinskt Ansvarig i Rehabilitering) tjänst på 

strategisk nivå. Om projektet kommer att få effekt och bli hållbart 

återstår att se.        

 För att förändrings- och utvecklingsarbete ska nå önskvärd effekt och bli 

hållbart, finns behov av verktyg för analys och styrning. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) är ett verktyg med inbyggt feedbacksystem och 

resultatuppföljning (Arbetsmiljöverket, www.av.se). Ett aktivt 

systematiskt arbetsmiljöarbete förutsätter medarbetares delaktighet och 

engagemang och att organisationen stimulerar till lärande enligt 

Odenrick & Holmer (2009).  

1.1.1 Arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete 

Med stöd av arbetsmiljölagen meddelar Arbetsmiljöverket juridiskt 

bindande föreskrifter. De föreskrifter som berör det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) är de mest grundläggande (Arbetsmiljölagen, 

AFS 2001:1). De beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att 

integrera arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten 

(Arbetsmiljöverket, www.av.se). 

”I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och 

andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret. Ofta utser arbetsgivaren en chef som 

företräder honom eller henne. Chefen behöver känna till 

arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för företaget, så att 

arbetsmiljöarbetet kan läggas upp på ett bra sätt. Arbetsmiljön omfattar 

alla faktorer och förhållanden i arbetet: Tekniska, fysiska, 

arbetsorganisatoriska, sociala och arbetets innehåll” (Arbetsmiljöverket, 

www.av.se). 

”Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra 

arbetsmiljö som gynnar alla. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar 

om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla 

förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och 

säkerhet. Tanken med SAM-hjulet är att det ständigt ska vara i rullning. 
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Det är uppbyggt av 4 delar: Undersökning, riskbedömning, åtgärder och 

kontroll” (Arbetsmiljöverket, www.av.se). 

”Arbetstagarna deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel upplysa 

om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna 

synpunkter på det som genomförts. Skyddsombudet är med vid planering 

och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av 

arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar. 

Företagshälsovården är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Den kan till 

exempel behöva anlitas vid undersökningar och riskbedömningar och för 

att föreslå åtgärder och utbilda personal” (Arbetsmiljöverket, 

www.av.se).  

 I Arbetsmiljöpolicyn för kommun K av 2009-12-08 står bl.a.: 

 Samverkansformer ska integrera hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande 

och verksamhetsfrågor inom ramen för kommunens 

samverkanssystem. Formerna för samverkan ska fortlöpande 

omprövas och anpassas till den praktiska verkligheten och det 

förutsätter en väl utvecklad dialog mellan chefer, medarbetare och 

fackliga företrädare. 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att förebygga, identifiera och 

åtgärda risker i arbetsmiljön, samt att följa upp resultat av arbetet. 

Formerna för varje förvaltnings arbetsmiljöarbete ska finnas 

dokumenterade, samt vara tydliga och väl kända för samtliga 

medarbetare. Rutiner och anvisningar ska finnas för hur arbetsgivaren 

arbetar med arbetsskador och tillbud, rehabilitering, hot och våld, 

alkohol, droger och kränkande särbehandling, samt i övrigt tillämpa 

föreskrifter för verksamheten. Planeringen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska ingå i verksamhetsplanen och följas upp i 

verksamhetsberättelsen.  

I rutinen för ”Årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet” i kommun K av 2009-12-15, som likaså blev en 

direkt följd av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande om 

bristande rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet, med krav på att 

kommunen tar fram rutiner för årlig uppföljning av kommunens 

systematiska arbetsmiljöarbete, står det bl. a.: 

 Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har till uppgift att se till att 

styrelser och nämnder bedriver sin verksamhet enligt gällande 

arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöpolicy. 



13(102) 
   

 Styrelse/nämnd ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på 

förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna. 

 I övrigt gäller styrelsens/nämndens/förvaltningschefens fördelning av 

arbetsuppgifter.  

 

Socialförvaltningen har beslutat att under 2011 ska enhetschefer inom 

Socialförvaltningen gå utbildning i ”Arbetsmiljö – 

verksamhetsutveckling”, för att kunna implementera SAM fullt ut.  

 

1.1.2 FAS 05 – Samverkan 

      FAS 05 (Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan, av år 2005) är ett 

centralt avtal som slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) och de fackliga organisationerna, utifrån vilket samarbete, 

delaktighet och inflytande i utvecklingen av väl fungerande 

verksamheter och bra arbetsmiljö kan ske. Frågor om hälsa och 

arbetsmiljö ska göras till en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och 

i det dagliga arbetet.  

 

Kommun K har tecknat ett lokalt samverkansavtal med utgångspunkt i 

det centrala FAS 05 avtalet, vilket implementerades år 2008 inom 

kommunen. Grundtankarna i avtalet kan sammanfattas i följande 

punkter: 

 Så många frågor som möjligt ska hanteras av dem som är direkt 

berörda av dem ute på arbetsplatserna. 

 Integrera verksamhet, medbestämmande (MBL) och arbetsmiljö 

(AML), samt samverkansavtalets överenskommelse om hälsa. 

 Dialog som metod för att fatta beslut. 

 Mötesplatser: Samverkansgruppen för arbetsgivare och de fackliga 

organisationernas representanter, arbetsplatsträffen för chefen och 

medarbetarna, medarbetarsamtalet för medarbetaren och chefen. 

 Hälsa och arbetsmiljö: Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska vara en del 

av verksamhetens vardag. Det ska också vara en del i utvecklingen av 

verksamheten. Målet är att förena väl fungerande verksamhet med ett 

långsiktigt hållbart arbetsliv. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska främja 

trivsel och samarbete. Det ska öka medarbetarnas delaktighet, 

utveckling och inflytande i arbetet. Därmed kan ohälsan minskas och 

skador och sjukdomar av arbetet förhindras. Arbetslivsinriktad 

rehabilitering ska finnas vid behov.  
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Samverkansgruppen är ett representativt möte mellan arbetsgivare och 

de fackliga organisationernas representanter. De övergripande målen i 

samverkansavtalet i kommun K är: 

 Medverka till ett positivt arbetsklimat 

 Medverka till god hälsa och arbetsmiljö som förenar en väl 

fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. 

 Inflytande, delaktighet och utveckling ska vara en rättighet för alla 

medarbetare.  

  

(www.skl.se/avtal_och_lagar/samverkan_fas (2010), www.ifas.se/om-

fas/index.php (2011)). 

  

1.1.2.1 APT – Arbetsplatsträff 

 

Enligt FAS 05 är arbetsplatsträffen ett direktmöte mellan chefen och 

medarbetarna. Mötet ska vara ett forum för dialog mellan medarbetarna 

och chefen, för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och 

uppföljning av arbetet inom det egna området. 

I FAS 05 står att kompetens i hälso- och arbetsmiljöfrågor byggs upp 

och utvecklas på arbetsplatsnivå.  

Strukturen på dagordningen för mötet är de fyra rubrikerna: 

 

 Information: Information om tre saker = Vi lyssnar. 

 Samtal: Samtala om två saker = Vi pratar med varandra. 

 Lösa problem: Samtala/fundera på en sak = Vi pratar och tänker . 

 Fatta beslut: Samtal om och komma med förslag till beslut på en sak = 

Vi pratar, kommer med förslag till beslut och hanterar beslut. 

APT inom äldreomsorgen i kommun K äger rum 1 gång/månad – 1 

gång/6 veckor. Syftet med APT enligt kommun K’s intranät är: 

 Forum för dialog om utveckling, planering och uppföljning av arbetet 

inom det egna området. 

 Personlig och yrkesmässig utveckling, ökat självbestämmande och 

ansvarstagande för medarbetarna. 

 Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska huvudsakligen bedrivas på 

arbetsplatsnivå. Arbetsplatsträffen är ett lämpligt forum för att hantera 

verksamhet och hälso- och arbetsmiljöfrågor. 

 

http://www.skl.se/avtal_och_lagar/samverkan_fas
http://www.ifas.se/om-fas/index.php
http://www.ifas.se/om-fas/index.php
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1.1.3 LOV – Lagen om valfrihet 

År 2009 infördes LOV – Lagen om valfrihet i Sverige. Ungefär hälften 

av landets kommuner har infört valfrihetssystemet. LOV innebär att 

medborgaren får möjlighet att välja fritt mellan de av sin hemkommun 

godkända leverantörer av vissa tjänster, så som t.ex. hemtjänst, medan 

kommunen har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. LOV 

öppnar upp för konkurrens och privata alternativ.  

Äldreomsorgen inom kommun K införde kundval enligt LOV år 2010. 

Det innebär bl.a. att personer som bor i ordinärt boende (eget hem) och 

som har fått ett biståndsbeslut av kommunens biståndshandläggare, har 

möjlighet att välja vem som ska utföra omsorgsinsatserna (hemtjänsten) 

- kommunens äldreomsorg, eller en privat leverantör godkänd av 

kommunen. 

För tillfället har ca fyra företag blivit godkända som leverantörer enligt 

LOV i kommun K, vilka erbjuder service- och omsorgsinsatser, samt 

matdistribution. 

 

Inom äldreomsorgens verksamhet i kommun K arbetar ca 800 personer. 

Antalet äldreboendeplatser är ca 490 stycken. Omsättningen inom hela 

äldreomsorgen är ca 350 Mkr/år. I november 2011 fick ca 1200 

kommuninvånare hemtjänst (dagtid) och/eller larmassistans (nattetid). 

Detta innebär ca 240 000 hemtjänst- eller larminsatser/utryckningar per 

år.   

Hittills har endast några få procent av dessa vårdtagare gjort ett aktivt val 

av privat utförare enligt LOV, men med en konkurrensutsatt äldreomsorg 

i kommun K är en successiv ökning att vänta.  

 

”Regionen står inför stora utmaningar vad gäller en åldrande befolkning 

och större krav på att leverera vård och omsorg till medborgarna. Det 

offentliga och det privata näringslivet måste hitta nya och innovativa 

former för att möta dessa utmaningar” (textutdrag inför kommande 

framtidsseminarium om företagandet inom vård och omsorg, arrangerad 

av Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Kommunförbundet Skåne, samt 

Region Skåne, 2012). 
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1.1.4 Kvalitetskrav inom äldreomsorgen i kommun K  

 

1.1.4.1 Socialtjänstlagen 

 

Kommun K har ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt 

SoL – Hemvården SOSFS 2006:11. (Den 1 januari 2012 börjar nya 

föreskrifter och allmänna råd gälla om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och 

verksamhet enligt LSS). Enligt Socialtjänstlagen SoL 3 kap. 3§ ska 

kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras. 

 

Kommunens ledningssystem går ut på att utifrån kraven i författningen 

kvalitetssäkra de sociala tjänsterna, tillgängligheten, samverkan och 

samarbete, handläggning och dokumentation av ärenden som rör 

enskilda, fel och brister, synpunkter och klagomål, personal och 

kompetensförsörjning, upphandling av varor och tjänster, uppföljning 

och utvärdering. 

 

Under punkten ”Personal och kompetensförsörjning” står bl.a.:  

”Verksamhetschef och myndighetschef ansvarar för att bemanningen 

dimensioneras utifrån nämndens mål. Att enhetschefer, 

biståndsbedömare och övriga handläggare har den kompetens som krävs 

för arbetet och att de kontinuerligt erbjuds kompetensutveckling.” 

 

”Enhetschefen ansvarar för att ge daglig handledning till personal i 

omsorgsarbetet, samt frigöra tid för reflektion till omsorgspersonalen.” 

 

Under punkten ”Fel och brister” står bl.a.: 

”Vid större organisationsförändringar ansvarar verksamhetschef för att 

bedömning görs av vilka brister som kan uppstå och åtgärder för att om 

möjligt undvika dem.” 

 

”Enhetschef ska verka för ett uppmuntrande och stödjande klimat, så att 

förbättringsarbetet blir en del av det dagliga arbetet.” 

 

Under punkten ”Uppföljning och utvärdering” står bl.a.: 

”Verksamhetschef ansvarar för att resultat från uppföljningar och 

utvärderingar tas tillvara för att utveckla och förbättra verksamheten.” 
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”Enhetschef ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet 

kontinuerligt bedrivs och att all personal deltar aktivt.” 

 

I relation till antalet kommuninvånare som beviljas hemtjänst står antalet 

Lex Sarah anmälningar. Under en tio års period, fram till juli 2011, har 

kommunen fått in 59 stycken Lex Sarah anmälningar, ca 6 anmälningar 

per år, vilket bedöms vara ett mycket litet antal, och som av nye 

socialchefen inom kommun K tolkas bero på att avvikelsehanteringen 

brister. 

 

1.1.4.2 Värdighetsgarantier  

I värdighetsgarantin som beslutades år 2009 av Socialnämnden i 

kommun K står att: 

Vid kontakt med äldreomsorgen i kommun K skall alla mötas av 

kompetent och vänlig personal som inger förtroende. Omsorgen och 

vården skall genomsyras av ett salutogent synsätt d.v.s. med fokus på 

hela människans livssituation och faktorer som främjar hälsa. Bl.a. ska 

detta innebära att: 

”Vi skall sträva efter ett bemötande som kännetecknas av empati, hänsyn 

och respekt för personens obetingade människovärde”. 

”Verka för stabilitet, kontinuitet och pålitlighet i hur arbetet bedrivs och i 

de dagliga rutinerna”. 

1.1.4.3 Kvalitetsdeklaration och kvalitetsgarantier 

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 att kommunen skulle införa 

kvalitetsdeklarationer. Varje nämnd har ansvarat för att arbeta fram 

kvalitetsdeklarationer för sina verksamheter. Syftet med 

kvalitetsdeklarationerna är att skapa förtroende, förbättra servicen och 

klargöra för medborgarna vad de kan förvänta sig av kommunens 

verksamhet.  

I Socialnämndens kvalitetsdeklaration ”Kvalitetsgarantier för bedömning 

och verkställighet av insatser enligt Socialtjänstlagen” av år 2010 finns 

specificerat omfattningen, normen och avgränsningen för vad varje 

enskild insats innebär, vilka behov som måste föreligga hos vårdtagaren 

och den beräknade schablontiden för resp. insats, t ex 105 minuter för 

städning, 60 minuter för tvätt/klädvård, 15 minuter måltidshjälp, 45 

minuter för dusch/bad.  
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1.1.4.4 Styrmodell 

Värdegrunden är en del av kommuns K’s styrmodell och 

implementeringen påbörjades inom kommunen år 2009. Värdegrunden 

ska forma kultur och beteende, vilket ska prägla organisationens inre liv. 

I värderingarna tas det upp som organisationen tycker är viktigt och 

eftersträvansvärt och som ska lägga grunden för motivation och 

drivkrafter till utveckling. Den gemensamma värdegrunden ska omfatta 

alla anställda i kommun K och ska påverka hur anställda genomför sina 

uppdrag. Den ska vara ledstjärnan för hur anställda inom kommunen 

förhåller sig till medborgare, vårdtagare och medarbetare.  

                                   Analys och utvärdering 

                   

      

Figur 1: Styrmodell i kommun K - omtanke, handlingskraft, öppenhet, vision. Källa: 

Intranätet i kommun K (2011). 

I styrmodellen står det att: ”För att kunna nå ett bättre samarbete, 

effektivisera arbetsprocesserna och utveckla kommunen krävs att vi 

uppnår samsyn och förståelse för värdegrunden, förhållningssätt och 

arbetssätt. Värdegrunden skall ses som ett styrmedel och en tydlig 

vägvisare för en effektiv och framgångsrik organisation. Arbetet med en 

gemensam värdegrund blir således ett viktigt sätt att sätta upp mål”. 

 

Styrmodell i 
kommun K 

Vision 

Omtanke 

Handlings 

kraft 

Öppenhet 

Värdegrund Uppföljning och 

utvärdering 

 

Omvärlds- och 

nulägesanalys 

Mål 

Handlingsplan 

Ekonomi Medborgare 

Utveckling Verksamhet 
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Tabell 1: Styrmodellens arbetsmodell 

Värdeord 

 

Förhållningssätt Arbetssätt 

Öppenhet Vi är uppriktiga och 

har ett positivt 

bemötande 

Vi är tillgängliga och 

flexibla 

Omtanke Vi har förståelse och 

visar hänsyn 

Vi bryr oss och ger 

stöd 

Handlingskraft Vi är tydliga och 

målinriktade 

Vi ger god service 

och fullföljer våra 

uppdrag 
 

Källa: Intranätet i kommun K (2011). 

De värdeord som verksamheternas chefer och medarbetare ska arbeta 

efter är öppenhet – omtanke - handlingskraft.  

Under Kommunfullmäktiges mål står bl a: ”Medarbetare ska uppleva att 

de kan påverka, vara delaktiga, engagerade och utvecklingsbenägna med 

helhetssyn”. 

Enligt informationsmöte i november 2011 med nytillträdde socialchefen 

i kommun K bör förändringsarbetet på arbetsplatsnivå fokusera sitt 

arbete på följande kriterier: 

 Bemötande 

 Inflytande 

 Maten 

 Social samvaro/aktiviteter 

 Kontinuitet (speglar antalet medarbetare/vårdtagare) 

 Vård- och omsorgsutbildning (kommer framöver att 

subventioneras av kommun K) 

Dessa kriterier grundar sig på SKL’s (Sveriges Kommuner och 

Landsting’s) kvalitetsranking av år 2010: Öppna jämförelser 2010 – 

Vård och omsorg om äldre.  

(länk: http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39863_1.pdf)  

 

 

 

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39863_1.pdf
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1.1.5 Lean  - kunden i centrum 

”Lean” är en produktionsfilosofi som går ut på att undvika slöserier av 

alla former enligt Bergman & Klefsjö (2007). Fokus ligger på att skapa 

värde för kunderna. Allt som inte skapar värde för kund, nuvarande eller 

framtida, är ett potentiellt slöseri. Det är därför viktigt att identifiera 

flödet av aktiviteter, värdeflödet, som skapar kundvärden. Därefter ska 

arbetet flyta på i en ostörd ström i detta värdeflöde i en takt som 

sammanfaller med kundernas behov av de åstadkomna produkterna 

enligt Bergman & Klefsjö (2007). Till stor del är idéerna kring ”Lean 

Production” hämtade från biltillverkaren Toyota. Framgången ligger 

emellertid inte enbart i produktionssystemets utformning, utan till 

mycket stor del i den ledningskultur och de ledningsprinciper som så 

starkt tillämpas inom Toyota. Dessa principer har stora likheter med 

Demings 14 punkter (Deming, 1993).  

”Lean” filosofin har sedan flera år tillbaka införts även inom svensk 

hälso- och sjukvård och har under senare år även gjort sig gällande inom 

kommunal verksamhet.  

Kommun K genomför sedan våren 2011 ett ”Lean” projekt inom 

Tekniska kontoret. På kommunens intranät går följande att läsa: 

””Lean” är ett arbetssätt som handlar om att utgå från kunden, där man 

skapar en struktur för att arbeta med ständiga förbättringar och strävar 

efter att öka den värdeskapande tiden. Syftet är att frigöra tid för att 

jobba med det som är värdeskapande, genom att minska på slöserierna. 

Allt vi gör som inte skapar något direkt eller indirekt värde för kunden, 

brukaren, beställaren etc. är slöseri. ”Lean” definierar åtta olika typer av 

slöseri: Överarbete, omarbete, överproduktion, väntan, lager, transport, 

rörelse och outnyttjad kreativitet”.  

”Att använda medarbetarnas kompetens är en central del i ”leanarbetet”. 

Medarbetarna är de som kan arbetsuppgifterna bäst och att låta dem vara 

en del av utvecklingsarbetet innebär en resursallokering och skapar 

engagemang, vilket är av stor vikt, eftersom arbetet med ”Lean” aldrig 

upphör, utan är en ständigt pågående process”. 

”Genom ”Lean” skapas en struktur för att ta tillvara på alla förslag om 

hur verksamheten kan förbättras. Regelbundna, mycket korta möten 

införs, för att ta upp de förslag som kommit upp och för att se hur man 

ligger till. I ”Lean” används mycket visualisering av olika mätetal, för att 

öka överblicken över hur man ligger till. En metod som kallas PDCA 

(plan-do-check-act) brukar användas i det kontinuerliga 
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förbättringsarbetet. Det innebär att ett förslag på en förbättring testas och 

utvärderas. Därefter antingen testar man på nytt, eller förändrar 

rutinerna”. 

”Lean” som arbetssätt har startat även inom Socialförvaltningen i 

kommun K i form av olika standardiseringsarbeten. Det är inte 

osannolikt att ”Lean” som arbetsfilosofi med tiden kommer att ta sig fler 

uttryck inom förvaltningen.  

 

1.1.6 Organisation Socialförvaltningen i kommun K 

 

Kommunal verksamhet är en politiskt styrd och hierakiskt uppbyggd 

verksamhet. Socialförvaltningens högste chef är socialchefen, som under 

sig har verksamhetschefer. Verksamhetschefen för äldreomsorgen är 

chef över enhetschefer. Enhetschefer inom äldreomsorgen lyder under 

antingen Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL), eller Socialtjänstlagen 

(SoL).  

 

Inom äldreomsorgen fanns vid tidpunkten för studien 3 enhetschefer 

HSL, samtliga sjuksköterskor, som utövar chefskap över kommunens 

samtliga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.  

 

Inom äldreomsorgen fanns vid tidpunkten för studien 21 enhetschefer 

SoL. De hade varierande utbildningsbakgrund (socionom, sjuksköterska, 

enhetschefsutbildad, undersköterska och vårdbiträde) och utövade 

chefskap över icke legitimerad vårdnadspersonal d.v.s. undersköterskor 

och vårdbiträden. 

  

Så gott som samtliga enhetschefer SoL utövade chefskap för 

personalgrupper om ca 30-45 medarbetare, som förutom en samordnare, 

samtliga arbetade närmast patienterna i det dagliga omvårdnadsarbetet.  

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter för enhetschefer SoL enligt vakansannons 

mars 2011:  

 Verkställa, tidplanera och ansvara för uppföljning av beslutade 

insatser enligt SoL, och HSL 

 Ansvara för att leda arbetet mot fastställda mål 

 Ansvara för delegerad driftbudget och delegerad personalbudget 

 Ansvarig för arbetsmiljön enligt delegering 

 Arbetsleda och handleda undersköterskor/vårdbiträden/samordnare 
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 Ansvara för att rekrytera personal samt introducera nyanställd 

personal/vikarier. 

 

1.2 Syfte 
 

Att undersöka hur rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan 

förbättras och bli integrerade i den dagliga verksamheten i samverkan 

med kvalitetsutvecklingsarbeten inom äldreomsorgens verksamhet i 

kommun K. 

 

Avsikten är att studien ska generera praktisk nytta för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, samt öka insikten i det aktiva och ständigt pågående 

arbetsmiljöarbetets betydelse för att kvalitetsutvecklingsarbeten ska 

uppnå önskvärd effekt och hållbarhet i en organisation under ständig 

förändring.  

 

Avsikten är också att studien ska bidra till teoretisk kunskap beträffande 

verksamhetsutveckling inom kommunal äldreomsorg.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Hur är det systematiska arbetsmiljöarbetet förankrat? 

 

2. Hur kan rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet förbättras? 

 

3. Hur kan arbetsplatsträffar (APT) användas för att förbättra rutinerna i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet?  

 

4. Hur kan arbetsplatsträffar (APT) bidra till förankring av 

kvalitetsutvecklingsarbeten hos medarbetarna med positiv påverkan på 

deras motivation i en verksamhet under ständig förändring? 

 

1.4 Teoretisk referensram  
 

1.4.1 Sökstrategi 

 Sökstrategin har varit att inhämta relevanta forskningsresultat från 

svenska forsknings- och kunskapscentrum och deras samarbetspartners 

inom arbetsvetenskap, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling, samt genom 

sökningar på Google scholar (www.scholar.google.se). 
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Aktuella forsknings- och kunskapscentrum för denna studie har varit - 

APeL (www.apel-fou.se) – Arbetslivsinstitutet - Arbetsmiljöverket 

(www.av.se) - Chalmers Tekniska Högskola (www.chalmers.se) - IMIT 

(Institute for Management of Innovation and Technology (www.imit.se) 

- Institutet för stressmedicin – ISM (www.stressmedicin.com) - HELIX 

VINN Excellence Center (www.liu.se/helix) - Linköpings Universitet – 

Institutionen för medicin och hälsa (www.imh.liu.se) - Lunds universitet 

– Institutionen för psykologi (www.psychology.lu.se) - SKL – Sveriges 

Kommuner och Landsting (www.skl.se) - Stockholms Universitet – 

Stressforskningsinstitutet (www.stressforskning.su.se) - Vinnova 

(www.vinnova.se).  

Sökning på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med begreppen 

”Ledarskap, kvalitetsutveckling, förändringsarbete, systematiskt 

arbetsmiljöarbete” gav resultat som är relevant för denna studie. 

Regeringen och SKL eftersträvar förbättring och utveckling i 

verksamheters resultat och kvalitet och aktuella rapporter och 

utvärderingar pekar på ledarskapets betydelse för kunskapsutvecklingen. 

Kvalitet i omsorgsarbetet kopplas samman med psykosocial arbetsmiljö, 

ledarskap och effektivitet, vilket ger relevans för denna typ av studie  

Sökning på Google med begreppen ”interaktiv studie och äldreomsorg” 

gav resultat som visar forskningsansatsens användbarhet när behov av 

verksamhetsförändring föreligger.  

1.4.2 Förändringsprocesser och lärande på arbetsplatsen – 

arbetsmiljöarbete i samverkan mellan forskare och praktiker 

 

För att balansera mellan en organisations egna resurser och omgivningen 

krav bör arbetsmiljöarbetet betraktas som en strategisk fråga. Forskning 

och praktik visar att ett strategiskt perspektiv på arbetsmiljöarbete bidrar 

till individers hälsa och välbefinnande, organisationers effektivitet och 

konkurrenskraft. Strategier bör ses som framväxande fenomen, där 

ledning och medarbetare successivt utvecklar förståelse och en 

gemensam referensram för handling. Strategier i denna form betraktas då 

som en återkommande process som börjar med en bekräftelse av var 

organisationen står i dag och vad organisationen står inför. Bred 

delaktighet hos organisationens samtliga aktörer, både i målformulering, 

problemlösning och förändringsprocess är viktiga utgångspunkter i 

utvecklingsarbetet av arbetsmiljön enligt Nonås (2009). 

 

http://www.apel-fou.se/
http://www.av.se/
http://www.chalmers.se/
http://www.imit.se/
http://www.stressmedicin.com/
http://www.liu.se/helix/
http://www.imh.liu.se/
http://www.psychology.lu.se)/
http://www.skl.se/
http://www.stressforskning.su.se)/
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När arbetsmiljöarbetet i en organisation brister och inte är betraktat som 

en strategisk fråga inom organisationen kan participativ ergonomi vara 

ett sätt att starta en förändringsprocess. Participativ ergonomi handlar om 

samverkan mellan forskare och praktiker, och relationen mellan forskare 

och praktiker utifrån ett lärandeperspektiv. En grund för reflektion och 

lärande är skillnaden mellan hur en arbetsuppgift faktiskt genomförs och 

hur den beskrivs i verksamheten d.v.s. skillnaden mellan ”theory in use” 

och ”espoused theory”. Det finns mycket som talar för att det är mest 

effektivt om en process startar utifrån den egna konkreta arbetsplatsen, 

motivationen till delaktighet är högre och ett double-loop lärande enligt 

Argyris (1991) blir möjligt i arbetets förändringsprocess enligt Odenrick 

& Holmer (2009).    

Participativ ergonomi kan exempelvis bedrivas som interaktiv forskning. 

Den interaktiva forskningen är utvecklingsinriktad och 

förändringsorienterad, och bygger på en dialog mellan forskare och 

praktiker, och praktiserar demokrati. Vid interaktiv kunskapsutveckling 

sker lärandet mellan forskare och praktiker gemensamt. Den är en 

kombination av vetenskaplig forskning och praktisk problemlösning. 

Forskaren forskar med och inte för. Den praktiska problemlösningen är 

kopplad till vetenskaplig teoribildning och leder till kunskapsutveckling 

d.v.s. genom att olika perspektiv läggs på det fenomen som studeras sker 

en fördjupad gemensam kunskapsbildning. Interaktiv forskning 

genomförs ofta i samband med reformerande förändringsprojekt. Både 

forskarna och de berörda skall ha möjlighet att påverka hela processen, 

från beslut om vilka som skall få processen och vilka utmaningar som 

ska antas, till analys av processen och presentation av resultaten. Under 

forskningsprocessen äger ett kontinuerligt interagerande rum mellan 

forskningen och praktiken enligt Ellström & Kock (1999).   
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Figur 2: Teoretisk modell över interaktiv forskning. Källa: Ellström & Kock (1999).  

 

Det slutliga målet i förändringsarbetet är att bygga in rutiner i 

organisationer och skapa ett klimat och en kultur som innebär att 

organisationer får en inneboende förmåga att utvecklas. Då gäller det att 

stimulera till lärande och att uppmuntra värderingar som gör att 

medarbetarna vill och kan engagera sig i en kontinuerlig 

förändringsprocess. En tydlig inriktning mot att bedriva 

förändringsprocesser utifrån ett lärande och utvecklingsperspektiv kan 

innebära att metoder bestäms efter hand som behov uppstår i processen. I 

den mån som forskare engageras är långvariga relationer mellan forskare 

och praktiker inom organisationen eftersträvansvärt enligt Odenrick & 

Holmer (2009).  

 

1.4.3 Organisatoriskt lärande och innovation  

 

En inlärningsinriktad förändringsstrategi fokuserar på resan mot målen. 

Vid en förändring lägger man stor vikt vid medarbetarna och att kulturen 

som skapas ska lära sig något av själva förändringsprocessen. 

Förädlingsmålen växer fram och förändringar genomförs stegvis. 

Medarbetare ska vara involverade i utveckling av mål och visioner. Det 

uppstår ett organisatoriskt medborgarskap. Medarbetare blir då aktörer i 

stället för passiva mottagare. Dialog och jämbördighet råder och hänsyn 

tas till samspelet mellan hur och vad. Företagskulturen är då allas 

angelägenhet enligt Rendahl m.fl. (1995). 
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Lärandet i ett företag kan ske på olika vis. Single-loop learning (Argyris 

1991) sker inom ramen för nuvarande system, arbetssätt och tänkande 

och kan ses som “finjustering”. Double-loop learning (Argyris 1991) 

innebär ett medvetet kritiskt reflekterande över läroprocessen, dess mål, 

de kunskaper som förmedlas, samt individens och organisationens roll, 

och struktur. Triple-loop learning äger rum när en förändring betraktas 

som en kontinuerlig lärprocess, ett ständigt lärande, ”lärande om 

lärande” (Bergman & Klefsjö, 2007). 

                 Korrigering av 

                 individuellt lärande 

  

 

     

                    Enkelt lärande 

     Dubbelt lärande  

 Trippellärande 

 Figur 3: Illustration över begreppen enkelt och dubbelt lärande, samt trippellärande 

(single-loop, double-loop och triple-loop learning), enligt Hörte m.fl., (1995), men är 

ursprungligen från Swieringa & Wierdsma, (1992). Källa: Bergman & Klefsjö 

(2007). 

 

Enligt Ellström (2010) kompletterar de explicita och implicita 

arbetsprocesserna varandra i ett lärande innovativt system. När 

störningar mellan de båda processerna uppstår i form av ifrågasättande, 

oklarheter och utvecklande av nya sätt att uppfatta och utföra arbetet på, 

leder det till utveckling och innovation. Fokuserar man enbart på ett 

adaptivt lärande, vilket kan karaktärisera en orderstyrd (kommunal 

verksamhet) och standardiseringsinriktad verksamhet, som inte öppnar 

upp för variation, är risken stor att den krävda arbetsprocessen t.ex. 

kvalitetsutvecklingsarbetet inte kommer att implementeras framgångsrikt 

enligt Ellström (2010). Som ideal ska det rutininriktade stadiet ses som 

ett förstadium till att generera frihet och variation av aktiviteter som kan 

öppna upp för kreativitet och ett utvecklingsinriktat lärande. Förmågan 

att kunna reflektera och ifrågasätta och under frihet använda kreativiteten 

och pröva nya idéer gör att ny kunskap uppstår. Målen ska vara tydliga, 

men vägen dit kan i perioder tillåtas variera. Planerade förändringar och 

problemlösningar sker kontinuerligt i det dagliga arbetet, men planerade 

förändringar ska också kunna genereras underifrån, för att främja ett 

organisatoriskt lärande (t ex rutiner och procedurer, strukturer, system, 

Principer Insikter Regler Beteende Resultat 
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teknologi osv.). Ett utvecklande ledarskap är en viktig del i 

arbetsprocessernas framgång (Ellström, 2010).  

  
  

Figur 4: Erfarenhetsbaserad innovation som en cyklisk process av lärande. Källa: 

Ellström (2010). 

 

För att kreativitet och positiva spänningar i arbetet ska kunna uppstå är 

ledarstilen den mest avgörande faktorn, inte det formella chefandet och 

befogenheterna, utan själva beteendet hos ledarskapet, hur chefen 

bemöter och behandlar sina medarbetare, och klimatet som skapas 

genom ledarstilen. Det ställs i dag stora krav på det utvecklande 

ledarskapet. För att möta framtidens krav på anpassning, lärande och 

innovation, är ensam inte längre stark. Kraven har ökat både på det 

instrumentella och expressiva ledarskapet som bedrivs. Alltfler ser ett 

behov av att utveckla olika varianter av samarbeten i ledningsfunktionen, 

eftersom chefer och ledare förväntas räcka till för så mycket som 

svårligen kan hanteras inom en enda människas förmåga. Parledarskap 

inrymmer möjligheten till skapandet av goda relationer på ett mer 

omfattande vis och bidrar till effektivisering i verksamheten, som i ökad 

omfattning utsätts för konkurrens. Ett parledarskap ger bättre 

förutsättningar för ett utvecklande och hälsosamt arbete för de anställda. 

Studier visar att delat ledarskap ger bättre kvalitet i utförandet av 

The explicit work process: 

- work as officially prescribed 
and ormally organized 

- on the bais of explicit 
knowledge (ideas, theories, 
models) 

 

The logic of production: 

- Standardization 

- Implementation 

- Adaptive learning 

- Reproduction 

 

The implicit work process: 

- work as subjectively interpreted and 
performed in practice 

- on the basis of implicit (tacit) 
knowledge 

- variation and improvisation in 
interpretation and performance 

The logic of development:  

- Variation 

- Improvisation 

- Developmental learning 

- Transformation  
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arbetsuppgifterna. I en förtroendefull relation finns unika möjligheter för 

gemensam reflektion och ett icke hotfullt ifrågasättande. När ledarskapet 

delas på två har det funnits tid att leda genom att bygga relationer till 

medarbetarna, vilket kan ses som grunden för att skapa kvalitet i många 

verksamheter enligt Döös m.fl. (2010) och Döös & Waldenström (2008).  

 

1.4.4 Arbetsmiljö- och kvalitetsutvecklingsarbete i samverkan – 

verksamhetsförändring till det bättre 

 

Enligt Eklund (1997) bör individperspektivet (säkerhet, hälsa och 

välbefinnande) kopplas ihop med verksamhetsperspektivet (kvalitet, 

effektivitet och störningsfria verksamhetssystem). Tillämpningen av 

ergonomisk kunskap är avgörande för arbetsresultaten i termer av 

kvalitet och produktivitet och därmed också för organisationens 

konkurrenskraft. En helhetssyn vad gäller arbetsmiljö-effektivitet-

kvalitet kan öka möjligheterna till framgång enligt Eklund (1997). 

 

          Ledning 
                                 

              Taylo- 

      rism  

                                               Effektivitet 

   Omvärld     Process-                        Offensiv 

       Innovation       Human                     kvalitets-      Kvalitet           Kund 

                                    Resource                  utveckling  

          Management 
         
      Arbetslivs-       Socioteknik 

      kvalitet                        

                                        Arbetsmiljö              

 

             

            

              Medarbetare 

 

Figur 5: Organisatoriska intressenter och intressen och ett försök att illustrera en del 

begrepp från organisationsutveckling kopplade till dessa begrepp (efter Eklund, 

1998). Källa: Bergman & Klefsjö, 2007. 

 

Offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman & Klefsjö (2007) är ett 

förhållningssätt baserat på principer, metoder och verktyg för 

kundfokuserad och ständig verksamhetsutveckling. Principerna utgörs av 
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bl.a. kundfokusering, ständig förbättring, processorientering, 

faktabaserat beslutsfattande, allas delaktighet, ledningsengagemang och 

systemtänkande. Metoderna och verktygen utgörs av både mycket enkla 

och mer komplexa hjälpmedel av både statistisk och gruppdynamisk 

natur. Kunskapsbasen är bred och man talar om fyra områden av 

förbättringskunskap: Förståelse för variation, kunskap om psykologi, 

kunskapsteori och systemteori. Det är viktigt att ledarskapet har 

förståelse för hur samtliga dessa beståndsdelar samverkar. 

Karaktäristiskt för offensiv kvalitetsutveckling är kulturen och de 

värderingar den bygger på, och systemsynen. Ledningssystemet är ett 

öppet system och tar hela tiden emot influenser och samspelar med 

omvärlden, och låter sig påverkas av den. Arbetssätt och verktyg behövs 

för att stötta värderingarna, så att de verkligen blir en del av kulturen 

enligt Bergman & Klefsjö (2007). 

Verksamhetsidé (varför finns vi till?) och vision (vad vill vi bli?) är 

viktiga uppgifter för den högsta ledningen i en organisation och ska 

stödja förbättringsarbetet inom organisation och verksamhet. 

Kvalitetsutveckling har en central betydelse i denna process. För att 

arbeta mot visionen behövs mål för verksamheten på lång och kort sikt. 

Ett mål ska ge en föreställning om vad man konkret vill uppnå inom en 

given tidsram. För att klara detta är det viktigt att de mål som sätts är 

mätbara och tydliga. För att målen ska nås är det också viktigt att någon 

har ansvar för dem och att tillräckliga resurser avsätts. Arbetet med att 

sätta bra mål kan underlättas av att man talar om SMART’a mål: 

Specifikt, mätbart, accepterat, rimligt och tidsbestämt. För att nå målen 

behövs en plan d.v.s. strategier och företagsintern kvalitetspolicy enligt 

Bergman & Klefsjö (2007). 

 

Mål kan sättas för olika nivåer inom organisationen. Måldelningen är ett 

av flera arbetssätt inom offensiv kvalitetsutveckling och har en 

kommunikativ karaktär och gör sannolikt vissa chefer tveksamma. De 

chefer som saknar förmågan och viljan att omforma och som har en mer 

programmatisk strategi i sitt ledarskap brister då i 

förändringsbenägenhet. Att dela information betyder nämligen att 

makten delas enligt Bergman & Klefsjö (2007). Delad makt stärker 

emellertid organisationen enligt Döös m.fl. (2010) och Döös & 

Waldenström (2008). Skillnaden mellan målstyrning och måldelning är 

att måldelning lägger fokus på hur målen ska uppnås och använder för 

detta handlingsplaner enligt Bergman & Klefsjö (2007). 
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Tabell 2: Några skillnader mellan målstyrning och måldelning 

 

Målstyrning  Måldelning 

Fokus på människan            Fokus på processer 

Fokus på vinst             Fokus på kundtillfredsställelse 

Uppifrån – ner             Uppifrån – ner och nerifrån – upp 

Fokus på ”vem”             Fokus på ”hur” 

Arbeta hårdare             Arbeta smartare 

Leta efter syndabockar            Leta efter förbättringsmöjligheter 

Källa: Bergman & Klefsjö, 2007. 

 

”Quality should be aimed at the needs of the customers, present and 

future” (Deming, 1986). 

 

Måldelning fokuserar på processer. Centralt vid processledning är att 

utgå från helhetsperspektivet på organisationen och att förbättra 

processernas kvalitet (förmågan att tillfredsställa kundernas behov och 

förväntningar), effektivitet (hur väl processerna utnyttjar organisationens 

resurser för att producera resultat) och anpassningsförmåga (hur väl 

processerna kan anpassas till förändrade förutsättningar). För detta blir 

samverkan och återkoppling betydelsefulla begrepp inom systemet enligt 

Bergman & Klefsjö (2007). 

 

Figur 6: Måldelningsprocessen och dess koppling mellan vision, strategi och det 

dagliga arbetet. I figuren ska den yttre cirkeln illustrera hur arbetet med måldelning 

följer förbättringscykeln. (Efter Nord & Olsson, 1993, som inspirerats av Akao, 

1991). Källa: Bergman & Klefsjö (2007).  
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PDSA-cykeln är ett av flera verktyg för förändring och förbättringsarbete 

när det gäller systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete och offensiv 

kvalitetsutveckling enligt Bergman & Klefsjö (2007). PDSA-cykeln 

innebär ett arbetssätt som skall utföras om och om igen enligt Deming 

(1993). ”Plan” innebär att identifiera problemet, analysera problem och 

föreslå en eller flera lösningar d.v.s. identifiera viktiga parametrar och 

planera lösningarna. ”Do” innebär att genomföra lösningen i form av en 

stabil process, samtidigt som mätvärden samlas. ”Study” innebär att 

skatta processens duglighet d.v.s. samla in data, utvärdera data och om 

lösningen är bra gå vidare till ”Act”. ”Act” innebär att implementera och 

standardisera lösningen, och sätta förbättringsarbetet i akt. Därefter åter 

till ”Plan” för att ständigt förbättra processen enligt Deming (1993). 

Avsikten är att börja i det lilla, att fokusera på en vårdtagargrupp, några 

medarbetare, eller en avdelning. Genom att göra flera varv i PDSA-

cykeln läggs det ena försöket efter det andra i en lång rad. Genom att gå 

vidare till nästa problem i samma process, eller övergå till nästa process 

och upprepa förbättringscykeln, fortsätter förbättringsarbetet. 

Verksamheten förbättras då kontinuerligt enligt triple-loop learning. 

Förändringen ses som en kontinuerlig lärprocess, ett ständigt lärande 

enligt Bergman & Klefsjö (2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: En förbättringscykel inspirerad av Deming (1993). PDSA cykel står för 

”Plan-Do-Study-Act”. Källa: Bergman & Klefsjö (2007). 

 

Kvalitetsutveckling handlar om människor. Det finns en allt tydligare 

insikt om att möjligheterna att nå hög kvalitet är kopplade till den 

arbetsmiljö och de möjligheter till arbetsutveckling som företaget kan 

erbjuda enligt Bergman & Klefsjö (2007).  
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Figur 8: En modell som karaktäriserar god arbetsutveckling. (Efter Hackman & 

Oldman, 1976). Källa: Bergman & Klefsjö (2007).  
 

Enligt Kira m.fl. (2010) är kreativitet en konkret drivkraft hos 

människan. Sann kreativitet handlar om att chansa. Människan har behov 

av utmaning och en känsla av engagemang i arbetet, för att vilja bidra 

och vara med om att utveckla verksamheten. Människan behöver också 

frihet till att ta egna initiativ och pröva något nytt. En organisation som 

har som mål att skapa ett hållbart arbetsliv för sina anställda och 

utveckla kvaliteten fokuserar på utvecklingen av de mänskliga 

resurserna. Detta kan ses som en flerdimensionell konstruktion, vilken 

bygger på utveckling av mänskliga resurser avseende individens tankar 

och förmåga till reflektion, beteendemönster, sociala roll, och kulturella 

värderingar. Ett tillvaratagande av mänskliga resurser sker om 

organisationens kultur bygger på ett lärandeperspektiv och om den 

möjliggör för anställda att experimentera och pröva nya sätt att arbeta på 

enligt Kira m.fl. (2010).   

Rendahlmatrisen (Rendahl m.fl., 1995) identifierar nio drivkrafter som 

beskriver vad som är viktigast för individen på ett djupare plan. 

Rendahlmatrisen beskriver i den ena dimensionen en individs värden s.k. 

grundhållningar. Dessa benämns liv, ambivalens och kontroll. En individ 

med grundhållningen liv anser att det är på djupet viktigt med relationer 

till andra människor. För en individ med grundhållningen ambivalens är 

det på djupet viktigt med balans/engagemang/integration. För den med 

grundhållningen kontroll är struktur och saklighet väsentligt. I den andra 

dimensionen finns en individs förhållningssätt, som benämns beroende, 

motberoende och oberoende. Beroende innebär strävan efter att 

tillgodose auktoriteter. Motberoende innebär att inte underordna sig 

auktoriteter. Oberoende innebär ett neutralt förhållningssätt till 
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auktoriteter. När dessa grundhållningar och förhållningssätt 

sammanfogas uppstår nio olika drivkrafter d.v.s. man kan förstå motivet 

till det man tycker och motivet till att man engagerar sig i det man gör. 

För att kunna förstå vad en människa är bra på eller mindre bra på måste 

man emellertid se till hela människans situation och bakgrund enligt 

Rendahl m.fl. (1995). Rendahlmodellen bygger på empirisk forskning 

om vad som ger livet och arbetet mening för människan och är baserad 

på humanistisk och psykologisk teori med rötter i bl.a. Michael 

Maccobys teori om den sociala karaktären (Maccoby, 2010).  

Tabell 3: Rendahlmatrisen – modell över arbetets drivkrafter – existentiellt värde och 

auktoritetsorientering. Nio olika drivkrafter för individen (efter Rendahl, 1992). 

 

   Beroende  Motberoende  Oberoende 

 Liv  L-B  L-M  L-O 

 Ambivalens  A-B  A-M  A-O 

 Kontroll  K-B  K-M  K-O 
Källa: Rendahl m.fl (1995).  

Skälen till att utföra sitt arbete, att det finns ett värde i själva 

arbetsuppgifterna, kan vara det som motiverar mest, att man förstår dem i 

ett större sammanhang. Det är människans inneboende faktorer som 

motiverar mest till att arbeta. Maccobyteorin visar på fyra drivkrafter för 

motivation: Ansvar, relationer, belöningar och meningsfulla 

arbetsuppgifter. Dessa samverkar och förstärker varandra. De är alla 

viktiga för att människor i en organisation ska känna sig starkt 

motiverade och skapa värde för sina kunder enligt Maccoby (2010).  

Samtliga teorier i denna teoretiska referensram betonar hur viktigt 

ledarskapet är för dem som blir ledda.  

De som blir ledda har olika förmågor till att ta ansvar för sin egen 

utveckling. Psykologisk forskning visar att förmågor som t.ex. 

självreflektion och kritiskt ifrågasättande utvecklas gradvis i vuxenlivet 

och det är inte alla som har tillgång till dem. Människan stannar på olika 

mognadsnivåer, som inte i första hand är kopplad till individens 

intelligensnivå, utan snarare till livserfarenhet. Enligt Kegan (1994) 

tolkar människor och skapar mening på olika sätt, och i en viss ordning, 

och uppnår olika steg i sin utveckling som vuxen individ enligt 

Kjellström (2005) och Kegan (1994).   

Individens psykosociala arbetsmiljö och hälsa kan därmed antas stå i 

relation till de mänskliga resurser hon har, hennes drivkraft, motivation 

och mognadsnivå, samt till de organisatoriska förhållanden hon befinner 
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sig i. Arbetslivet har genomgått drastiska förändringar under de senaste 

åren. En modell som ser arbetsplatsen ur ett vidare perspektiv och som 

kompletterar de klassiska arbetsmiljömodellerna Krav-kontroll-stöd 

(Karasek, Theorell, Johnson och Hall) och Ansträngnings-

belöningsmodellen (Siegrist) har utvecklats i samarbete mellan 

Stressforskningsinstitutet i Stockholm och Siegrist (1996). 

Arbetsfaktorerna (stimulans, påverkansmöjligheter, krav och resurser) 

och arbetsplatsfaktorer (mål, struktur, ledning, frihet, demokrati och 

rättvisa, konflikt/konflikhantering och humanitet/socialt stöd) verkar 

genom arbetskraven på de anställdas stressymptom och hälsa. Modellen 

ser begreppen i ett större organisatoriskt och samhälleligt sammanhang, 

som är helt annorlunda än för trettio år sedan. Modellen kan användas 

både inom privata och offentliga företag enligt Oxenstierna m.fl. (2008).  

En förbättringsinriktad strategi stimulerar till lärande och uppmuntrar 

värderingar som gör att medarbetarna vill och kan engagera sig i en 

kontinuerlig förändringsprocess. Det strategiska tänkandet bygger på att 

mångas erfarenhet kanaliseras och bearbetas i företaget, att medarbetarna 

är aktiva, vågar testa lösningar och har handlingskraft. Det slutliga målet 

i förändringsarbetet är att bygga in rutiner i organisationen och skapa en 

kultur och ett klimat, så att organisationens inneboende förmåga 

utvecklas. Förändringar i verksamheten som ledarskapet ska hantera kan 

avse både förbättringar av nuvarande processer och tjänster, och mer 

grundläggande förnyelse av verksamheten. Ett framgångsrikt företag 

måste ägna sig åt båda delar enligt Rendahl m.fl. (1995). 

Tabell 4: Fyra olika typer av verksamhetsförändringar. Beroende på vilken 

förändringsstrategi som tillämpas kan fyra olika förändringssituationer urskiljas. 

 

 

      Förnyelse 

 

Innovativa 

förändringar 

 

 

Omstruktureringar 

 

     Förbättringar 

 

Ständiga förbättringar 

 

 

Förbättringskampanjer 

  

Inlärningsstrategi 

 

Programmatisk strategi 

Källa: Rendahl m.fl. (1995). 

Om bara strukturen betonas missar man människornas kraft. Synen på 

människan är avgörande. Man måste tro på människans föränderlighet 

d.v.s. ha en humanistisk grundsyn om människans inneboende vilja till 
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utveckling, snarare än till deterministisk syn om att människor tidigt 

präglas till att begränsa sin egen eller andras potential. Det är till större 

glädje för människor att använda sin kreativitet i att utveckla arbetet än 

att luta sig mot politiska administrativa åtgärdspaket enligt Rendahl 

(1995). 
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2 Metod och Material 

För att uppnå begriplighet av enhetschefernas verklighet inom kommun 

K har denna studie en interaktiv ansats d.v.s. kunskapsutvecklingen sker 

i samverkan mellan forskare och praktiskt verksamma inom ramen för 

ett system med ömsesidigt lärande. I studien fungerar författaren som 

praktiker, precis som materialet för studien d.v.s. enhetscheferna SoL. 

Interaktionsforskning uppnår högre spridning/effekt av sitt resultat vid 

en utvärdering p.g.a. dess trefaldiga syfte i form av: 1) Vetenskaplig 

uppgift (bidrar till långsiktig kritisk vetenskaplig kunskaps- och 

teoriutveckling). 2) Praktisk uppgift (bidrar till utvecklings- och 

förändringsprocesser i organisationen), 3) Utbildande uppgift (bidrar till 

den gemensamma kompetensutvecklingen hos forskare och praktiker) 

enligt Ellström (2007).     

Studien har också en fenomenologisk forskningsansats. Författaren har 

genom att undra över och undersöka fenomen kunnat urskilja mönster 

för hur saker och ting egentligen förhåller sig. Tolkningsprocessen har 

skett genom observationsstudier, vilka lade grunden för framtagning av 

en intervjuguide, som i sin tur användes i efterföljande 

fokusgruppintervjuer, vilka sammanfattades i en avslutande fokusgrupp 

diskussion. Den fenomenologiska arbetsprocessen har skett parallellt och 

växelvis genom två kvalitativt skilda förhållningssätt (kunskapsformer) i 

ett pågående lärande och skapande av idéer, insikter och 

handlingsplaner, intuitivt och rationellt. Fenomenologisk forskning utgår 

från praktiken, skapar en teori om det allmängiltiga i det praktiska och 

leder denna kunskap till sitt praktiska sammanhang enligt Birgerstam 

m.fl. (1999).  

Den abduktiva ansatsen, som valdes i denna studie, är en blandning av 

deduktiv och induktiv ansats, då den växlar mellan dessa båda. Den 

abduktiva ansatsen tillåter att teorin och det empiriska 

tillämpningsområdet justeras efterhand som förståelsen för syftet och 

frågeställningarna ökar. Ansatsen tar, likt den deduktiva ansatsen, 

avstamp i teoretisk förförståelse för att sedan, när den empiriska 

datainsamlingen fortskrider, tillåta att den teoretiska grund som studien 

vilar på, blir justerad efter de nya förhållanden som uppstår. Den 

teoretiska referensramen används som stöd och verktyg för att upptäcka 

mönster enligt Alvesson & Sköldberg (2008).   
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Principen i denna studie är att studera tillstånd T hos enhetscheferna som 

ger begriplighet B hos författaren. Tillståndet förändras över tid, från T1 

till T3, och författarens förförståelse justeras från B1 till BTotal för 

studien. Tillståndet förändras i och med den organisatoriska förändringen 

inom socialförvaltningen, vilket återspeglas i enhetschefernas 

diskussioner i samband med fokusgruppintervjuerna nr 2-4, samt i 

samband med återkopplingarna.            

                B1                                              B2                              BT 

     Begriplighet                             Begriplighet                                

    empiri + teori                           empiri + teori 

 

                                                                       

 

   Organisationsförändring           Organisationsförändring 

T1:                   T2:                                           T3: 

- Observationer                 - Fokusgruppintervjuer 2-4   - Återkopplings- 

- Fokusgruppintervju 1          tillfällen          

   

Figur 9: Principen för studien: Att studera tillstånd T över tid, som ger begriplighet B 

över tid. När studien är slutförd erhålls en begriplighet BTotal inom ramen för 

studien.  
 

                              

2.1 Observationer  

För att få information om hur arbetsplatsträffar går till och vilka 

arbetsmiljö- och kvalitetsrelaterade ämnen som diskuteras i samband 

med dessa möten, genomfördes observationsstudier.   

 

Observationsmetoden hade i början en öppen kvalitativ ansats, eftersom 

författaren följde arbetsplatsträffarna utan att varken försöka styra eller 

påverka dess form och utfall. Mötena spelades in med hjälp av MP3 

spelare. Inspelade data transkriberades därefter ordagrant i Word 

dokument. Denna del av metoden hade en induktiv ansats d.v.s. gick från 

empiri till teori; hämtade nya kunskaper och erfarenheter från 

verkligheten med hjälp av observationsstudierna.  
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       Observation 1       Observation 2     Observation 3       Observation 4 

       äldreomsorgen      äldreomsorgen    äldreomsorgen      äldreomsorgen 

 

 

2.2 Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Observationsmetoden: Fyra arbetsplatsträffar observerades; två 

arbetsplatsträffar inom hemtjänsten och två arbetsplatsträffar inom äldreboende. 

Figuren illustrerar de respektive arbetsplatsträffarnas sammansättning av deltagare. 

 

Observationsstudierna gav författaren en förförståelse för syftet i studien. 

Författaren relaterade därefter till teorin. Metoden fick därmed en 

deduktiv ansats, med avsikten att, med teorin som verktyg, öka 

förståelsen ytterligare för syfte och frågeställningar i studien.  

 

Utifrån observationsstudiernas kvalitativa data utformades en 

intervjuguide med tematiskt upplägg, för att senare användas i 

fokusgruppintervjuerna. Intervjuguiden bestod av öppna 

semistrukturerade frågor.  

 

Intervjuguiden bestod ursprungligen av fyra semistrukturerade frågor. 

Efter första fokusgruppintervjun kompletterades den med ytterligare en 

fråga, eftersom författarens begriplighet hade ökat. 

 

 2.2 Intervjuer 

 

 Fokusgrupper är en kvalitativ undersökningsmetod med syftet att låta ett 

begränsat antal människor dela med sig av sina åsikter genom att belysa 

deras attityder, känslor, värderingar och föreställningar inom ett visst 

ämne. Genom fokusgrupper finns en strävan efter att mäta det 

okvantifierbara. Mängden data genereras på kort tid och engagemanget 

kan bli stort hos deltagarna, vilket kan resultera i överraskande uppgifter. 

Med rätt förutsättningar, om deltagarna känner sig trygga i gruppen, 

uttrycker sig deltagarna naturligt, uttömmande och ärligt.    

Beträffande fokusgrupp intervjuerna hade även intervjumetoden till att 

börja med en öppen kvalitativ ansats, eftersom författaren försökte styra 

APT 1 

Äldreboende 

1 enhetschef + 

ca 17 

vårdpersonal 

 

APT 2 

Hemtjänst 

1 enhetschef +  

ca 10 

vårdpersonal 

APT 3 

Hemtjänst 

2 enhetschefer  

+  

ca 25 

vårdpersonal 

APT 4 

Äldreboende 

1 enhetschef 

+ 

ca 20 

vårdpersonal 
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diskussionerna så lite som möjligt. Författaren intog en stödjande roll 

d.v.s. deltog aktivt i så begränsad omfattning som möjligt, men tilläts 

följa upp spår som deltagarna själva lade upp till/bjöd in till, med 

avsikten att få temana förtydligade. Fokusgruppen skulle i möjligaste 

mån självständigt driva diskussionerna. Samma tematiska frågor ställdes 

till samtliga deltagare. Följdfrågorna varierade emellertid. De öppna 

svarsmöjligheterna gav deltagarna lika möjligheter att uttala sina åsikter. 

Fokusgrupp intervjuerna spelades in på MP3. Inspelad data 

transkriberades ordagrant i Word dokument. Denna del av metoden fick 

på nytt en induktiv ansats d.v.s. gick från empiri till teori; hämtade nya 

kunskaper och erfarenheter från verkligheten med hjälp av 

intervjustudierna 

Intervjumetoden gav författaren stegvis förnyad begriplighet för syftet i 

denna studie. Författaren relaterade efter intervjuerna till teorin. Metoden 

fick därmed återigen en deduktiv ansats, med avsikten att med teorin 

som verktyg tolka och skapa mening åt erhållen data. Författaren gjorde 

en tolkande analys av intervjumaterialet och kategoriserade erhållen data 

utifrån sin förståelse. Därefter gjordes en sammanfattning i löpande 

textform kopplad till en teoretisk modell, för att använda i samband med 

återkopplingstillfället med gruppdiskussion.  

Sammanfattningen som presenterades vid återkopplingstillfället vände 

sig till enhetschefsgruppen som helhet. Avsikten var att 

validera/kvalitetssäkra erhållen data genom fokusgrupp diskussion. I 

början hade återkopplingen med efterföljande diskussion en öppen 

kvalitativ ansats, eftersom författaren försökte styra diskussionen som 

uppstod så lite som möjligt. Sammanfattningen med fokusgrupp 

diskussionen spelades in på MP3. Inspelad data transkriberades 

ordagrant i Word dokument. Denna del av metoden fick på nytt en 

induktiv ansats d.v.s. gick från empiri till teori; hämtade nya kunskaper 

och erfarenheter från verkligheten med hjälp av fokusgrupp diskussion.  

I samtliga metoddelar utgjorde enhetschefer (SoL) materialet för denna 

studie.  

 

I observationsdelen utgjorde i tillägg vårdpersonal material för studien, 

för att samla data ur den interaktion som ägde rum mellan chef och 

personal. Första observation: 1 enhetschef + ca 17 vårdpersonal. Andra 

observation: 1 enhetschef + ca 10 vårdpersonal. Tredje observation: 2 
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enhetschefer + ca 25 vårdpersonal. Fjärde observation: 1 enhetschef + ca 

20 vårdpersonal.  

I intervjumetoden var det enbart enhetscheferna som utgjorde materialet 

för studien. Fokusgrupp intervjuer ägde rum vid fyra tillfällen. Första 

gruppen: 4 enhetschefer. Andra gruppen: 4 enhetschefer. Tredje 

gruppen: 7 enhetschefer. Fjärde gruppen: 3 enhetschefer (dessa var 

deltagare ur den tredje gruppen).  

I fokusgrupp diskussionen utgjorde likaså enhetscheferna materialet för 

studien. Av samtliga 15 enhetschefer som hade deltagit i fokusgrupp 

intervjuerna, deltog endast 2 enhetschefer i den avslutande fokusgrupp 

diskussionen. Det låga deltagarantalet i fokusgrupp diskussionen gör det 

tveksamt att begreppet går att använda som metod för studien, då 

fokusgrupp diskussioner bör ha 4-12 deltagare enligt Birgerstam P., 

Lindén J., Westlander G., Karlsson G. (1999).     

Totalt deltog 15 (21) enhetschefer i studien (bortfall 6 enhetschefer) 

Vad gäller exklusionskriterier av materialet för studien d.v.s. 

enhetscheferna SoL fanns inga, då det var önskvärt för studiens syfte att 

deltagarantalet av samtliga anställda enhetschefer SoL inom kommun K 

blev så högt som möjligt, oavsett deras yrkesbakgrund, anställningstid 

inom kommun K, samt antal medarbetare som de utövade chefsfunktion 

och ledarskap för.     
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Figur 11: Design av studiens interaktiva ansats. Pilarna visar att tre enhetschefer 

deltog i både APT och fg.intervjuer. De fylliga svarta pilarna åskådliggör att vid det 

första återkopplingstillfället, d.v.s. vid gruppdiskussionen, deltog en enhetschef som 

hade deltagit i både APT och fg-intervju 3 och 4, medan den andra enhetschefen 

endast deltog i fg-intervju 2.   

APT 4 

Äldreboende 

1 enhetschef 
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ca 20  

vårdpersonal 
 

APT 1 

Äldreboende 

1 enhetschef 
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ca 17 

vårdpersonal 
 

APT 2 

Hemtjänst 

1 enhetschef  

+  

ca 10 

vårdpersonal 

APT 3 

Hemtjänst 

2 enhetschefer  

+  

ca 25 

vårdpersonal 

Fokusgrupp 

Intervju 1 

 

4 enhetschefer 
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Intervju 2 
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Intervju 3 
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enhetschefer 
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Intervju 4  
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(3 enhetschefer 
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APT 1) 

Återkoppling  

gruppdiskussion 

 

2 enhetschefer 

 

(2 enhetschefer deltog; från 
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15 enhetschefer 

14 (15) deltagare i 
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återkopplingen via 

mail och telefon 

 

samtliga 15 deltagare 
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2.3 Validering av dataanalys 

Eftersom deltagarantalet var lågt i samband med återkopplingstillfället 

med gruppdiskussionen, skedde ytterligare en återkoppling till samtliga 

deltagande enhetschefer, för att kunna validera/kvalitetssäkra erhållen 

data efter fokusgruppintervjuerna. Denna återkoppling från författarens 

sida skedde i form av den skriftliga sammanställning som författaren 

hade gjort i form av tolkande analys av intervjumaterialet med 

kategorisering av erhållen data utifrån sin egen förförståelse. 

Sammanställning sändes ut via gruppmejl till samtliga deltagare, i vilket 

den enskilde enhetschefen ombads besvara två frågor.  

2.4 Avgränsningar 

 Materialavgränsningen för denna studie åskådliggörs nedan. Både 

enhetschefer och vårdpersonal har deltagit i studien, men endast 

enhetschefernas uppfattning har blivit belyst. För att få en helhetsbild 

borde även medarbetarnas och verksamhetschefens uppfattningar blivit 

belysta inom ramen för denna studie.   

 

   

  Strategisk nivå 

  Struktur – Vision - Mål 

 

  

 

   Operativ nivå 

            

 

 

 

Figur 12: Mörkgrått fält: Enhetschefer inom äldreomsorgen var materialet i studiens 

samtliga metoder. De befinner sig på socialförvaltningens operativa nivå, där den 

direkta kundkännedomen finns. Ljusgrått fält: Vårdpersonal var också material för 

studien, genom interaktionen de hade med enhetscheferna under observationsdelen. 

Vårdpersonal befinner sig också på operativ nivå och reagerar på förändringar i 

kundönskemål.  

Verksamhetschef 

äldreomsorgen 

Enhetschefer 

15(21) 

Vårdpersonal äldreomsorgen  

(hemtjänst, äldreboende, trygghetsjouren) 

Socialchef 

 

Kund: 

Vårdtagare inom äldreomsorgen 

Social 

nämnden 
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Metodologisk avgränsning har skett genom att studien har sträckt sig 

över en begränsad tidsram d.v.s. under endast några månaders tid. För att 

framöver kunna bedöma effekterna av det organisatoriska 

förändringsarbetet inom äldreomsorgens verksamhet i kommun K, 

avseende hur det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

kvalitetsutvecklingen samverkar, vore det önskvärt att om cirka ett års 

tid utvärdera genom ytterligare en studie. Av metodologiskt intresse vore 

då att materialet för studien blev medarbetarna närmast kund d.v.s. 

vårdpersonalen, för att få ökad kunskap om medarbetarnas förändrade 

arbetsmiljöförhållanden i relation till kvalitetsutvecklingsarbetet.                             
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3 Genomförande 

3.1 Kontakt med Socialförvaltningen i kommun K 
 

3.1.1 Förankring hos arbetsgivaren 

 

Förankringsprocessen hos författarens arbetsgivare d.v.s. 

socialförvaltningen inom kommun K gav stora problem. Författarens 

envishet med att vilja genomföra sitt examensarbete kopplad till sin egen 

verklighet togs inte emot positivt av hennes närmsta chefer. 

Förankringsfasen var lång och bristen på kommunikation med cheferna 

ledde till att författaren uttryckte kritik av socialförvaltningens 

verksamhet till kommunledningen. Utan denna kritik till högsta 

ledningen hade studien aldrig kunnat bli genomförd.  

3.1.2 Förankring av studien hos enhetschefer (SoL) 

Första förankringen hos enhetscheferna skedde via gruppmejl den 3 

februari 2011 (Bilaga 1).   

Andra förankringen skedde den 6 februari 2011 via gruppmejl i samband 

med återkoppling på enhetschefernas positiva respons till författaren 

under de gångna dagarna (Bilaga 2a och b). Anledningen till att bifoga 

MTO (Människa Teknik Organisation) modellen (Porras & Robertson, 

1992) var att ge en översiktsbild av det arbetssystem enhetscheferna 

själva befinner sig i. Kanske skulle den visuella systembilden sätta igång 

några tankegångar hos enhetscheferna. 

Tredje förankringen skedde som ett personligt mejl en vecka därpå, då 

enhetscheferna meddelades exakt datum för fokusgrupp intervjuer under 

april månad.   

Fjärde förankringen skedde den 16 februari 2011 via vanlig postgång till 

var och en av enhetscheferna (Bilaga 3a och b). Anledningen till att 

bifoga helhetsperspektivet på Human Factors - Ergonomi enligt Vogel 

(2004) var att ge ytterligare en helhetsbild på vad som påverkar 

människan i arbetet. Kanske skulle även den visuella helhetsbilden sätta 

igång några tankegångar hos enhetscheferna.     
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3.2 Observationer  

Observationer ägde rum under februari/mars månad 2011. Observationer 

av arbetsplatsträffar skedde vid fyra tillfällen. Vid två tillfällen inom 

hemtjänsten och vid två tillfällen inom äldreboende.  

Urvalet för observationerna var ett bekvämlighetsurval d.v.s. urvalet 

bestämdes, förutom av verksamhetens inriktning, av en för författaren 

lämplig tidpunkt med hänsyn till sin ordinarie arbetssituation. 

Enhetschefer kontaktades för denna del av studien per telefon och 

författarens närvaro vid nästkommande arbetsplatsträff bokades in 

utefter nämnda kriterier.  

Anledningen till att observera både hemtjänst och äldreboende var att 

förförståelsen för äldreomsorgens arbetsmiljö- och 

kvalitetsutvecklingsarbete skulle bli så heltäckande som möjligt, 

eftersom vårdpersonal inom hemtjänst respektive äldreboende arbetar i 

olika miljöer; i vårdtagarens egna boende resp. inom kommunal 

institution.    

I samband med arbetsplatsträffarna satt författaren tillsammans med 

vårdpersonalen, men hade ingen central placering vid gemensamma 

bordet. Författaren deltog inte i några diskussioner. MP3 spelaren låg 

framför författaren. Innan de respektive arbetsplatsträffarna startade hade 

författaren en kort presentation av sig själv och avsikten med den 

pågående studien; att studera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är 

förankrat inom verksamheten. 

Utdrag från observationerna med författarens reflektioner redovisas 

under resultat. Utdrag har gjorts från samtliga fyra arbetsplatsträffar 

(Tabell 5, Bilaga 4).  

 3.3 Intervjuguide 

För att besvara frågeställningarna i denna studie använde författaren 

teorin som verktyg för utformning av en intervjuguide. De tematiska 

frågorna i intervjuguiden var standardiserade och bestod initialt av fyra 

frågor:  

1: Hur ser rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet ut i dag?  

2: Hur kan större delaktighet i arbetsmiljöarbetet skapas?   

3: Hur bedömer ni er psykosociala arbetsmiljö?  
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4: Hur kan vård- och omsorgsarbetet bli bättre kvalitetsmässigt?  

 

Med anledning av de uttalanden som enhetscheferna gjorde i samband 

med första fokusgrupp intervjun ansåg författarens det som väsentligt för 

studiens begriplighet att i efterföljande fokusgrupp intervjuer 

komplettera med ytterligare en fråga: 

 

5: Vad tycker du om ditt eget och din chefs ledarskap?  

 

 3.4 Intervjuer 
  

 3.4.1 Semi-strukturerad fokusgrupp intervju 

 

Deltagarna i fokusgrupp intervjuerna rekryterades av författaren via 

mejl. Av samtliga 21 enhetschefer (SoL) som var i tjänst inom kommun 

K var det önskvärt att så många som möjligt skulle delta i studien. 

Exklusionskriterier fanns därför inga. 15 (21) enhetschefer deltog i 

studien.  

 

Den första semistrukturerade fokusgrupp intervjun ägde rum den 13 april 

2011 (4 enhetschefer deltog). De två nästföljande intervjuerna ägde båda 

rum den 3 maj 2011 (4 enhetschefer respektive 7 enhetschefer deltog). 

Den fjärde och sista intervjun var extrainsatta p.g.a. att den tredje 

fokusgruppen så önskade (endast 3 av de ursprungligen 7 enhetscheferna 

deltog) och den ägde rum den 16 maj 2011.  

 

Anledningen till att det fjärde intervjutillfället blev av var att deltagare i 

den tredje fokusgruppen upplevde att det som gruppen vid 

intervjutillfället hade fört fram var alltför emotionellt d.v.s. de var i 

affektion. Deltagaren, som i detta fall fungerade som språkrör för den 

tredje gruppen, kontaktade författaren per telefon ett par dagar efter 

genomförd intervju och menade att enhetschefsgruppen som helhet 

befann sig i en svår situation och att det som hennes grupp hade fört 

fram var alltför onyanserat. Hon var tydlig med att hon ville att antingen 

skulle delar av inspelad data strykas helt, eller så skulle gruppen få ny tid 

för intervju med fokus på frågorna nr 3 och nr 4, för att kunna 

korrigera/komplettera det redan sagda. Vid det fjärde intervjutillfället 

deltog emellertid endast 3 enhetschefer och den enhetschef som hade 

fungerat som språkrör för gruppen var akut frånvarande den arbetsdagen.   
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I tidsspannet mellan 13 april och 3 maj 2011 hade enhetschefernas chef 

d.v.s. verksamhetschefen för äldreomsorgen blivit entledigad från sitt 

uppdrag. Detta visade sig kom att påverka diskussionen hos deltagarna i 

fokusgrupperna nr 2 – nr 4. Diskussionerna blev då mer kritiska till sin 

karaktär.    

  

Deltagarna i studien bestod av 13 kvinnor och 2 män. Majoriteten hade 

arbetat inom socialförvaltningen, kommun K under många års tid. 

Majoriteten hade också arbetat som enhetschef inom socialförvaltningen 

under flera års tid. Endast en av deltagarna hade arbetat inom kommun K 

under endast 2½ års tid, först som biståndshandläggare och var sedan ½ 

år ny i tjänsten som enhetschef.  

 

Utbildningsmässiga bakgrunden hos deltagarna varierade från 3-årig 

högskoleexamen så som socionom, enhetschefsutbildad och 

sjuksköterska till icke högskoleutbildade, så som undersköterska och 

vårdbiträde. Mer än hälften av deltagarna hade ingen högskoleexamen. 

 

Sammansättningen av gruppmedlemmarna var ett bekvämlighetsurval 

som styrdes av enhetschefernas egen kalender d.v.s. att intervjutillfället 

inte skulle krocka med ordinarie arbetsuppgifter. 

  

Avsikten med semistrukturerad fokusgrupp intervju var att uppnå så bred 

begriplighet av enhetschefernas verklighet som möjligt. Författaren 

tilläts ställa följdfrågor för att få aktuellt tema förklarat respektive få 

uttalanden förtydligade. 

 

Varje enskild fokusgrupp intervju tog ganska exakt 2 timmar. I samband 

med första intervjutillfället startade intervjuerna direkt, så snart 

deltagarna var samlade. De tematiska frågorna åskådliggjordes inte på 

förhand för deltagarna. Författaren hade i detta sammanhang en 

placering runt bordet som påminde om ”ordförandeposition”. Detta 

korrigerades inför de nästföljande intervjutillfällena. Fr.o.m. andra 

intervjutillfället skrev författaren upp de tematiska frågorna på vita 

tavlan, så att deltagarna innan start kunde reflektera en stund över dess 

innehåll. Författaren intog även en annan placering runt gemensamma 

bordet, för att minimera risken att bli betraktad som samtalspartner. För 

att fånga kommunikationen mellan deltagarna användes MP3 spelare. 

Inspelningarna transkriberades ordagrant till Word dokument efter att 

respektive intervju hade genomförts.  
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Placering runt bord  Typ av placering runt bordet 

   fokusgrupp 1            fokusgrupp 2-4 

 

                  D          D  D  D   

 

            D                        

           D                          D                  D  D  D  D  F

  

 

                          F 

Figur 13: Författarens och deltagarnas placering runt bordet i samband med 

fokusgrupp intervjuerna. Författaren upplevde det som väsentligt att ha en något 

avsides placering, för att gruppen skulle kunna fokusera diskussionen sinsemellan 

och inte ha behov av att involvera författaren.  
 

3.4.2 Dataanalys 

 

Efter transkribering gjorde författaren en sammanställning av de 

värdebärande orden och uttalandena och kategoriserade dem. Den första 

sammanställningen skedde utifrån författarens egen förförståelse av 

kategorisering (Bilaga 5). Den andra sammanställningen sattes in i en 

teoretisk modell över psykosociala faktorer i arbetslivet. Den sistnämnda 

sammanfattningen användes vid återkopplingstillfället några veckor 

senare i juni 2011 (Bilaga 6). P.g.a. lågt deltagande vid första 

återkopplingstillfället skedde efter sommarledigheten ytterligare en 

återkoppling via mejl, då författarens första sammanställning sändes ut 

till deltagarna, som ombads ge sitt utlåtande huruvida 

sammanställningen var överensstämmande med det tillstånd deltagarna 

hade befunnit sig i vid tidpunkten för intervjuerna (Bilaga 5).  

 

 3.4.3 Fokusgruppdiskussion 

 

Återkoppling till enhetschefsgruppen som helhet ägde rum den 16 juni 

2011. Avsikten var att genom fokusgrupp diskussion kvalitetssäkra 

erhållen data. Avsikten var att få bekräftat att sammanfattningen 

överensstämde med deras verklighet och om så inte var fallet, få 

feedback på vad gruppen upplevde annorlunda. Återkopplingstillfället 

med fokusgrupp diskussion tog ca 1 timme och 15 minuter. Endast 2 

(15) enhetschefer deltog.    
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För att göra sammanfattningen kärnfull fokuserade författaren på 

enhetschefernas psykosociala arbetsmiljö och använde för detta ändamål 

en modell avseende psykosociala faktorer i arbetslivet enligt Oxenstierna 

(2008), utvecklad av Stressforskningsinstitutet i Stockholm. Vid 

återkopplingstillfället delade författaren ut åhörarkopior (Bilaga 7). 

Deltagarna ombads att löpande föra anteckningar över synpunkter som 

uppstod under presentationens gång. Återkopplingen med fokusgrupp 

diskussion spelades in på MP3 och transkriberades ordagrant till Word 

dokument.  

 

3.4.4 Validering av dataanalys 

 

I augusti månad 2011, efter sommarsemestern, sände författaren ut den 

sammanställning av fokusgruppintervjuerna som författaren hade gjort 

utifrån egen förförståelse av kategorisering (Bilaga 5). I gruppmejlet till 

enhetscheferna ställdes två frågor, som de ombads besvara: 

 

1. Stämmer sammanställningen överens med hur det var i april-maj 

månad? Det ni sa vid intervjutillfällena var i samband med ett tillstånd, 

nu är tillståndet ett annat. Stämmer sammanställningen överens med det 

tillstånd ni var i då? 

 

2. Finns det något som du vill tillägga? 

 

 Alla utom en enhetschef gav respons på författarens återkoppling, 11 

deltagare svarade skriftligt via mejl och 3 deltagare svarade per telefon. 

Enhetschefernas svar på författarens återkoppling redovisas under 

resultatdelen (4.5 Återkoppling).  

  

 3.4.5 Bortfall 

Urvalet var 21 enhetschefer. 15 enhetschefer deltog i studien d.v.s. 

deltog i fokusgruppintervjuerna. Bortfall 6 enhetschefer.  

Anledningen till bortfallet var:  

- En enhetschef fick hoppa in som tf verksamhetschef (p.g.a. att 

ordinarie hade blivit entledigad från sitt uppdrag). 

- En enhetschef fick ett psykiskt sammanbrott på ett APT och sade upp 

sig med omedelbar verkan. 
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- En enhetschef hade för stor arbetsbörda och hann inte med p.g.a. att 

hon fick täcka upp på det område där enhetschefen hade sagt upp sig. 

- En enhetschef blev uppsagd på stående fot. Täcktes upp av annan 

enhetschef som dock kunde medverka i studien. 

- En enhetschef blev kallad till möte med kort varsel. 

- En enhetschef var sjuk. 

I samband med återkopplingstillfället den 16 juni 2011, med avsikten att 

kvalitetssäkra dataanalysen i form av fokusgruppdiskussion, deltog 

endast 2 (15) enhetschefer. Anledningen till bortfallet kan ha varit 

följande: 

- Tillståndet som gruppen hade befunnit sig i hade förändrats. Ny 

Socialchef hade blivit tillsatt (den förra hade gått i pension) och den 

entledigade verksamhetschefen hade i projektform blivit ersatt med 

två stycken tillförordnade verksamhetschefer (ordinarie 

kvalitetsutvecklare och kvalitetssamordnare som tillsammans delade 

på verksamhetschefstjänsten, vardera 50 %, i väntan på rekrytering av 

ny verksamhetschef) och behov fanns av att i stället blicka framåt. 

Behovet av att på nytt diskutera sina arbetsförhållanden vid tidigare 

tidpunkt fanns inte längre. Allt som fanns att säga, hade redan blivit 

sagt. En vilja av att blicka tillbaka fanns inte. 

- Tidpunkten för fokusgruppdiskussion var satt till några dagar innan 

midsommarafton och därmed hade några enhetschefer redan gått på 

sommarsemester. 

- Introduktion av sommarvikarier var i full gång och dagarna innan 

sommarledigheten var programmet fullt för enhetscheferna.  

- Några hade helt enkelt glömt bort det. 

- Några var eventuellt omotiverade av annan orsak.   

 Den skriftliga återkopplingen till enhetscheferna, som skedde efter 

sommarledigheten i augusti månad 2011, sändes ut i ett gruppmejl till de 

deltagande enhetscheferna, med avsikten att kvalitetssäkra dataanalysen i 

form av skriftlig respons/telefonrespons från enhetscheferna. 

Enhetschefernas respons gav så gott som full uppslutning; 14 (15) 

deltagare svarade.  
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Hur är det systematiska arbetsmiljöarbetet förankrat? 
 

Resultat observationer  

 

Resultat från observationer visar att på den operativa nivån är 

tillämpningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt SAM (AFS 

2001:1, Arbetsmiljöverket, www.av.se) inte förankrad inom 

äldreomsorgens verksamhet i kommun K. Enhetschefer och vårdpersonal 

arbetar inte tillsammans utifrån en organisatorisk vi - angelägenhet, för 

att försöka förebygga att arbetsmiljöproblem uppstår. På den operativa 

nivån saknas vana av och också kunskap om hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt SAM metodiken; undersökning – 

riskbedömning – åtgärder - kontroll. Direktiv som rör verksamheten 

kommer från verksamhetsledningen och vårdpersonalen blir passiva 

mottagare av beslut som tas.   

 

 Chef: ”Sedan, så vill jag på tal om arbetsmiljön, att när ni kommer på 

sådant som är tokigt, som har med arbetsmiljön att göra, att ni då tar 

upp det på APT. Ni har lika stort ansvar, det ligger på var och en att ta 

upp det som känns fel. Vi kommer med direktiven uppifrån. Ni kommer 

med det som ni upplever brister.” 

 

 Studien visar även att sättet som arbetsplatsträffarna genomförs på 

avviker från strukturen på dagordningen enligt samverkansavtalet FAS 

05. Antalet punkter som tas upp under rubriken ”Information” är fler än 

vad som enligt modellen är tänkt, diskussioner uppstår gärna spontant 

när medarbetarna har behov av att uttrycka sig, och under rubriken 

”Samtal” tangeras av och till snarare konfrontation än dialog. 

Observationerna visar att struktur dagordningen enligt FAS 05 är för hårt 

styrd, för att kunna möta enhetschefernas och vårdpersonalens behov av 

att diskutera och föra dialog om angelägna ämnen som rör deras 

verksamhet. För att se utdrag från diskussionerna under observationerna 

av APT, se Tabell 5 (Bilaga 4). 

 

Resultat fokusgrupp intervjuer 

 

 Resultat från fokusgrupp intervjuerna visar likaså att tillämpningen av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt SAM (AFS 2001:1, 

http://www.av.se/
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Arbetsmiljöverket, www.av.se) inte är förankrad inom äldreomsorgens 

verksamhet i kommun K. Arbetsmiljöarbetet är inte systematiserat, 

varken inom hemtjänsten eller inom äldreboende. Ett systematiserat 

arbetsmiljöarbete ingår inte som en naturlig del i verksamheten och ett 

förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs inte aktivt. Riskbedömningar, 

handlingsplaner med uppföljningar, samt konsekvensbeskrivningar 

enligt SAM metodiken utförs sällan (Bilagor 5 och 6).  

  

 Inte heller Arbetsmiljöpolicyn för kommun K, eller rutinen ”Årlig 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet” följs.   

 Studien visar även att det råder brister i hur ledningssystemet för kvalitet 

i verksamheten enligt SoL – Hemvården SOSFS 2006:11 respektive 

värdighetsgarantin följs, vilka båda har stark koppling till 

vårdpersonalens arbetsmiljöförhållanden.  

 

Chef 1: ”Jag tycker att vi arbetar alldeles för lite med 

konsekvensbeskrivningar och vi gör det i kölvattnet för någonting som vi 

inte ens har varit delaktiga i vad som ska komma. Vi får det till oss efter 

att implementeringen är igång och så ska vi tjoff ut i verksamheterna, 

verkställ och informera all personal om att det har pågått i två veckor. 

Och sedan så gör vi en konsekvensbeskrivning ett halvår efteråt. Så 

funkar det! Det är ofta att vi får påtala att har man tänkt på detta och 

detta, har man gjort en konsekvensbeskrivning? Reaktionen blir: ”Va? 

Ska man göra det?!” Alltså, vi är inte delaktiga i besluten som tas.” 

 

 Chef 2: ”Det har tagits beslut som jag inte har varit delaktig i, så nu ska 

jag sitta och göra konsekvensbedömningar och riskbedömningar i 

efterhand. Det får jag nu göra 1½ år efter att arbetsmiljöverket ville ha 

in dem.” 

Tid anges som en bristvara för att kunna arbeta systematiskt med 

arbetsmiljön: 

Chef: ”Det finns många bra rutiner som vi kanske ser att vi inte alltid 

följer, men i det dagliga arbetet har vi ett inslag av arbetsmiljö i stort sett 

i alla diskussioner och samtal. Det handlar mycket om att få arbetet så 

bra som möjligt, så lite stressigt som möjligt, så lugnt som möjligt, och 

det är ju arbetsmiljöfrågor, bara det att vi särskiljer dem inte, utan vi 

behandlar dem i arbetet. … vi åtgärdar, men vi dokumenterar inte. Vi är 

bra på att identifiera, men gör det inte systematiskt, jag tror vi gör 

allting, men använder inte de medel som finns till hands, så det kan vi bli 

http://www.av.se/
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mycket bättre på, men det är tidsbrist, man hinner inte alltid att göra allt 

enligt boken.” 

Enhetschefer upplever att de är tvungna att arbeta efterhjälpande:  

 

Chef: ”Det är hela ledet uppifrån, vi råkar ut för samma sak som vår 

personal råkar ut för d.v.s. man slänger ut massa saker och så har man 

inte tänkt i förväg, man tänker i efterskott. Jag kan inte se att man har 

någon framförhållning, det kommer med kort varsel, ett nytt system som 

ska införas och så får vi utbildning efter 3-4 månader, det är så det 

införs saker och ting.” 

 

 I samband med första fokusgrupp intervjun när den psykosociala 

arbetsmiljön diskuterades kom det nya tidplaneringssystemet Laps Care 

upp som en problemfaktor. Den enhetschef som tidigare hade varit mål 

för observation belyste inte i samband med fokusgrupp intervjun hela 

problemsituationen hon befann sig i vid tidigare APT (APT 2 Hemtjänst, 

Bilaga 4), då medarbetarna var frustrerade över sin arbetsmiljö och gav 

uttryck för stress. Enhetschefen var återhållsam med de personalproblem 

hon brottas med i sin verklighet, vilka för en ledare måste vara 

komplicerade att hantera. Till att börja med begränsade hon sig till att 

beskriva förändringsarbetet med nya planeringssystemet i positiva 

ordalag:     

 

Chef: ”Jag kan se att Laps Care är en förändring till det bättre. Man 

har en större överblick över hela verksamheten, man ser om det behövs 

sättas in folk eller inte behöver sättas in folk.”  

Lite längre fram i intervjun ger hon emellertid uttryck för sin 

arbetssituation och beskriver den splittrade situation hon befinner sig i 

som chef och upplevelsen av otillräcklighet:   

Chef: ”Givetvis skulle man haft mycket mer tid och energi att lägga på 

vissa saker i den här processen, man kanske skulle ha processat 

jättemycket mer med arbetslagen och så, vad händer nu och varför 

händer det, lite mer FIRO kanske skulle man ha kört? Det som har 

kommit upp till ytan nu är att vi ska vara visionärer, som chefer ska vi 

vara närvarande, handlingskraftiga och si och så, men det känns som att 

vi blir bara mer administratörer, det är bara administrativt arbete snart, 

är vi inte på plats så är det fel och är vi på plats så känns det också fel, 
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man är aldrig på rätt ställe, och det här med verkställigheten för oss på 

ordinärt boende, det är ju bara för mycket, det är SÅ mycket.” 

Enhetschefen uttrycker därefter organisatoriska brister i ledarskapet. Hon 

menar att omfattningen av chefsfunktionen hon har är alltför omfattande:  

Chef: ”Jo, men just det här att det känns som att det saknas ett led, då 

tänkte jag till och sa, ja men när vi hade verksamhetscheferna ute på 

området, då hade vi arbetsledare därefter, och därefter var det 

samordnare, nu har vi missat ett led, för allt det som verksamhetschefen 

gjorde ute på plats har vi enhetschefer fått på oss.” 

I ledarskapet hon bedriver försöker hon efterhjälpande åstadkomma 

förbättringar i vårdpersonalens arbetsförhållanden genom att främja 

deras delaktighet och engagemang bl.a. i form av grupparbeten: 

Chef ” … den ena gruppen har pratat om arbetsglädje och har tagit 

fram massa olika material som vi ska ta på en APT. Vi har haft 

uppföljningar om vad man pratat om. Den andra arbetsgruppen har 

pratat om vårdkvalitet och vad det är för oss. Då har man blivit mer 

delaktig. Det var en förfrågan jag hade som gick ut till alla. Alla kunde 

kanske inte vara med, skulle ju vara en grupp om bara sju stycken. 

Sedan kommer inte dessa konstellationer att vara för evigt. Det kommer 

kanske att poppa upp en ny fråga och då är det en annan 

gruppsammansättning som jobbar med den.” 

Analys 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete på operativ nivå bedrivs inte och SAM 

som metod/verktyg i form av undersökning – riskbedömning – åtgärder - 

kontroll tillämpas inte och är inte förankrat på operativ nivå inom 

äldreomsorgens verksamhet i kommun K. Brister i systematiken i 

arbetsmiljöarbetet leder till negativa effekter på enhetschefernas och 

vårdpersonalens psykosociala arbetsmiljö. Genom att beslut som tas på 

strategisk nivå inte på förhand förankras på operativ nivå, brister det i 

enhetschefernas och vårdpersonalens delaktighet och engagemang, samt 

i deras tilltro till pågående förändringsarbeten.  

 

Eftersom tidsramen är lång från det att ett konstaterande om att 

arbetsmiljön brister, till att handling för att försöka åtgärda problemet 

äger rum, finns anledning att förutsätta att det systematiska 

arbetsmiljöarbetets metodik enligt SAM (AFS 2001:1) 

Arbetsmiljöverket, www.av.se) inte kommer att följas, så länge som 

http://www.av.se/
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ledarskapet på strategisk nivå enligt Svensson m.fl. (2008) saknar fokus 

på mål, resultat, utvärdering och långsiktiga effekter.   

 

En av enhetscheferna hänvisade till FIRO (Fundamental Interpersonal 

Relations Orientation, Will Schutz, 1958), som en kunskapsbas för sitt 

ledarskap hon borde ha arbetat mer efter. FIRO är en relationsteori, som 

beskriver att skillnader i effektiviteten i en arbetsgrupp/arbetslag beror 

på medlemmarnas relationer och sätt att kommunicera på. En grupp 

enligt FIRO teorin är en samling individer med en gemensam 

målsättning. Enhetschefen lade med sitt uttalande på sätt och vis skulden 

på sig själv för att inte ha arbetat tillräckligt med sin personal, samtidigt 

som hon beskriver otillräckligheten i sitt eget chefskap. Bergman & 

Klefsjö (2007) beskriver vikten av måldelning som ett processinriktat 

arbetssätt i förbättringsarbetet, för att kunna öka delaktigheten och 

engagemanget bland medarbetarna, och effektiviteten i verksamheten. 

Av den anledningen kan det inom äldreomsorgens verksamhet i kommun 

K innebära svårigheter att arbeta med FIRO om arbetsgrupperna med det 

nya planerings- och schemaläggningssystem inte prioriterar kontinuitet i 

bemanning, samt mätbara och tydliga mål kopplade till den bestämda 

arbetsgruppen. Om arbetsgruppen inte står för kontinuitet vad gäller 

närvaro och ansvarstagande för bestämda vårdtagare, utan i stället ofta 

ändrar tillhörighetsfas i olika arbetsgrupper, och ofta möter obekanta 

vårdtagare, kan FIRO sannolikt inte nå den framgång som enligt teorin 

är tänkt.    

 

 Studien visar att den typ av lärande som sker inom verksamheten mest 

handlar om single-loop learning enligt Argyris (1991) d.v.s. lärandet sker 

inom ramen för nuvarande system, arbetssätt och tänkande. 

Arbetsmiljöarbetet och kvalitetsutvecklingsarbetet som arbetsgrupperna 

bland vårdpersonalen engagerar sig i sker i ett bottom-up perspektiv, 

begränsad till vårdpersonalens eget lokala system, utan vidare spridning i 

verksamheten. Denna typ av lärande kommer enligt Bergman & Klefsjö 

(2007) på sin höjd att kunna påverka individernas beteenden och de 

lokala reglerna/rutinerna, men knappast kunna påverka förutsättningarna 

för långsiktig förändring, eftersom verksamhetens mål inte är definierade 

och uttalade, och eftersom enhetschefens ledarskap inte fokuserar på 

processen och människorna som arbetar i den, utan i stället har fokus på 

övervakning och administration av processen. Det finns därför enligt 

Svensson m.fl. (2008) anledning att anta att vårdpersonalens delaktighet 
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och engagemang inte kommer att kunna bidra till hållbara effekter och 

ett organisatoriskt lärande.  

     

 Om vårdpersonalen inte får feedback på sitt kunskapande finns enligt 

Maccoby (2010) risk för att de blir otillfredsställda med sina 

inflytandemöjligheter, samtidigt som de kan bli passiva och likgiltiga när 

de inser att det som de har tänkt på och engagerat sig inte leder till någon 

förändring. Detta kan innebära att några tappar motivationen för sitt 

arbete. Den goda arbetsutvecklingen blir då inte möjlig (Fig. 8).  

  

Enhetscheferna beskriver sin chefsfunktion som otillräcklig. Bristerna i 

de psykosociala arbetsförhållandena på operativ nivå leder till att 

verksamhetens resurser och omgivningens krav inte är balanserade. 

Rådande organisatoriska förhållandena kan ha negativ effekt på 

enhetschefernas hälsa. Enligt den teoretiska modellen avseende 

psykosociala faktorer i arbetslivet, utvecklad av 

Stressforskningsinstitutet i Stockholm i samarbete med Siegrist (1996), 

brister det i både arbetsfaktorer (stimulans, påverkansmöjligheter, krav 

och resurser) och arbetsplatsfaktorer (mål, struktur, ledning, frihet, 

demokrati och rättvisa, konflikt/konflikhantering och humanitet/socialt 

stöd), som genom arbetskraven kan orsaka stressymptom och ohälsa. 

Enligt modellens tretton dimensioner enligt Oxenstierna m.fl. (2008), 

visar studien att för enhetscheferna brister det i samtliga dimensioner 

(Bilaga 6).  

 

Enhetschefer och vårdpersonal befinner sig i ett symbiotiskt förhållande. 

När det brister i enhetschefernas psykosociala arbetsmiljö brister det 

även i vårdpersonalens. Ett operativt ledarskap som inte ges möjlighet att 

förankra och skapa bestående delaktighet och engagemang hos sina 

medarbetare, tvingas enligt Svensson m.fl., (kap. 2, 2008) in i ett reaktivt 

arbetssätt, och medarbetarnas medverkan blir i stället en form av terapi, 

d.v.s. vårdpersonalen får i uppgift att i arbetsgrupper ta fram och ena sig 

om förslag i frågor som i stort sett saknar betydelse för verksamheten 

och organisationen som helhet. Enligt Svensson m.fl. (kap. 2, 2008) har 

denna form av manipulerande participation syftet att medarbetarna ska 

hållas lugna och sysselsatta, så att de får en känsla av att vara delaktiga 

och inte bråkar.   
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4.2 Hur kan rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

förbättras? 
 

Resultat observationer 

 

Resultat av observationer visar att chefskapet är kluvet, otillräckligt och 

otydligt i förhållande till sina medarbetare. Vårdpersonalen efterlyser 

större grad av ledarskap (Tabell 5, Bilaga 4): 

 

Chef: ”…för att jag vill finnas för er, och också finnas för vårdtagarna. 

Jag har jättemycket idéer om vad som kan bli bättre, det här med sättet 

att tänka på osv. Men det har jag inte mäktat med att framföra på ett sätt 

som gjort att ni har nappat.”  

 

Av observationerna framkommer att ett systematiserat arbetsmiljöarbete 

saknar förutsättningar för att kunna bedrivas om ledarskapet på den 

operativa nivån har otillräcklig systemsyn och saknar förmåga/resurser 

att skapa en vi-känsla, som gör att vårdpersonalen vill och kan engagera 

sig i sitt arbete. Det gemensamma lärandet enligt Ellström (2010) kan då 

inte uppstå. Enligt Döös m.fl. (2010) och Döös & Waldenström (2008) 

kan en chef som kritiseras för att vara frånvarande och samtidigt kommer 

med tankegångar som handlar om betygsättning av vårdpersonalens 

prestationer få svårigheter med förbättringsarbetet inom sitt 

verksamhetsområde.      

 

Chef: ”Förra gången tog jag upp vad man tar med när man lönesätter, 

hoppas fortsätta med att sätta upp mål. Precis som mål och delmål för 

vårdtagarna i genomförandeplanen, så ska vi också jobba med mål och 

delmål, så att det ska bli tydligt för er, precis som mål i skolan, för att få 

betyg det och det, vad du måste uppnå för att få betyg på detta och detta, 

det ska vi jobba vidare med.” 

 

Resultat fokusgrupp intervjuer 

 

Enhetscheferna som grupp ser flera möjligheter till att framöver kunna 

systematisera arbetsmiljöarbetet. De beskriver att det bl.a. handlar om 

hur mötesformerna bedrivs, hur arbetsmiljökunskaperna sprids och 

understöds i det dagliga arbetet, hur det ges möjlighet till tid, 

framförhållning och planering i arbetet, hur motivation inför uppgiften 

skapas bl.a. i form av målsättning, och också hur egenansvaret 

uppmuntras (Bilagor 5 och 6).  
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Resultat visar att den övergripande förbättringsmöjligheten för 

arbetsmiljöarbetet, som enhetscheferna ser det, ligger på ledarskapets 

funktion på strategisk nivå. Genom att arbeta för att enhetscheferna: - 

inte upplever sig splittrade och otillräckliga, - inte måste arbeta 

efterhjälpande, - inte saknar information och upplever brist i delaktighet i 

arbetsuppgifter som ska utföras, - inte upplever brist på förankring innan 

beslut fattas, - inte upplever brist i stöd och feedback på sitt arbete, - får 

möjlighet till utbildning och vidareutveckling, kan fungerande rutiner i 

arbetsmiljöarbetet skapas och bli systematiserade i det dagliga arbetet 

(Bilaga 5 och 6):  

Chef:” Om vi ser tillbaka på det senaste året, så tycker jag att hela den 

här situationen som vi har varit i tillsammans med vår chef är ett 

praktexempel på hur man INTE ska handskas med arbetsmiljö, för det 

har varit en RIKTIG katastrof fram till nu, och är fortfarande egentligen, 

så ur det perspektivet skulle många i ledande ställning behöva gå 

MÅNGA kurser inom det mest elementära i arbetsmiljö.” 

 

 När arbetsmiljöarbetet inte är förankrat på strategisk nivå leder det enligt 

Oxenstierna m.fl. (2008) till psykosociala arbetsmiljöbrister för både 

enhetschefer och vårdpersonal (Bilagor 4, 5 och 6): 

  

Chef: ”Det känns inte som att ledningen, eller uppåt, har lyssnat riktigt, 

för man kan titta på våra verksamhetschefsmöten, man kan berätta och 

berätta och berätta, men vad händer - ingenting! Jag vet att de har gråtit 

sig blodiga på hemvårdsområdet, för där har man konstiga ärenden, kan 

man säga, vårdtagare som är psykiskt sjuka, missbruk, tunga ärenden, 

det tar hårt på personalen, där de samtidigt är kraftigt underbemannade 

och går på knäna, och enhetschefen får till sig håll budget! Alltså redan 

här har man kört personalen i botten och sedan så byter de chef hela 

tiden också.” 

 

Enhetschefer efterlyser förbättrad kommunikation med politikerna för att 

få förutsättningar i sitt arbete som chef på operativ nivå:   

Chef: ”Organisationen har inte varit tillräckligt tydlig med att det är 

politikerna som styr vår verksamhet. Politikerna har inte varit 

tillräckligt tydliga med sina mål och det medför att vi blir otydliga med 

våra mål. Det spelar ingen roll vilken verksamhetschef vi har om inte 

politikerna är tydliga i relation till verksamheten, det är det centrala, 
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tycker jag, hur man kommunicerar. Kommunikationen mellan 

tjänstemän och politiker har inte funnits… Det är viktigt med 

politikernas ansvar i det här. När vi säger att f d verksamhetschefen har 

varit förvaltare, så har hon varit styrd av en förvaltare, för att förra 

socialchefen var ju BARA en förvaltare.”   

Om inte arbetsmiljöns betydelse förankras på strategisk nivå enligt 

Oxenstierna m.fl. (2008) är det troligt att enhetschefer antar en okunnig 

inställning till uppgiften. Nedanstående citat gjordes innan enhetschefens 

verksamhetschef blev entledigad från sitt uppdrag, alltså i samband med 

första fokusgrupp intervjun. Möjligen finns ett samband mellan 

uttalandena och en beroendeställning (lojalitet) till sin närmsta chef, f.d. 

verksamhetschefen, eftersom uttalandena i efterföljande fokusgrupp 

intervjuer blev mer kritiska: 

 

Chef: ”Ja, alltså det systematiska arbetsmiljöarbetet tycker jag är en av 

de mest prioriterade frågorna. Jag tycker det kan finnas ett betydligt 

större behov av utbildning inom andra områden.” 

 

Om inte arbetsmiljöarbetet förankras på strategisk nivå enligt 

Oxenstierna m.fl. (2008) kan enhetschefer anta ett adaptivt 

förhållningssätt med en passiv inställning till arbetsmiljöarbetets 

betydelse:      

 

Chef ”Kan bara säga, vi har inte arbetat med checklistor ännu, för de 

måste ju introduceras på ett vettigt sätt. Det finns ju ingen mening med 

att producera ett papper och sedan sätta in i en pärm. Det måste vara en 

koppling med vad som är syftet, vilken tid man ska lägga på det och så. 

Man kan ju skriva pappret och sätta i en pärm, så har man ju uppfyllt 

vad man ska göra (ja, precis, instämmer en annan enhetschef), men jag 

tycker ju att det är bättre att strunta i att göra det tills att de som ska 

göra det vet vad det handlar om och varför man gör det, så därför tar 

det tid att införa.” 

 

Även insikten i lärandets och kunskapsutvecklingens betydelse för 

arbetssystemet de befinner sig i enligt Bergman & Klefsjö (2007) förblir 

då låg:     

 

Chef: ”Vi kan ju jobba helt och hållet med arbetsmiljö, egentligen på 

heltid. Ja brinner man för en fråga och tycker att det är det absolut 
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viktigaste som finns, då tycker man ju alltid att det är för lite tid som 

ägnas åt det, men jag personligen tycker inte på något sätt att den är 

lågprioriterad, det är på alla nivåer, personalkontoret och alla 

förvaltningar, ofta är ju alla utbildningar förvaltningsövergripande, det 

tycker jag också är positivt. Nej, jag tycker nog att det är 

tillfredställande.” 

 

Enligt Rendahl (1995) kan då förändringsarbeten tas emot med misstro 

och bristande engagemang:  

 

Chef: ”Alla förändringar är ju inte förbättringar, man har nog varit med 

lite för länge, för att inse att det behöver nog inte vara så. Så kan man 

göra som jag brukar säga: ”Bend over, here it comes again!” 

    

Och enligt Bergman & Klefsjö (2007) kan arbetsmiljöarbetet begränsas 

till teman som inte handlar om verksamhetsförändringar och processer 

som rör det dagliga arbetet: 

 

Chef: ”Det kan vara katterna som är ett problem. Det kan ju vara en 

sådan grej också som kan vara ett problem, och rökning, sådant måste 

man ju ta tag i.” 

 

Samtidigt, enligt Rendahl’s teorier (Rendahl, 1995) om det utvecklande 

ledarskapet, vilka brister inom socialförvaltningen i kommun K brister, 

kan upplevelsen av de fackligt förtroendevaldas engagemang bedömas 

som fullgott: 

 

Chef: ”Arbetsmiljöfrågorna ska vara levande på APT, ja. Jag har 

förmånen att ha 2 skyddsombud, alltså SAM pärmarna ska in, ingen ska 

säga att man inte vet, man kan ta ett litet ämne per gång, det är mycket 

som ska klämmas in i APT, men jag gör det eftersom jag har två stycken 

som kan hjälpa mig att tycka likadant som jag.” 

 

Analys 

 

Hur man som chef ser på arbetsmiljön och den goda arbetsplatsen 

beskrivs i en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (2006) där 

500 kommunala chefer rangordnade de viktigaste faktorerna de ansåg 

känneteckna den goda arbetsplatsen: 1. Tydlighet (i uppdrag, mål, 

ledarskap, arbetssätt). 2. Delaktighet och möjlighet att påverka. 3. 
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Möjlighet till utveckling. 4. Omsorg om medarbetarna (bli sedd, tillit, 

stöd, bli lyssnad på). 5. Öppet tillåtande klimat. 6. Intressanta och 

meningsfulla uppgifter. 7. Glädje i arbetet (humor, ha roligt). Enligt 

Nyström (2007) är dessa inga enkla krav i ett förändringsarbete.   

 

 Enligt Hörte m.fl. (kap. 6, 2009) innebär arbetsmiljöarbete för de flesta 

att man undersöker risker på en befintlig arbetsplats, att man försöker 

hitta orsaker till den anställdes hälsoproblem och försöker förändra 

individens arbetsplats när det finns ett arbetsmiljöproblem. 

Arbetsmiljöarbete bedrivs då genom aktiviteter som arbetsmiljöronder, 

riskbedömningar, kartläggningar av fysisk och psykosocial arbetsmiljö, 

mätningar av buller osv. För att dessa åtgärder ska nå framgång bland 

medarbetarna krävs att organisationen inte är under ständig påverkan av 

omvärlden. Om fokus i arbetsmiljöarbetet endast finns på befintlig 

arbetsplats och de arbetsuppgifter som finns där, beaktas inte 

arbetsmiljöaspekterna när en organisation befinner sig i förändring och 

har behov av utveckling i förhållande till omvärldens krav enligt 

Odenrick & Holmer (2009).   

  

Eftersom inga större organisationer, i synnerhet inte kommunal 

verksamhet, befinner sig i statiskt tillstånd, bör arbetsmiljöarbetet enligt 

Hörte m.fl. (kap.2, 2009) i första hand i stället betraktas som en 

strategisk fråga, för att kunna balansera mellan organisationens egna 

resurser och omgivningens krav. Det räcker därför inte med utbildning 

inom arbetsmiljöområdet för att arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgens 

verksamhet i kommun K ska kunna utvecklas och för att bristande 

arbetsmiljöförhållanden ska kunna bli åtgärdade, eftersom den typen av 

kunskapande inte parallellt erbjuds handlingsutrymme för lärandet enligt 

Hörte m.fl. (kap. 2, 2009).  

 

För att en förbättring ska kunna komma till stånd inom äldreomsorgens 

verksamhet bör enligt Bergman & Klefsjö (2007) organisationen gå ifrån 

single-loop learning på arbetsplatsnivå och i stället arbeta efter double-

loop learning i form av kunskapsutbyte mellan strategisk och operativ 

nivå. Ledning och medarbetare bör steg för steg utveckla förståelse, 

samsyn och en gemensam referensram för hur man ska agera och få 

igång målinriktad handling inom organisationen. Genom double-loop 

learning i form av medvetet och kritiskt reflekterande över 

läroprocessen, dess mål, kunskaperna som förmedlas och individens och 

organisationens roll och struktur, kan enligt Bergman & Klefsjö (2007) 
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ökad insikt uppnås och förändringsarbetet inom arbetsmiljöområdet kan 

leda till förbättring.  

 

Enligt Bergman & Klefsjö (2007) bör en organisation arbeta efter 

måldelning med fokus på processerna i den. Centralt vid processledning 

är att utgå från helhetsperspektivet på organisationen och att förbättra 

processernas kvalitet (förmågan att tillfredsställa kundernas behov och 

förväntningar), effektivitet (hur väl processerna utnyttjar organisationens 

resurser för att producera resultat) och anpassningsförmåga (hur väl 

processerna kan anpassas till förändrade förutsättningar). Med de 

utgångspunkterna kommer ett systematiserat arbetsmiljöarbete att bli 

centralt och en självklar del i det ständigt pågående organisatoriska 

förbättringsarbetet.  

 

 Enligt Argyris (1991) är det skillnad mellan vad individer tycker och 

säger, och hur arbetsuppgiften beskrivs i verksamheten (espoused 

theory) och vad som sedan görs i praktisk handling (theory in use) och 

vanligtvis är individen omedveten och oreflekterad om denna skillnad 

(se citat s. 51-52). T.ex. uttrycks det att kunskaper inom 

arbetsmiljöområdet finns och att med SAM pärmarna arbetas det 

kontinuerligt, men eftersom den egentliga prestationen av 

ansträngningarna saknar målsättning kommer den strävan som görs att 

sakna betydelse för verksamhetens systematiska och egentliga 

förbättringsarbete.  

  

 Enhetschefer inom kommunal äldreomsorg inom kommun K har vana av 

att korrigera fel, men har mindre erfarenhet av ett ifrågasättande om det 

man gör verkligen är den rätta vägen att gå, vilka är två olika 

förhållningssätt till sitt arbete som ledare enligt Argyris, (1991), och 

också två olika förhållningssätt att ta sig an arbetsmiljöarbetet på. 

Uttalandet av den ena enhetschefen (s. 46) belyser detta väl, där hennes 

tankegångar egentligen stämmer väl överens med ett processinriktat 

arbetssätt, där arbetsmiljöfrågorna inte särskiljs, utan blir behandlade i 

det dagliga arbetet, men där hennes föreställning om att det inte sker 

enligt ”boken” ger henne en bild av att hon arbetar med 

arbetsmiljöfrågorna på ett otillfredsställande/felaktigt sätt.  

 

 Denna studien visar att ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 

metodiken i SAM (AFS 2001:1, Arbetsmiljöverket) inte matchar den 

organisatoriska utvecklingen enligt Rendahl (Rendahl m.fl. 1995) och 
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enligt måldelningsprincipen enligt Bergman & Klefsjö (2007), varför 

användandet av en annan metodik bör eftersträvas i det förebyggande 

psykosociala arbetsmiljöarbetet, en metodik som stämmer överens med 

offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman & Klefsjö (2007).   

  

 När ett ifrågasättande från enhetschefernas sida har funnits visar studien 

att det på strategisk nivå inte har tagits om hand på ett för enhetscheferna 

önskvärt sätt och inte heller lett till någon förändring. Detta har bidragit 

till ett adaptivt ledarskap på operativ nivå med avsaknad av medvetet 

utvecklande av arbetsmiljön. För att en organisation ska bli framgångsrik 

är det enligt Argyris (1991) viktigt att göra ledare och individer 

medvetna om att de kan välja mellan två förhållningssätt och att 

organisationen skapar strukturer och processer som uppmuntrar ett 

ifrågasättande av befintliga normer och värderingar som styr handlandet 

i organisationen.   

  

I och med att första fokusgrupp intervjun ägde rum innan 

verksamhetschef blev entledigad från sitt uppdrag och i sin karaktär var 

betydligt mindre kritisk till strategiska ledningen än vad de efterföljande 

blev, kan det tolkas som att även rädsla för att ifrågasätta rådde bland 

enhetscheferna. När verksamhetschef inte längre fanns kvar på sin 

position, fanns inte heller rädslan för att uttrycka sig kvar. Deming 

(1993) beskriver en syn på ledarskap som bygger på mänskliga 

värderingar och ideal som är attraktiva i dagens demokratiska samhälle, 

och en av dem handlar om att fördriva rädslan: En människa som känner 

sig otrygg, som är rädd för att ställa frågor, eller att peka på 

missförstånd, kan aldrig göra ett bra arbete. Man kan inte förvänta sig att 

en medarbetare som är orolig för sitt jobb, rädd för sin chef, eller 

bekymrad över arbetsmiljön ska lyfta fram svagheter och göra om till 

förbättringsmöjligheter. Hit hör även ledarens rädsla att göra fel enligt 

Bergman & Klefsjö (2007).  

 

I fokusgruppintervjuerna 2-4 kände sig gruppmedlemmarna trygga och 

gav uttryck för sina förbättringstankar (s. 50) beträffande hur rutiner i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska kunna förbättras, vilka för den 

organisatoriska ledningen inom kommun K och socialförvaltningen bör 

vara angelägna områden att gripa sig an i det förestående 

förbättringsarbetet.  
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4.3 Hur kan arbetsplatsträffar (APT) användas för att 

förbättra rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

Resultat observationer 

Resultat av observationer visar att kommunikationen mellan 

vårdpersonalen och deras chefer inte leder till handlingskraft. 

Vårdpersonalen har behov av att dialogen som förs med deras chef ger 

feedback och att informationsutbytet som sker dem emellan tas om hand 

och leder till förbättring. Att skapa förutsättningar för vårdpersonalens 

delaktighet och påverkansmöjligheter är centralt för att 

arbetsmiljöarbetet ska kunna bli systematiserat och för att 

arbetsplatsträffar ska kunna bli forum för en lärande kommunikation 

med verksamhetens fortsatta utveckling som strategiskt mål. 

Vårdpersonalen ser för detta behov av ett utvecklande ledarskap (Tabell 

5, Bilaga 4): 

 

Personal: ”Information kommer inte vidare. Vi har en vårdtagare som 

definitivt behöver lite längre tid. Detta har vi påpekat hur många gånger 

som helst. Jag har kommit i konflikt med vårdtagaren flera gånger när 

jag säger att jag inte hinner. Jag har tagit upp detta på team möten.” 

Chef: ”Biståndstiderna styr vi inte över längre, det är 

biståndshandläggarna som bestämmer, vi ska ha j-t gott på fötterna, vi 

styr inte över tiden, vi måste rätta oss efter 30 minuter.” 

 

Personal: ”Men det är ju människor…” 

Resultat fokusgrupp intervjuer 

Kommunikationen i dialog mellan enhetschefer och vårdpersonal inom 

äldreomsorgens verksamhet i kommun K brister p.g.a. bristerna i den 

psykosociala arbetsmiljön på operativ nivå (Bilagor 4, 5 och 6). Det 

gemensamma lärandet enligt double-loop learning enligt Argyris (1991) 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende att förebygga, identifiera 

och åtgärda risker i arbetsmiljön, samt att följa upp resultat av arbetet 

kan därmed inte uppstå. Det framkommer att enhetscheferna är i behov 

av en tydlig kommunikation från ledningens sida och en tydlighet i 

uppdraget de ska utföra, för att själva ha möjlighet till att kommunicera 

tydligt med sina medarbetare: 

Chef: ”Och vad ska en ledare vara, vad är det kommunen vill att vi ska 

vara, vad är det de förväntar sig av oss? Ska vi sköta administrationen, 
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eller ska vi vara nära personalen, för att de i sin tur ska göra ett bra 

jobb gentemot dem vi är där för? Alltså, det har jag inte klart för mig 

vad de vill. Och när man får löneförhöjning, så tänker jag vad är det då 

för, vad är det man bedömer? Det vet man ju inte.” 

Den bristande kommunikationen i dialog mellan ledare och ledda och 

avsaknaden av ett gemensamt lärande som strategi, utan fokus på 

mätbara och tydliggjorda mål för arbetsmiljöarbetet, skapar inte 

förutsättningar för att kunna börja ett förbättringsarbete avseende rutiner 

i ett systematiserat arbetsmiljöarbete.      

Chef 1: ”Konsekvensbeskrivningar görs ju generellt inte, jag kanske 

bara pratar för min egen del, men det görs inte i den omfattning det 

borde göras. Man måste ju se en mening med det. Kan man komma fram 

till något som eventuellt kan förändras, då kan det vara idé att lägga ned 

kraft på det.”  

Författaren: ”Ni ser att det ändå inte går att ändra på en del saker, det 

är den upplevelsen ni har”? 

Chef 1: ”Alltså, vissa förändringar kan ju vara ofrånkomliga att göra, 

alltså vissa förändringar är helt enkelt direktiv, då är det till att 

genomföra och så får man se vad som händer (skratt). Men om man tar 

egna initiativ till att göra förändringar, så är det ju en annan sak, men 

systematiken bygger ju på att vi inför alla förändringar gör 

konsekvensbeskrivningar, men det kan jag säga, det gör inte jag, men 

jag får hoppas att jag är den ende som inte gör det (de andra 

småskrattar).” 

Chef 4: ”Verksamheten i sig är ju så föränderlig just nu, vi pratar LOV 

nu, där vi ena veckan har 52 rader med utökning till 54, men om två 

veckor kanske jag bara har 50 rader som behöver besättas, för det går 

upp och ned hela tiden, så upp och ned har det inte varit tidigare, skulle 

jag då göra riskanalyser för varenda, alltså det går ju inte.” 

Chef 2: ”Nä, det går ju inte.” 

Chef 4: ”Men alltså tillsätta personal, eller inte tillsätta, egentligen 

skulle jag göra det ju.” 

Chef 3: ”Men så är det ju, det är ett resursbeläggningssystem som är 

pålagt oss, som får konsekvenser, men man kan ju ändå inte påverka det, 

så det är ju ingen mening med att göra riskanalyser.” 



66(102) 
   

Chef 3: ”Man sätter sig nog inte i den här situationen om man är en 

utpräglad lagspelare, man måste ha någon form av tanke att agera 

självständigt, det tror jag, annars sätter man sig inte i den här rollen (de 

andra instämmer).” 

Förbättringsarbete förutsätter lagspelare. För att gemensamma mål i ett 

systematiserat arbetsmiljöarbete ska kunna bli tydliggjorda och uttalade, 

och också bli vägledande för verksamheten, bör enhetschefernas 

ledarskapsförmåga och förändringskompetens utvecklas inom 

äldreomsorgens verksamhet i kommun K. En ledare med avsikten att 

tillsammans med sina medarbetare arbeta efter mål, förutsätter ett 

relationsinriktat och utvecklande ledarskap enligt Ellström (2010), Döös,  

& Waldenström (2008), Döös m.fl. (2010). Om enhetschefer tänker och 

agerar självständigt kan svårigheter uppstå med att få igång det 

gemensamma lärandet med gemensam målsättning för verksamheten. 

Enhetschefer som har arbetat många år inom kommun K och som har 

anpassat sig till den programmatiska, order- och händelsestyrda 

organisationen saknar vana av att arbeta systematiskt och målinriktat 

med arbetsmiljön enligt Rendahl, m.fl. (1995):      

Analys 

Enligt den teoretiska modellen utvecklad av Stressforskningsinstitutet i 

Stockholm (Oxenstierna m.fl., 2008) i samarbete med Siegrist (1996) är 

chefsfunktionen på operativ nivå inom äldreomsorgens verksamhet i 

kommun K överbelastad och otillräcklig. I en tid av ständig förändring, 

som ställer krav på organisatorisk utveckling och ett förändringsbenäget 

ledarskap, visar studien att kraven på chefsfunktionen på både strategisk 

och operativ nivå är så omfattande att inte hela det spektrum av 

egenskaper som krävs för uppgiften täcks. Enligt Bergman & Klefsjö 

(2007) finns inte förutsättningar för att med framgång kunna arbeta mot 

mål i ett systematiserat arbetsmiljöarbete, eftersom ledningen inte 

fokuserar på processen i arbetsmiljöarbetet och människorna som arbetar 

i den. Till följd av detta blir arbetsplatsträffarna främst ett forum för att 

med arbetsmiljöfrågorna arbeta efterhjälpande och att akut försöka 

justera bristerna i vårdpersonalens arbetsförhållanden.  

Arbetsplatsträffarna inom äldreomsorgens verksamhet i kommun K har 

fokus på framför allt de aktuella driftsfrågorna. Det råder en inbyggd 

konflikt mellan drift och utveckling av verksamheten. Om intentionerna i 

FAS 05 avtalet ska kunna uppnås behöver förändringsarbetet kompetens 

i ledarskapet med praktiska förutsättningar och en organisering som 
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säkerställer viktiga funktioner, så som aktivt ägarskap, professionell 

styrning och engagerade deltagare. Begreppet FAS 05 står för förnyelse, 

arbetsmiljö och samverkan. Enligt Rendahlteorin (Rendahl m.fl., 1995) 

innebär förnyelse att innovation inkluderas i en verksamhet enligt en 

inlärningsstrategi. För att det ska kunna bli möjligt bör ledarskapet ha 

drivkrafter som leder till utveckling; förbättring och förnyelse enligt 

Rendahl m.fl.(1995), för att kunna möta verksamhetens framtida behov. 

Om intentionerna i FAS 05 avtalet ska kunna uppnås bör även 

samverkansgrupperna på de olika nivåerna inom socialförvaltningen 

(lokal, förvaltnings- och central nivå) uppnå tydlighet och struktur i hur 

representanter från arbetsgivare och de fackliga organisationerna för 

dialog sinsemellan, för att göra det möjligt att gemensamt delta i 

planerings- och beslutsprocesserna, och att överblicka och följa upp 

verksamheten ur ett helhetsperspektiv med förbättring av processernas 

kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga enligt 

måldelningsprincipen enligt Bergman & Klefsjö (2007). Om inte 

förnyelse värnas på operativ nivå och om samverkan och återkoppling 

försummas inom socialförvaltningen kommer arbetsmiljöarbetet inte att 

kunna bli systematiserat och bli en del av det dagliga arbetet till gagn för 

verksamheten i en föränderlig omvärld, med uppdraget att möta 

vårdtagarnas/kundernas varierande behov.        

 

Socialförvaltningen bör ställa sig frågor om vad som krävs på de olika 

nivåerna i organisationen, för att förutsättningar för att ett förändrings- 

och utvecklingsinriktat arbete ska kunna uppstå, och för att 

arbetsplatsträffar ska kunna bli ett forum som genererar 

verksamhetsförbättringar med arbetsmiljön som en central del i det enligt 

Åberg & Ljungzell (2009). Att börja arbeta för att de tretton 

dimensionerna enligt Oxenstierna m.fl. (2008); stimulans, 

påverkansmöjligheter, krav och resurser, mål, struktur, ledning, frihet, 

demokrati och rättvisa, konflikt/konflikhantering och humanitet/socialt 

stöd förbättras inom förvaltningen, kan med denna studie ses som 

angeläget. Om den psykosociala arbetsmiljön för enhetscheferna 

förbättras ökar förutsättningarna för att arbetsplatsträffarna blir ett forum 

för en lärande kommunikation i dialog, som gör vårdpersonalen delaktig 

och engagerad i ett förändringsarbete.         

 

Förändringsarbete enligt en inlärningsstrategi enligt Rendahl m.fl. 

(1995) behöver förändringsledare som är lagspelare. Lagspelare bidrar 

till att det gemensamma lärandet ska kunna uppstå, med delaktighet och 
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engagemang från medarbetarnas sida. Enligt Rendahl (1995) ger inte 

förändringsledare direktiv, de rör sig i stället omkring, kommunicerar, 

letar informella ledare, strävar inte efter att ha maximal styrning, utan 

lärandet är den centrala komponenten, där handling och reflektion 

betonas. Ledare och medarbetare skapar på så vis efterhand ett 

gemensamt språk, ett gemensamt sätt att kommunicera. Ett ledarskap 

måste därför vara synligt och kunna ta initiativ, och tillåta att 

experimenterandet leder till handlingskraft och att vi-dem relationen inte 

längre finns, utan alla blir vi enligt Rendahl m.fl. (1995). Då ökar 

ansvarstagandet bland medarbetarna och företagskulturen blir något som 

gäller för alla. En förändringsledare enligt inlärningsstrategi kopplar 

samman tanke och handling, vilket ger både kortsiktigt och långsiktigt 

värde. Nyckeln till ett ledarskap är att ta hänsyn till vad och hur, och att 

aktivt involvera många medarbetare enligt Rendahl m.fl. (1995). 

I en kommunal verksamhet, som är politiskt styrd med en 

programmatisk strategi, där direktiv är ofrånkomliga, går det emellertid 

inte att komma ifrån att lärandet i organisationen i tider måste vara 

adaptivt och rutininriktat. Enligt Ellström (2010) bör dock de explicita 

och implicita arbetsprocesserna (Figur 4) stödja varandra i ett lärande 

innovativt system. Det är inte utvecklande för varken organisation eller 

verksamheter om människorna i arbetssystemet begränsas till att verka i 

en i huvudsakligen rutininriktad process enligt programmatisk 

förändringsstrategi enligt Rendahl m.fl. (1995). Det gemensamma 

kunskapandet kan då inte uppstå, inlärning, nytänkande och innovation 

hämmas enligt Ellström (2010). När chefer och medarbetare inte erbjuds 

att tänka och handla fritt, pröva nya idéer och ha variation av aktiviteter, 

minskar kreativiteten och därmed också arbetsglädjen enligt Ellström 

(2010). Kreativitet är en konkret drivkraft hos människan och sann 

kreativitet handlar om att chansa enligt Kira m.fl. (2010). Om 

förändringsarbeten ska kunna implementeras framgångsrikt och av 

medarbetare bli betraktade som förbättringar bör inlärningsstrategin ske 

återkommande och komplettera den programmatiska strategin enligt 

Ellström (2010). Enligt Rendahl m.fl. (1995) skapas förutsättningar för 

att ett utvecklingsinriktat och innovativt lärande sker, och att 

verksamheten både kan förbättras och förnyas, om chefer och 

medarbetare tillsammans reflekterar, belyser oklarheter och utan rädsla 

ifrågasätter. Ett utvecklande ledarskap, som öppnar upp för innovativt 

lärande är förutsättningen för att de explicita och implicita 
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arbetsprocesserna (Figur 4) ska kunna komplettera varandra i ett lärande 

innovativt system enligt Ellström (2010).  

Det strategiska tänkandet med arbetsplatsträffar är överensstämmande 

med teorin enligt Ellström (2010) om erfarenhetsbaserad innovation som 

en cyklisk process av lärandet i en organisation. Det strategiska 

tänkandet med arbetsplatsträffar bygger på att enhetschefernas och 

vårdpersonalens erfarenheter kanaliseras och bearbetas inom 

verksamheten och att det leder till handlingskraft (www.ifas.se/om-

fas/index.php). Enligt Odenrick & Holmer (2009) bör målet i 

förändringsarbetet vara att bygga in rutiner i organisationen och skapa en 

kultur och ett klimat, så att organisationens inneboende förmåga 

utvecklas, att medarbetarna vill och kan engagera sig i en kontinuerlig 

förändringsprocess. Ledarskapet ska enligt Rendahl m.fl. (1995) kunna 

hantera både förbättringar av processer och tjänster, och mer 

grundläggande förnyelse av verksamheten. En verksamhet som möter 

omvärldens krav och tar tillvara på de mänskliga resurserna ägnar sig åt 

båda delar enligt Rendahl m.fl. (1995). En verksamhet som tar tillvara på 

medarbetarnas motivation kan utvecklas i takt med omvärldens krav 

enligt Maccoby (2010).  

 

Studien visar att för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska kunna 

uppstå i verksamheten bör den ske i samverkan med 

kvalitetsutvecklingsarbetet. Offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman 

& Klefsjö (2007) skapar förutsättningar för att arbetsmiljöarbetet ska 

kunna bli en naturlig del i den dagliga verksamheten och för att 

arbetsmiljöarbetet ska kunna ske förbyggande, utan uppkomst av 

psykosociala problem i verksamheten kopplade till modellen enligt 

Oxenstierna m.fl. (2008).  

 

Med anledning av den teoretiska modellen utvecklad av Oxenstierna 

m.fl. (2008)  och Siegrist (1996) beträffande psykosociala faktorer 

viktiga för arbetslivet, samt vad offensiv kvalitetsutveckling enligt 

Bergman & Klefsjö (2007) pekar på beträffande vikten av måldelning 

och processinriktat arbetssätt, samt vikten av att arbetsmiljöarbetet sker i 

samklang med kvalitetsutvecklingsarbetet, liksom vad Rendahlteorin 

(Rendahl m.fl. 1995) belyser beträffande ledarskapets betydelse för 

verksamhetsutveckling enligt en inlärningsstrategi, som enligt Ellström 

(2010) bör ske genom att de explicita arbetsprocesserna (rutin- och 

riktlinjearbetet) kompletterar de implicita arbetsprocesserna 

http://www.ifas.se/om-fas/index.php
http://www.ifas.se/om-fas/index.php
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(kundorienterade och behovsstyrda variationer i arbetssätt specifika för 

den enskilda arbetsplatsen), finns anledning att i stället lyfta fram 

teammöten som det forum mellan ledare och medarbetare som i 

utvecklingsarbetet har fokus på förnyelsearbetet vad gäller arbetsmiljön, 

och som med handlingskraft kan möta medarbetarnas och kundernas 

behov i det kundspecifika dagliga arbetet i en föränderlig verksamhet 

med anpassningsförmåga enligt måldelningsprincipen enligt Bergman & 

Klefsjö (2007). Teammöten får därmed i högre grad fokus på de 

implicita arbetsprocesserna enligt Ellströms inlärningsstrategi (Ellström, 

2010) än vad arbetsplatsträffarna får.  

 

Arbetsplatsträffar äger inte rum lika ofta som teammöten gör, d.v.s. som 

mest 1 gång/månad (teammöten ca 1 gång/vecka) och 

gruppsammansättningen på arbetsplatsträffarna beståendes av enhetschef 

tillsammans med samtliga medarbetare ska föra dialog kring generella 

ämnen som rör samtliga medarbetares dagliga arbete, utan att bli direkt 

kundspecifika. Med anledning av tidsramarna och 

gruppsammansättningen är arbetsplatsträffarna bättre avsedda för de 

explicita arbetsprocesserna enligt inlärningsstrategin i 

verksamhetsutvecklingen enligt Ellström (2010), där det övergripande 

rutin- och riktlinjearbetet förankras och genom dialog och feedback kan 

förbättras enligt Rendahlteorin (1995), samt enligt måldelningsprocessen 

inom offensiv verksamhetsutveckling enligt Bergman & Klefsjö (2007). 

 

 4.4 Hur kan arbetsplatsträffar (APT) bidra till förankring 

av kvalitetsutvecklingsarbeten hos medarbetarna med 

positiv påverkan på deras motivation i en verksamhet 

under ständig förändring? 

Resultat observationer  

 Studien visar att vårdpersonalens motivation till sitt arbete i förhållande 

till vårdtagarna påverkas negativt när de upplever stress och 

otillräcklighet och när vårdtagarnas behov inte blir tillgodosedda:  

Personal: ”När vi planerar, så blir det inte som vi planerat, om det är 

Laps Care eller vad det är, så skiter man i det till slut. Tidigare har man 

alltid jobbat tillsammans, man har haft delmål, något som vårdtagaren 

ska bli bättre på. Så är det inte med Laps Care, nu får man sitt schema, 

man ska inte tänka, bara gå efter sitt schema, sedan är det klart.” 
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Personal: ”…en massa spring, klarar inte av det, inte hunnit lära känna 

vårdtagarna. Kontaktmannaskapet urholkas.” 

Resultat fokusgrupp intervjuer 

 Genom den bristande psykosociala arbetsmiljön enligt modellen för 

psykosociala faktorer i arbetslivet, utvecklad av 

Stressforskningsinstitutet i Stockholm, saknar ledarskapet på operativ 

nivå förändrings- och utvecklingskompetens: 

  

 Chef 1:” Jag tycker det är fantastiskt att det inte är fler som har dukat 

under bland enhetscheferna.” 

 

 Chef 2: ”Jag tycker det är en ganska hög andel som har gjort det.” 

 

 Chef 3: ”Ja, det är det. Om du tittar på hur många vi är och ser hur det 

har sett ut under de senaste åren, så är det en stor del.” 

 

Enhetschefer ifrågasätter kvaliteten de kan erbjuda vårdtagarna och 

upplever också att vårdtagarnas situation kan brista i säkerhet:  

 

Chef 1:” En viktig faktor i detta är: ”Vad är kvalitet”? Och den ribban 

ska politikerna sätta. Vad bedömer de att kvalitet är, och vilken kvalitet 

ska vi erbjuda i kommun K? Tyvärr tror jag inte att det är förankrat. Jag 

tror inte att den dialogen förs.” 

  

Chef 2: ”De har ju inte heller koll på hur våra olika boenden ser ut, 

alltså, på vissa ställen är det långa avstånd och en bra bit att springa, 

alltså, vi har ju fortfarande extraförstärkning på natten, för att vi löser 

det helt enkelt inte annars. Vi har gått back i två års tid nu, men jag får 

inte in det i någon budget, för egentligen behöver jag det ju inte, enligt 

dem. Får man lov att lämna demensavdelningar? Ja, det ska vara ok 

kortare stunder, men så har vi våra rymmare och då drar de ju, vi har 

inget lås! Hur gör man?” 

  

Chef 3: ”Man får göra som sköterskorna säger, att om det är på ett vis 

så kan vi inte bedriva vårt arbete, då är inte vården säker. Och då börjar 

de kanske dra öronen åt sig. Vi får göra likadant.” 
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Chef 2: ”Dagtid är det ok, för då har man uppsikt, då kan man följa upp 

lite grand på avstånd och se när de är på väg bort, det funkar i 9 fall av 

10 fall, men nattetid är det omöjligt.” 

  

Chef 3: ”Konsekvensanalys?” 

  

Chef 2: ”Ja, det har jag gjort.” 

  

Chef 3: ”Då har de den, då har man gjort vad man kan ju.” 

 

Den bristande kommunikationen mellan tjänstemän och politiker har 

bidragit till att politikerna vid tidpunkten för studiens genomförande 

saknar den helhetssyn och det systemtänkande som krävs för att kunna 

åstadkomma en lärande organisation. Studien visar att synen på hur 

mänskliga resurser tas tillvara på enligt offensiv kvalitetsutveckling 

enligt Bergman & Klefsjö (2007) inte motsvarar en lärande organisations 

strategi, eller helhetssyn beträffande sambandet arbetsmiljö-kvalitet-

effektivitet: 

 

 Chef: ”Jag kan tycka att man haft ett väldigt förlegat sätt att se på 

personal, alltså att man bara går ut och säger att det ska bli så här. Det 

är bara att gå ut och säga! Att man inte alls har förstått hur det är att 

bara säga saker, det blir ett enormt arbete efteråt. Man kan inte bara 

smacka till och säga att nu ska vi bli en demensavdelning t.ex., det 

funkar inte, där har man haft en ganska gammalmodig syn, tycker jag i 

alla fall, jag vet inte om ni andra håller med?” 

  

 Övriga deltagare: ”Absolut!” 

 

Chef: ”Efterhand som det kommer in nya kolleger, så jobbar de på i sina 

verksamheter, men det är aldrig någon som kommer ut och kollar av, 

hur funkar det här ute hos dig, behöver du stöd i ditt arbete? Det kan 

faktiskt komma in någon i verksamheten som inte alls är lämplig som 

chef, men det är aldrig någon som kollar av det heller. Det var som 

någon sa, jag hade kunnat komma in här och varit helt koko, om det inte 

är någon från personalen som ringer in, det är liksom inte någon som 

checkar upp. Det är klart att det blir skillnad från att det har varit nio 

chefer, en på resp. område, till att det bara blev en verksamhetschef, vi 

ska ju vara kompetenta, men vi, liksom alla andra, behöver ju styrning 

och få feedback.” 
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Det otillräckliga ledarskapet på strategisk och operativ nivå påverkar hur 

kvalitetsutvecklingsarbeten i samband med arbetsplatsträffar förankras 

bland medarbetarna. Om enhetschefer och omvårdnadspersonal upplever 

att kvaliteten i arbetet i förhållande till vårdtagarna brister påverkas deras 

motivation till arbetet negativt. En känsla av maktlöshet uppstår enligt 

Hultberg m.fl. (2010). När motivationen bland enhetschefer och 

medarbetare brister påverkas den lärande kommunikationen och dialogen 

dem emellan negativt och arbetsplatsträffar blir ett forum för att uttrycka 

frustration, aggression och besvikelse.  

 

För att kunna arbeta med kvalitetsutvecklingsarbetet och medarbetarnas 

motivation i en tid av ständig förändring kan ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete inte separeras. Försummas arbetsmiljön, försummas 

även kvaliteten i förhållande till vårdtagaren, liksom effektiviteten i 

verksamheten, som tillsammans har negativ påverkan på medarbetarnas 

motivation, vilket drabbar kundtillfredsställelsen negativt (Figur 5) enligt 

Bergman & Klefsjö (2007). Om organisationen inte ser 

arbetsmiljöarbetet som ett ledningsansvar, kan inte den psykosociala 

arbetsmiljön för enhetscheferna på operativ nivå förbättras och inte 

heller kvalitetsarbetet utvecklas, eftersom medarbetarnas motivation till 

utveckling är avhängigt av hur det direkta ledarskapet fungerar och 

feedbacken de får enligt Bergman & Klefsjö (2007), Döös & 

Waldenström (2008), Döös m.fl.(2010).  

 

Chef 1:”Då, när de var två verksamhetschefer kom min ut till mig var 

tredje vecka ungefär, men sedan hon blev ensam verksamhetschef har 

hon varit ute hos mig EN enda gång och då hade vi bekymmer.” 

 

Chef 2: ”Det är så det har varit, det har varit brandkårsutryckningar 

när f.d. verksamhetschefen var tvungen, inte för den goda sakens skull, 

inte för att förebygga.” 

 

Chef 3: ”Och man har inte blivit lyssnad på, inte överhuvudtaget blivit 

lyssnad på.”  

 

Chef 2: ”Det är väl samma situation som hon har haft, hon har väl inte 

heller blivit lyssnad på, hon har väl också blivit orderstyrd.” 
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Chef 1: ”Det går ju en röd tråd i hela det här, så som man börjar 

uppifrån går det genom hela organisationen.”  

 

Analys 

 

Styrmodellen inom kommun K har intentionen att kulturen, 

värderingarna och synsättet ska förändras. Arbetet med värdeorden 

öppenhet-omtanke-handlingskraft är en del av den kommunala 

demokratiseringsprocessen. Värdegrunden ska forma beteende inom hela 

organisationen.  

Studien visar emellertid att äldreomsorgens verksamhet inte använder 

arbetssätt som ligger i linje med värdegrunden. Verksamheten arbetar 

enligt målstyrning och inte enligt måldelning enligt Bergman & Klefsjö 

(2007). Helhetsperspektivet i organisationen saknas och fokus ligger inte 

på ett processinriktat arbetssätt och processernas kvalitet, eller 

kundtillfredsställelsen. Förbättringsområden relaterade till 

värdegrundsarbetet och kvalitetsutvecklingsarbetet gentemot kund, så 

som t.ex. bemötande, social samvaro, kontinuitet o.s.v. konkretiseras inte 

på den operativa nivån. Mätningar och utvärderingar av kvalitetskriterier 

sker inte löpande i den operativa verksamheten. SMARTA mål i 

ledningssystemet för kvalitet i verksamheten enligt SoL – Hemvården 

SOSFS 2006:11 i kommun K tydliggörs inte. Observationerna av 

arbetsplatsträffarna visar att det är oklart för vårdpersonalen, som har 

den direkta kundkontakten, vad äldreomsorgens verksamhet konkret vill 

uppnå avseende resultat i sitt arbetsmiljö- och kvalitetsutvecklingsarbete.  

Double-loop learning enligt Argyris (1991) och tripel-loop enligt 

Bergman & Klefsjö (2007) är inte utvecklat. Det saknas fokus på hur 

arbetet ska kunna ske effektivt. På operativ nivå strävar enhetschefer och 

omvårdnadspersonal i stället med att försöka få de ålagda 

arbetsuppgifterna utförda. Verksamheten saknar fokus på 

förbättringsmöjligheterna och letar snarare efter syndabockar i linje med 

målstyrning enligt Bergman & Klefsjö (2007). Förändringskompetensen 

i ledarskapet är inte utvecklad, samverkan och ständig återkoppling 

brister. 

För att skapa förtroende i en verksamhet är det av betydelse att ledningen 

lever som den lär. Införandet av värdegrundsmodellen kan innebära 

svårigheter om äldreomsorgens verksamhet inte parallellt arbetar med 

värderingar som ”sätt kunden i centrum”, arbeta med processer”, ”basera 
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beslut på fakta”, ”skapa förutsättningar för delaktighet”, ”arbeta ständigt 

med förbättringar”, och ”engagerat ledarskap” enligt Bergman & Klefsjö 

(2007). Dessa värderingar ska sedan stödjas av arbetssättet som används 

och de konkreta verktygen man arbetar med d.v.s. värderingar-arbetssätt-

verktyg blir till en helhet – ett ledningssystem; ett ledningssystem enligt 

offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman & Klefsjö (2007).  

Enligt offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007) bör 

äldreomsorgens verksamhet i kommun K ständigt sträva efter att 

uppfylla, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar, till 

lägsta kostnad, genom ett kontinuerligt förbättringsarbete, där alla är 

engagerade och har fokus på organisationens processer. Ordet ”offensiv” 

handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte 

kontrollera och reparera. Ordet ”utveckling” innebär att kvalitetsarbetet 

är ett ständigt pågående arbete och inte ett speciellt projekt, och att det 

handlar om att utveckla tjänster och processer, och stödja personliga 

utvecklingen hos de människor som arbetar i processerna enligt Bergman 

& Klefsjö (2007). 

 

Arbetssättet enligt måldelningsprincipen, med SMARTA mål och med 

bättre finansiella utsikter förutsätter ett ledarskap som bygger på 

gemensamma värderingar, ömsesidigt förtroende mellan ledare och 

ledda, jämlikhet, personlig utveckling och kommunikation i dialog enligt 

Bergman & Klefsjö (2007). 

 

Ett verktyg som ligger i linje med måldelningsprincipen och som bygger 

på en lärande kommunikation i dialog enligt offensiva 

kvalitetsutvecklingens förbättringsteorier enligt Bergman & Klefsjö 

(2007), och som kan leda till kvalitetsförbättringar i verksamheten i 

samverkan med arbetsmiljöarbetet och medarbetarnas motivation är 

Plan-Do-Study-Act cykeln enligt Deming (1993). Genom att i 

mötesforum mellan chefer och medarbetare inom äldreomsorgens 

verksamhet, i samband med arbetsplatsträffar och också i samband med 

teammöten på den operativa nivån, ha ett arbetssätt som använder sig av 

verktyget PDSA-cykeln, kan det ena verksamhetsförbättrande förslaget 

och den ena arbetsplatsrelaterade förnyelseåtgärden efter det/den andra 

läggas i en lång rad. Genom att gå vidare till nästa problem i samma 

process, eller övergå till nästa process och upprepa förbättrings- resp. 

förnyelsecykeln, fortsätter det verksamhetsförbättrande arbetet. 

Verksamheten kan då förbättras kontinuerligt enligt triple-loop learning. 
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Förändringen blir då en kontinuerlig lärprocess, ett ständigt lärande 

enligt Bergman & Klefsjö (2007), som kan leda till förbättringar och 

förnyelse enligt Rendahl (1995). Verksamhetsförbättringarna kan leda 

till nytänkande och innovation enligt Ellström (2010), med god 

arbetsutveckling och motiverade medarbetare som följd av det (Fig. 8) 

enligt Bergman & Klefsjö (2007).  

 

Kvalitetsarbete enligt ”Lean” har visserligen påbörjats inom kommun K i 

form av standardiseringsarbeten och det har stora likheter med offensiv 

kvalitetsutveckling i form av fokus på ständiga förbättringar med kunden 

i centrum, men saknar det systemtänkande och det fokus på ledarskapet 

som offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman & Klefsjö (2007) har, 

där arbetsmiljö-effektivitet-kvalitet ses som ett övergripande strategiskt 

ledningssystem, som är generiskt och harmoniskt i sitt sätt att balansera 

de intressen som finns inom organisationen enligt Eklund (1997).  

 

Ett exempel på ett standardiseringsinriktat kvalitetsutvecklingsprojekt 

inom kommun K som saknade värderingar-arbetssätt-verktyg som en 

helhet, som saknade strategisk förankring, styrning och SMART’a 

(specifika, mätbara, accepterade, rimliga, tidsbestämda) mål och inte 

heller blev framgångsrikt, utan kortvarigt, är projekt fallprevention som 

startade år 2009. Det ska nu ersättas av ett nytt projekt Senior Alert, som 

tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting. I nuläget verkar 

satsningen vara seriös.   

 

Kvalitetsarbete enligt ”Lean” kan även öka risken för att toleransnivån 

för vad som är god arbetsmiljö blir förskjuten till det negativa i jakten på 

lokal kortsiktig kostnadsminimering. Följden kan bli att medarbetare 

upplever ökad arbetsrelaterad stress. Standardiseringsarbete och 

reducering av variation matchar inte en verksamhet där kunden är en 

hjälpbehövande vårdtagare med individuellt behov. Enligt Helix Vinn 

Excellens Center och Ekbergs preliminära slutsatser i sin 

arbetslivsforskning (Länk: LiU-Nyhetsarkiv, 2011) kan den psykosociala 

stressen emellertid motverkas om ”Lean” kombineras med ett gott 

ledarskap och innovativt lärande.  

 

Inom äldreomsorgens verksamhet i kommun K är det emellertid svårt för 

enhetschefer att bedriva ett gott ledarskap, när yrkesstoltheten vacklar av 

att inte vara del i en hälsofrämjande förändringsprocess, när de upplever 

maktlöshet enligt Hultberg m.fl. (2010,) när kraven är för stora, när de 
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inte vet vad som är ett bra arbete, när de bär på upplevelsen av att inte 

kunna påverka sin arbetssituation, få gehör för sina förbättringsförslag 

och ta ansvar enligt Oxenstierna m.fl. (2008). 

 

Ledningen på strategisk nivå bär ansvaret för att ge enhetschefer de rätta 

förutsättningarna för sitt ledarskap, för att uppmuntra individens 

initiativtagande till ständiga förbättringar och förnyelseinriktad 

utveckling. Utan det ansvarstagandet kan inte heller arbetsplatsträffarna 

användas till att kommunicera i dialog och arbeta systematiskt med 

förbättringar, eftersom medarbetarnas motivation saknas enligt Maccoby 

(2010). 

 

För att kunna utveckla kommunens pågående arbete med värdegrunden 

och organisationskulturen, och för att kunna förbättra arbetsmiljö- och 

kvalitetsutvecklingsarbetet i samverkan, med motiverade medarbetare 

som del i det, bör även ledarskapet inom äldreomsorgens verksamhet 

förändras. Enligt Ellströms (2010) ledarskapsteorier behöver 

äldreomsorgens verksamhet i kommun K framöver ett chefskap enligt 

programmatisk strategi i kombination med ett ledarskap enligt 

inlärningsstrategi, med förmågan och viljan att omforma enligt Ellström 

(2010). Kundens behov och krav kommer alltmer att leda, påverka och 

driva det interna förändringsarbetet. Att ha en pedagogisk förmåga i sitt 

ledarskap och ha en förmåga att kommunicera kommer därför att bli 

viktigare. Enligt Bergman & Klefsjö (2007) kan ledarskapet inte längre 

ge order om att tillvarata kundernas behov och sedan i sitt eget ledarskap 

ignorera medarbetarnas behov. Relationen mellan ledare och ledda 

kommer sannolikt att bli en betydligt viktigare komponent. Ledaren 

måste enligt Rendahl (1995) förstå och acceptera andra värderingar än 

sina egna, ha en humanistisk människosyn och se att människor har 

resurser som de vill utveckla.    

 

Att i en programmatiskt styrd organisation öppna upp för 

inlärningsstrategier kan innebära svårigheter, eftersom människorna som 

har haft framgång i den typen av organisationsmodell finns kvar inom 

organisationen och till viss del också blir de som ska genomdriva 

förändringsarbetet. Dessa människor upplever enligt Rendahl (1995) 

motstånd, känner sig hotade och vill egentligen behålla tingens gamla 

ordning. Omvärldens nya krav gör det emellertid varken 

eftersträvansvärt, eller ens möjligt att hålla kvar vid den typen av 

utvecklingshämmande tillstånd. För att lyckas med förändringsarbetet 
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bör därför äldreomsorgens verksamhet i kommun K genomgå en 

omfattande omstrukturering och parallellt öppna upp för 

inlärningsstrategier enligt Rendahl m.fl. (1995).   

 

Hittills har inlärningsstrategin inom äldreomsorgens mest skett utifrån ett 

single-loop learning perspektiv enligt Argyris (1991). 

Förändringsstrategin har varit programmatisk, med fokus på lägen. 

Organisationen har haft ambitionen att ha kontroll över vägen, har 

planerat och styrt.  Den har varit lösningsorienterad och fokuserad på 

vad. Förändringen har startat centralt i verksamheten, medarbetarna har 

inte förstått riktigt varför och har inte haft möjlighet till påverkan och 

delaktighet. Ifrågasättandet har inte uppmuntrats. Risk har funnits för att 

medarbetarna passiviserats och endast blivit mottagare av 

förändringsprocessen, och förändringar har blivit som isolerade öar inom 

verksamheten. Medarbetarna har visat tecken på förändringströtthet, med 

bl.a. SAM pärmarna ståendes i bokhyllan. Kvalitetsarbetet har råkat ut 

för ”not invented here” – syndromet, eftersom det har gått ut på att 

påverka människors åsikter. Det programmatiska tänkandet har enligt 

Rendahl (1995) byggt på att uppifrån och ner styra fram förändringen.   

 

Kvalitetsutveckling handlar om människor. Enligt Bergman & Klefsjö 

(2007) är det människorna som skapar kvaliteten och människornas sätt 

av skapa kvalitet påverkas av deras arbetsmiljöförhållanden, varför 

kommunikation och dialog runt psykosociala och fysiska 

arbetsmiljöförhållanden bör vara centralt i samband med 

arbetsplatsträffarna, som enligt Ellström (2010) om explicita och 

implicita arbetsprocesser kan bli av betydelse för 

verksamhetsutvecklingen på samtliga verksamhetsnivåer inom 

socialförvaltningen i en tid av ständig förändring, under förutsättning att 

teamträffarna samtidigt lägger fokus på de specifikt kundorienterade 

behovsstyrda ärendena med arbetsmiljö-kvalitet-effektivitet som en 

helhet enligt offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman & Klefsjö 

(2007.         

Studien visar att enhetscheferna inom äldreomsorgen i kommun K 

känner sig otillräckliga när det gäller att tillmötesgå alla krav och att 

göra en insats som de själva och medarbetarna är nöjda med och enligt 

Hultberg m.fl. (2010) är stolta över. Antalet medarbetare per enhetschef 

är stort (30-45 stycken) och cheferna upplever sig kluvna; administratör 
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vs kommunikatör. De administrativa uppgifterna har ökat och chefer 

upplever att de akuta problemen ständigt avlöser varandra.   

För att möta framtidens krav på anpassning, lärande och innovation, 

verkar ensam inte längre vara stark. Kraven har ökat både på det 

instrumentella och expressiva ledarskapet. Forskning visar att alltfler ser 

behov av att utveckla olika varianter av samarbeten i ledningsfunktionen, 

eftersom chefer och ledare ska räcka till för så mycket som svårligen kan 

hanteras inom en enda människas förmåga i form av kunskap, förmåga 

och ork enligt Döös m.fl. (2010) och Döös & Waldenström (2008).  

4.5 Återkoppling 

Resultat  

Majoriteten av enhetscheferna som deltog i studien tyckte att den 

skriftliga sammanställningen efter fokusgruppintervjuerna (bilaga 5) 

stämde överens med hur deras arbetssituation var vid tidpunkten för 

fokusgrupp intervjuerna. Ett av svaren avvek emellertid från de övriga. 

En av enhetscheferna gav följande återkoppling på sammanfattningen: 

Chef: ”Jag tycker inte att sammanfattningen ger en objektiv och 

trovärdig bild. Den har för stort fokus på verksamhetschefens person 

och inte på hennes funktion. Detta med att verksamhetschefen har varit 

en frånvarande chef, hon hängs ut som person, tycker jag. Vi var i 

affektion då och hade jag vetat att det skulle bli så här hade jag aldrig 

ställt upp… och jag förstår inte den här meningen:  

 

”Enhetscheferna upplever att det läggs för mycket tid, omtanke, resurser 

och fjäsk på dem bland personalen som inte sköter sig. Verksamheten 

ställer upp alldeles för mycket för dem, trots att de har en lång historik 

som talar emot dem (t.ex. flertal Lex Sara anmälningar). De får hur 

många chanser som helst, menar några. När det sedan fallerar menar de 

att det från ledningens sida ageras som att problemet aldrig funnits, man 

förväntas rycka upp sig och jobba på som vanligt. En enhetschef ställer 

sig frågan: ”Vad är vi egentligen värda?”.   

 

Chef: ”Det stycket förstår jag inte alls. Det vi har efterlyst är mer stöd 

från HR. Att socialnämndens ordförande skulle sakna insikt stämmer ju 

inte. Han är ju den som har mest insikt och som kan allt om kommunen 

och har varit på alla ställen”.  
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Analys 

 

Det avvikande svaret ovan bekräftar ytterligare vilken svår 

arbetssituation ledarskapet inom äldreomsorgens verksamhet vid 

tidpunkten för studiens genomförande befann sig i och belyser vikten av 

det strategiska ledarskapets inverkan på sambandet mellan arbetsmiljö-

kvalitet-effektivitet enligt Bergman & Klefsjö (2007), samt Eklund 

(1997).   

 

Studien stödjer enhetschefens uttalande om vikten av att se f.d. 

verksamhetschefens otillräcklighet i sin funktion som singel ledare enligt 

Döös & Waldenström (2008), Döös m.fl. (2010).   
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5 Diskussion 

5.1 Syfte 

Syftet med denna studie har bestått av tre delar av interaktiv kvalitativ 

forskning enligt Ellström & Kock (1999): Den ena delen, den 

vetenskapliga uppgiften, ligger i att denna studie kan bli betraktad som 

ett första steg i en långsiktig kritisk vetenskaplig kunskaps- och 

teoriutveckling beträffande ledarskapsmodell för verksamhetsutveckling 

inom kommunal äldreomsorg. Socialförvaltningen i kommun K befinner 

sig just nu i en strukturförändring och sannolikt kommer både den 

strategiska och operativa ledarskapsmodellen att förändras under 

året/åren som följer, för att bättre kunna skapa förutsättningar för den 

lärande organisationen och därmed bättre kunna möta kundernas behov. 

Av vetenskapligt intresse skulle det därför vara att i ett nästa steg studera 

vårdpersonalens upplevelse av sin arbetsmiljö före, under och efter 

förändringen, och koppla an till den organisatoriska förändringen och 

eventuella förbättringen och förnyelsen av ledarskapsmodellen.   

 

Den andra delen, den praktiska uppgiften, ligger i att denna studie genom 

sin komplicerade förankringsprocess och genom att den genomfördes vid 

en tidpunkt då stort behov av organisationsutveckling inom 

socialförvaltningen förelåg, kan ha haft en katalyserande effekt och varit 

en bidragande orsak till att uppnå fokus på och förståelse för 

enhetschefernas funktion och förutsättningar för sitt ledarskap i den 

programmatiska organisation de befann sig i. De strukturförändringar 

som påbörjades i samband med att studien genomfördes, då 

verksamhetschefen för äldreomsorgen blev entledigad från sitt uppdrag 

och socialchefen gick i pension, kan från början ha fått tydligt fokus på 

enhetschefernas behov av förbättrade arbetsförhållanden. Tack vare att 

studien genomfördes vid en tidpunkt då äldreomsorgens organisation 

haltade ordentligt, kan den för enhetscheferna ha inneburit ett stöd i 

deras gemensamma uttryck för behov av förbättrade arbetsförhållanden.      

 

Den tredje delen, den utbildande uppgiften, har uppstått genom att denna 

studie stödjer flera olika teorier, bl.a. relevansen av interaktiv 

forskningsansats vid organisatorisk förändring enligt Ellström (2010), 

delat ledarskap som ledarskapsmodell för ökad organisatorisk effektivitet 

enligt Döös m.fl. (2010) och Döös & Waldenström (2008), att 

arbetsmiljö- och kvalitetsutvecklingsarbete måste drivas på strategisk 
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nivå i en organisation i en tid av förändring, för organisatorisk 

utveckling, lärande och effektivitet enligt Bergman & Klefsjö (2007), 

Nonås (2009), samt Eklund (1997), och att den teoretiska modellen 

avseende psykosociala faktorer i arbetslivet utvecklad av 

Stressforskningsinstitutet i Stockholm (Oxenstierna m.fl., 2008) i 

samarbete med Siegrist (1996) är användbar för analys av psykosociala 

arbetsmiljön. 

 

Trots att författaren i sin verklighet som sjukgymnast inom 

socialförvaltningen i kommun K under lång tid hade observerat 

ledarskapet och också hade haft personlig erfarenhet av bristande 

ledarskap, var utgångspunkten för studien och förförståelsen för syftet 

med studien att ha fokus på den operativa nivån och enhetschefernas 

kunskapande av arbetsmiljö- och kvalitetsutvecklingsarbete. Författarens 

upplevelse av att ledningen var oåtkomlig bidrog till föreställningen att 

studien skulle begränsas till perspektiv på den operativa nivån, för att 

kunna bli genomförd. Efterhand som studien pågick och efter att första 

fokusgrupp intervjun hade genomförts, förändrades emellertid 

författarens bild av hur frågeställningarna skulle kunna bli besvarade. De 

ursprungliga frågeställningarna kompletterades efter första fokusgrupp 

intervjun med ytterligare en frågeställning med fokus på ledarskapet. 

Studien fick därmed ett större verksamhetsperspektiv och studiens fokus 

flyttades över till hela arbetssystemet som enhetscheferna befann sig i, 

vilket enligt Nonås (2009) omfattade även ledarskapet på den strategiska 

nivån.     

5.2 Metod 

Enligt Ellström & Kock (1999) har denna interaktiva kvalitativa studie 

varit utvecklingsinriktad och resultat har uppnåtts med hjälp av interaktiv 

forskningsansats, som bygger på en dialog mellan forskare och praktiker. 

Forskningen och kunskapsutvecklingen har skett tillsammans med 

materialet för studien; enhetschefer inom äldreomsorgen i kommun K. 

Genom att olika perspektiv har lagts på syftet med studien har en 

fördjupad gemensam kunskapsbildning kunnat uppstå. Interaktiv 

forskning kan bidra till resultat i samband med reformerande 

förändringsprojekt i en organisation, vilket också har varit fallet med 

denna studie inom socialförvaltningen i kommun K. Studien ägde rum i 

en tid, då enhetschefernas missnöje med sin ledning tilltog i styrka. 

Enhetscheferna ville se en förändring av förutsättningarna för att kunna 

bedriva sitt arbete. Några månader efter att förankringsprocessen av 
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denna studie startade upp och samtidigt som fokusgrupp intervjuerna 

genomfördes blev enhetschefernas verksamhetschef inom äldreomsorgen 

entledigad från sitt uppdrag och ett mer strukturerat strategiskt 

arbetsmiljöarbete började ta form inom kommun K. Forskare, författaren 

(reflekterande praktiker) och de berörda har haft möjlighet att påverka 

hela den interaktiva processen; vilka som skulle delta i processen, vilket 

mönster och karaktär som analys av processen har lett till, och hur 

resultaten ska presenteras. Under forskningsprocessen har ett 

kontinuerligt interagerande ägt rum mellan forskning och praktik enligt 

Ellström & Kock (1999).  

Genom observationer av vårdpersonalens och enhetschefernas verklighet 

har det varit möjligt att se olika sammanhang till varför tillämpningen av 

rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet har brustit. Genom 

efterföljande fokusgrupp intervjuer med enhetscheferna har det varit 

möjligt att tolka och analysera de värderingar som enhetscheferna har 

burit på och det arbetssystem som vårdpersonalen och enhetscheferna 

tillsammans har befunnit sig i, och vad som orsakat bristerna i 

arbetsmiljö- och kvalitetsutvecklingsarbetet på operativ nivå. Genom att 

studien har haft både ett individ- och ett grupp perspektiv har 

vårdpersonalens och enhetschefernas subjektiva bilder av sin 

arbetssituation kunnat fångas upp. Individernas subjektiva upplevelser av 

organisationen, medarbetare, chefer, ledning och arbetsuppgifter, samt 

individernas upplevelse av sin egen position i organisationen och 

subjektiva upplevelse av verksamhetens förändringsarbete har med hjälp 

av teorin blivit tolkad och analyserad enligt fenomenologisk kvalitativ 

forskningsansats enligt Birgerstam (1999) .  

Tolknings- och analysprocessen har haft ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt, där författarens intuition och rationalitet har skapat en 

helhet för kunskap och handling. Genom att författaren har växlat mellan 

dessa två betraktarpositioner har helheten blivit betraktad och tolkad 

inifrån och delarna har blivit analyserade utifrån. Detta har lett till en 

samsyn och ett mervärde i tänkandet, som ökat medvetenheten och 

förståelsen för syftets relationsmönster enligt fenomenologisk kvalitativ 

forskning enligt Birgerstam (1999).  

Eftersom författaren utgår från sannolika samband och försöker dra 

slutsatser, är den abduktiva kvalitativa ansatsen enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008) rättfärdigande för studiens syfte. Innan författaren 

startade studien hade hon en viss förförståelse för syftet, då hon sedan 

några år tillbaka arbetat som sjukgymnast inom kommun K och på så vis 
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hade ett medarbetarperspektiv i organisationen som studien genomfördes 

i. Hon hade också inom ramen för magisterprogrammet i Ergonomi - 

MTO skaffat teoretisk kunskap, som var relevant för det studerade 

området. Genom att författaren använde befintlig kunskap och teoretiska 

referensramar kunde teoretiska mönster urskiljas, som förklarade det 

empiriska mönstret. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) kan 

abduktionen ses som en hypotes som förklarar en del av empirin.    

Vad gäller tankar om alternativa metodansatser för denna studie ansåg 

författaren det som väsentligt att samtliga enhetschefer SoL’s åsikter fick 

utrymme för att uppnå studiens syfte. Därför blev fokusgrupper, med så 

högt deltagarantal som möjligt av enhetscheferna SoL, det naturliga valet 

som metoddel. Avsikten med studien var bl.a. att generera praktisk nytta 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt öka insikten i det aktiva och 

ständigt pågående arbetsmiljöarbetets betydelse för att 

kvalitetsutvecklingsarbeten ska uppnå önskvärd effekt och hållbarhet i 

en organisation under ständig förändring. Detta bedömde författaren inte 

skulle kunna uppnås om metodansatsen i stället t.ex. skulle ha varit 

uppbyggd kring frågeformulär och med endast en efterföljande 

fokusgrupp. Det gemensamma lärandet inom området, som 

fokusgrupperna bidrog till, skulle då ha gått förlorat. Likaså bedömde 

författaren det som väsentligt att genom ett högt deltagarantal i 

fokusgrupper skulle deltagarnas attityder, känslor, värderingar och 

föreställningar tydligare komma fram, vilket är förutsättningen för den 

fenomenologiska ansatsen i denna studie. Högt deltagarantal i 

fokusgrupper skulle också bäst kunna möta interaktionsforskningen 

trefaldiga syfte (s.32).    

5.3 Resultat  

För att förändrings- och utvecklingsarbete ska nå önskvärd effekt och bli 

hållbart, finns behov av verktyg för analys och styrning. Ett aktivt 

systematiskt arbetsmiljöarbete förutsätter medarbetares delaktighet och 

engagemang och att organisationen stimulerar till lärande enligt 

Odenrick & Holmer (2009). Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt SAM 

(AFS 2001:1, Arbetsmiljöverket) är ett verktyg, en metodik, med 

inbyggt feedbacksystem och resultatuppföljning.   

 

 Resultaten visar att genom bristande systemsyn avseende det strategiska 

ledarskapets inverkan på sambandet mellan arbetsmiljö-kvalitet-

effektivitet enligt Bergman & Klefsjö (2007) och Eklund (1997) är det 
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systematiska arbetsmiljöarbetet eftersatt och den psykosociala 

arbetsmiljön för enhetschefer kan ge upphov till ohälsa. Detta påverkar 

kvalitetsarbetet negativt. Följden blir att den organisatoriska 

effektiviteten enligt Bergman & Klefsjö (2007) och Eklund (1997) 

brister inom äldreomsorgens verksamhet. Äldreomsorgens verksamhet i 

kommun K saknar det kritiska reflekterandet över 

arbetsmiljöförhållandenas förutsättningar för kvalitetsutvecklingens 

resultat och effekter, vilket krävs för att kunna göra målen för 

verksamheten tydliga (double loop learning). Förändringsarbeten inom 

verksamheten leder därför inte till förbättringar och förnyelse enligt 

Rendahl m.fl. (1995), eftersom de inom förvaltningen inte blir betraktade 

som kontinuerliga lärprocesser (triple-loop learning) enligt Bergman & 

Klefsjö (2007). I stället möter verksamheten motstånd i sitt 

kvalitetsutvecklingsarbete. Resultat av observationer och fokusgrupp 

intervjuer visar att det förändringsbenägna och utvecklingsinriktade 

ledarskapet saknas och att den bristande psykosociala arbetsmiljön enligt 

Oxenstierna m.fl. (2008) för enhetscheferna är ett hinder för 

verksamhetens utveckling och innovation enligt Ellström (2010).   

  

Resultat visar att om intentionerna i FAS 05 avtalet ska kunna efterlevas 

bör samverkansgrupperna på de olika nivåerna inom socialförvaltningen 

(lokal, förvaltnings- och central nivå) uppnå tydlighet och struktur i hur 

representanter från arbetsgivare och de fackliga organisationerna för 

dialog sinsemellan, för att göra det möjligt att gemensamt delta i 

planerings- och beslutsprocesserna, och att överblicka och följa upp 

verksamheten ur ett helhetsperspektiv med förbättring av processernas 

kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga enligt 

måldelningsprincipen enligt Bergman & Klefsjö (2007). 

 

Resultaten visar att för att arbetsmiljöarbetet ska kunna bli systematiserat 

och ha en förebyggande funktion bör det samverka med 

kvalitetsutvecklingsarbetet. Metodiken enligt SAM med undersökning-

riskbedömning-åtgärder-kontroll kan därför inte betraktas som 

ändamålsenlig beträffande den psykosociala arbetsmiljön, då den inte 

sker i samklang med kvalitetsutvecklingsarbetet i en verksamhet under 

ständig förändring. SAM kan betraktas som en långsam och 

eftersläntrande metodik som inte matchar arbetssättet i en lärande 

organisation. Att arbeta enligt SAM metodiken kan sannolikt riskera för 

stort fokus på lägen i verksamheten, lägen som ständigt förändras och 

därmed inte matchar begreppen undersök-riskbedöm-åtgärda-kontrollera. 
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SAM metodiken tar för lite hänsyn till att omvärlden, kundernas och 

medarbetarnas behov förändras snabbt och kontinuerligt. Metodiken 

förutsätter mer stillastående lägen, vilka inte går hand i hand med de 

ständigt förändrade behoven; medarbetarnas och kundernas. Att 

”kontrollera” är ett begrepp som ett utvecklande ledarskap i en lärande 

organisation enligt triple-loop learning kan uppleva går på tvärs med 

arbetssättet som bedrivs och inte passar in i det förebyggande arbetet 

avseende psykosociala arbetsförhållanden bland medarbetarna och 

kvalitetsbrister i förhållande till t.ex. vårdtagare. SAM metodiken kan 

därför bidra till att arbetsmiljöarbetet i stället för att ha en förebyggande 

funktion saknar funktion för verksamhetsutvecklingen. Att ”studera” 

enligt PDSA cykeln inom offensiv kvalitetsutveckling och 

måldelningsprincipen enligt Bergman & Klefsjö (2007) kräver däremot 

större grad av aktivitet och delaktighet hos ledare och ledda, och är ett 

mer förändringsbenäget och kundorienterat verktyg att arbeta med för 

verksamhetens intressenter och behov.  

 

Enligt Ellström (2010) bör de explicita arbetsprocesserna (rutin- och 

riktlinjearbetet) komplettera de implicita arbetsprocesserna 

(kundorienterade och behovsstyrda variationer i arbetssätt specifika för 

den enskilda arbetsplatsen). Därför finns anledning att i stället för 

arbetsplatsträffar betrakta teammöten som naturligt forum mellan ledare 

och medarbetare där utvecklingsarbetet kan leda till förnyelse av 

arbetsmiljöarbetet och som med handlingskraft kan möta medarbetarnas 

och kundernas behov i det dagliga arbetet i en föränderlig och 

anpassningsförmögen verksamhet. Teammöten får då fokus på de 

implicita arbetsprocesserna enligt Ellströms inlärningsstrategi (Ellström, 

2010), där arbetsmiljö- och kvalitetsutveckling sker tillsammans utifrån 

ett helhetsperspektiv enligt triple-loop learning enligt Bergman & 

Klefsjö (2007). Om inte förnyelse värnas på operativ nivå och om 

samverkan och återkoppling försummas inom socialförvaltningen 

kommer arbetsmiljöarbetet inte att kunna bli systematiserat och bli en 

del av det dagliga arbetet till gagn för verksamheten i en föränderlig 

omvärld, med uppdraget att möta vårdtagarnas/kundernas varierande 

behov enligt Bergman & Klefsjö (2007).        

 

Arbetsplatsträffar äger inte rum lika ofta som teammöten gör, d.v.s. som 

mest 1 gång/månad (teammöten ca 1 gång/vecka) och 

gruppsammansättningen på arbetsplatsträffarna beståendes av enhetschef 

tillsammans med samtliga medarbetare ska föra dialog kring generella 
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ämnen som rör samtliga medarbetares dagliga arbete, utan att bli direkt 

arbetsplats- och kundspecifika. Med anledning av tidsramarna och 

gruppsammansättningen är arbetsplatsträffarna bättre avsedda för de 

explicita arbetsprocesserna enligt inlärningsstrategin i 

verksamhetsutvecklingen enligt Ellström (2010), där det övergripande 

rutin- och riktlinjearbetet förankras och genom dialog och feedback kan 

förbättras enligt Rendahlteorin (1995) inom ramen för offensiv 

verksamhetsutveckling enligt Bergman & Klefsjö (2007). 

 

Offensiv kvalitetsutveckling har målet att genom värderingar-arbetssätt-

verktyg skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. 

Offensiv kvalitetsutveckling bygger på ett ständigt förbättringsarbete i 

organisationens alla processer, som samtliga medarbetare tillåts och 

stimuleras att engagera sig i. Möjligheterna att nå hög kvalitet är tydligt 

kopplade till den arbetsmiljö och de möjligheter till arbetsutveckling som 

företaget kan erbjuda. Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är det arbeten 

som karaktäriseras av brett resursutnyttjande och kompletta och 

meningsfulla arbetsuppgifter med återkoppling av resultat, som skapar de 

förutsättningar som krävs för engagemang och motivation. Den största 

potentialen i kvalitetsförbättrande åtgärder ligger inom den ”mjuka 

sidan” d.v.s. hur människorna i arbetssystemet agerar. Offensiv 

kvalitetsutveckling förutsätter ett utvecklande ledarskap enligt Bergman 

& Klefsjö (2007).  

”Lean” filosofin som tagit form inom kommun K är ett steg att tänka 

nytt, granska sin verksamhet och ifrågasätta gamla invanda mönster, få 

människorna i arbetssystemet att agera målinriktat och bättre kunna möta 

kundens behov. ”Lean” som arbetsfilosofi har stor överensstämmelse 

med offensiv kvalitetsutveckling, men saknar egentligen 

hänsynstagandet till livskvaliteten hos kunder och medarbetare enligt 

Bergman & Klefsjö (2007). Offensiv kvalitetsutveckling inbegriper inte 

bara tjänste- och processkvaliteten, utan tar på ett djupare plan hänsyn 

till livskvalitet och dess betydelse för kreativiteten. Omvärldens 

komplexitet kommer att påverka arbetssystem och levnadsförhållanden 

allt mer framöver. Ett lärande system bör då bättre kunna ta tillvara på 

kreativitet och variation, där kundernas behov och förväntningar sätts i 

centrum i alla processer, där man eftersträvar vinna-vinna lösningar och 

där arbetet med ständiga förbättringar ses som en naturlig del. Även 

ledarskapet enligt ”Lean” filosofin och offensiv kvalitetsutveckling 

skiljer sig åt. Det standardiseringsinriktade arbetssättet enligt ”Lean” är 
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framför allt inställt på att lära ut, medan det offensivt kvalitetsinriktade 

framför allt är inställt på att lösa problem, vad och hur i samverkan 

enligt Bergman & Klefsjö (2007). Att arbeta med offensiv 

kvalitetsutveckling med värderingar-arbetssätt-verktyg som 

ledningssystem kan möta äldreomsorgens behov av 

verksamhetsutveckling utifrån ett lärandeperspektiv (Bergman & 

Klefsjö, 2007).   

Enligt Ellström (2010) kompletterar de explicita och implicita 

arbetsprocesserna (Figur 4) varandra i ett lärande innovativt system. 

Störningar mellan de båda processerna välkomnas, eftersom det då 

uppstår ifrågasättanden av rådande förhållanden. Oklarheterna leder till 

att nya sätt att uppfatta och utföra arbetet på utvecklas. Genom att öppna 

upp för kreativitet och ett utvecklingsinriktat lärande med ett tillåtande 

av variation ökar möjligheterna för att krävda arbetsprocesser 

implementeras framgångsrikt. Målen ska vara tydliga, men vägen dit kan 

i perioder tillåtas variera. Planerade förändringar och problemlösningar 

sker kontinuerligt i det dagliga arbetet, men planerade förändringar ska 

också kunna genereras underifrån, för att främja ett organisatoriskt 

lärande. Ett utvecklande ledarskap och ett innovativt lärande är en viktig 

del i arbetsprocessernas framgång enligt Ellström (2010).  

Även Rendahl m.fl. (1995) betonar ledarskapets betydelse för en 

verksamhets utveckling i en tid av förändring. För att ur ett 

ledarskapsteoretiskt perspektiv matcha teorin om det lärande innovativa 

systemet enligt Ellström (2010), med behovet av mänsklig drivkraft i 

ledarskapet, kan Rendahl’s teori (Rendahl m.fl.,1995) om drivkrafter 

vara en lämplig modell att relatera till. Enligt modellen beskrivs vikten 

av att ledningen består av olika värderingsmässiga kompetenser, för att 

medarbetarna ska bli stimulerade och engagerade för ett ständigt 

förbättrings- och förnyelsearbete. Inom äldreomsorgens verksamhet kan 

det därför vara av betydelse att ledarskapet på enhetschefsnivå har en 

funktion som förstår vårdpersonalens grundhållning ”liv”. Den är 

relationsinriktad och ser ledaren som en vän de vill ha närhet till, och 

som kan ge stöd i vardagsproblemen. Är ledaren i tillägg enligt teorin 

”oberoende” d.v.s. har ett neutralt förhållningssätt till auktoriteter, kan 

denne verka för egen och andras utveckling, en betydelsefull drivkraft i 

ett förändringsarbete enligt Rendahl m.fl. (1995).  

En förändringskompetent och utvecklingsinriktad ledare bör samtidigt ha 

en mognadsnivå som har förmågan att tillvarata de mänskliga resurserna 
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hos de ledda. Kegan (1994) beskriver i sin subjekt-objektteori olika 

mognadsnivåer som den vuxna individen kan uppnå. En människa som 

omedvetet följer vanor och traditioner, med låg förmåga att ifrågasätta ur 

ett helhetsperspektiv, som följer auktoriteter och råd, som accepterar 

samhällets och gruppens tankesystem, som tycker att andra primärt har 

ansvar för de egna känslorna, som inte enkelt ser valmöjligheter och ser 

sig styrd av omständigheter och andra, har en mognadsnivå som inte är 

önskvärd hos ett utvecklande ledarskap, med uppdraget att tillvarata de 

mänskliga resurserna hos de ledda enligt Kjellström (2005) och Kegan 

(1994). De ledare som har bäst framgång klarar i stället att medvetet göra 

val i sitt ledarskap, ifrågasätter auktoriteter och råd, litar på sin egen 

bedömning, tar ansvar för sina tankar, har förmåga att välja en världsbild 

skild från majoritetskulturen, inser att känslor är en tolkning av en 

situation, accepterar det som sker och är författare till sitt eget liv. 

Ledare med denna typ av drivkraft och förhållningssätt anser det vara 

viktigt att arbeta mot mål, med behov av resultat av sitt ledarskap, med 

ideologier och uttalade moraliska värderingar som styr i arbetet enligt 

Kjellström (2005) och Kegan (1994).  

Den ledare som förstår hur man tar tillvara på medarbetarnas skiftande 

drivkrafter och skapar resultat genom att låta olikheterna komma till sin 

rätt och komplettera varandra, bygger upp sin kompetens för att kunna 

leda och utveckla för framtiden i en tid av ständig förändring, samtidigt 

som förutsättningar skapas för ökad effektivitet i organisationen enligt 

Rendahl m.fl. (1995). Enligt Maccoby (2010) är skälen till att utföra sitt 

arbete, att det finns ett värde i själva arbetsuppgifterna, det som kan 

motivera mest, att man förstår dem i ett större sammanhang. Att ta 

tillvara på människors motivation i arbetet är grunden för att skapa värde 

för kunden enligt Maccoby (2010).  

Inom äldreomsorgens verksamhet i kommun K är det troligt att flera av 

cheferna som anpassat sig till och också har haft framgång i en 

programmatisk och hierarkisk organisation, byggd på kontroll och 

förutsägbarhet, snarare än av ständigt pågående förändrings- och 

förbättringsarbete tillsammans med sina medarbetare, enligt Rendahl 

m.fl. (1995) har drivkraften ”kontroll-beroende”. Bland dessa ledare är 

det troligt att finna ledare som agerar efter sitt eget bästa, vilket inte är 

det samma som verksamhetens bästa. Ledare med detta förhållningssätt 

är sannolikt smidiga och adaptiva i en programmatiskt styrd organisation 

med en förvaltande ledning i ett odemokratiskt arbetssystem enligt 

Kjellström (2005) och Kegan (1994). Trots att det är individer med 
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drivkraften ”liv-oberoende” på en högre mognadsnivå som har bäst 

förutsättningar för att öka effektiviteten i en organisation i utveckling, är 

det troligt att flera av cheferna inom äldreomsorgens verksamhet i 

kommun K saknar en sådan sammanfogning. 

I en tid av förändring blir det bekymmersamt om chefer i kommunal 

verksamhet med drivkraften ”kontroll-beroende”, som visar tecken på 

förändringströtthet och som har arbetat många år inom äldreomsorgens 

verksamhet, som inom ramen för denna studie uttryckte att 

arbetsmiljöarbetet är ett prioriterat område, som fungerar 

tillfredsställande, stannar kvar på sina solitära positioner, och också blir 

de chefer som ska leda och driva igenom förändringsarbeten, och 

utveckla verksamheten vidare i samklang med omvärldens krav. Dessa 

chefer kan sakna förmågan och också medvetenheten om att ifrågasätta 

ur ett helhetsperspektiv. De kan då fungera som bromsklossar i 

utvecklingsarbetet, eftersom bekräftelsen på dem fanns i den gamla 

ordningens struktur. Enligt Rendahl m.fl. (1995) kan förändringsarbetet 

då leda till frustration för cheferna själva och för deras medarbetare.     

Med anledning av att majoriteten av enhetscheferna inom 

socialförvaltningen i kommun K har tjänstgjort i många år på sina 

chefspositioner och under den tiden som chef/ledare har haft svårigheter 

med att påverka sin arbetssituation motiverar studien att en mer 

medveten personalpolitik är angelägen inom äldreomsorgens verksamhet 

och bör vara ett strategiskt viktigt område för socialförvaltningens 

organisation framöver. Även med anledning av vad som framkom av 

fokusgrupp intervjuerna (sammanfattning i Bilaga 5.) bör 

personalpolitiken därför inte begränsas till att det anses fördelaktigt att 

rekrytera chefer internt, utan någon som helst ledarskapskompetens, och 

att låta en viss typ av känsla vid anställningar få dominera. Om 

rekryteringsförfarandet är ett internt hastverk blir det de individernas 

drivkrafter, mognad och motivation som har klarat anpassa sig till det 

förvaltande ledarskapet som bestämmer valet, vilket sedan påverkar 

verksamhetens förmåga till utveckling framöver.    

Enligt Senge (1990) ställs det stora krav på det utvecklande ledarskapet 

och goda argument ges för att bedriva samledarskap. Teorin lyfter fram 

vikten av en gemensam vision, organisationens viljeinriktning, dess mål, 

öppenhet, team lärande, dialog, kreativa spänningar, feedback, tillåtelse 

att utforska och pröva nytt, tid för reflektion, arenor där enligt Senge 

(1990) människor känner sig trygga med sig själva och andra.   
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Studiens resultat visar att enhetscheferna inom äldreomsorgens 

verksamhet känner sig ensamma i sin chefsfunktion. Det finns ett 

negativt spänningsförhållande och det råder motstridigheter mellan det 

parallellt bedrivna administrativa, medarbetarinriktade och det 

verksamhetsutvecklande arbetet. Ledarskapets förmåga att lösa problem 

brister. Enhetscheferna upplever sig splittrade och kraven på dem som 

chefer och ledare är stora. Kraven omfattar kompetens och förmågor som 

går utöver vad en och samma individ kan klara av.  

Teorier om delat ledarskap är därför av intresse. Enligt Döös m.fl. (2010) 

har delande chefer som länge utövat denna form av ledarskap med 

framgång, för sig själva, sina medarbetare, för vårdtagare och 

kunder/medborgare, betydelsefulla erfarenheter som andra chefer kan 

lära av. De framhåller betydelsen av prestigelöshet och ömsesidig 

respekt, tydlighet, öppenhet och tillit, med en humanistisk människosyn 

som gemensam värdegrund. Medarbetare får med ett delat ledarskap det 

stöd de behöver för att utveckla självständiga förhållningssätt i arbetet. 

Samverkan är nyckelord som genomsyrar verksamheten. Det ständigt 

pågående samtalet är grunden i det gemensamma chefskapet. Delande 

chefer kompletterar varandra och kan tillsammans skapa ett starkare 

ledarskap än ett singelledarskap enligt Döös m.fl. (2010). 

Parledarskap är enligt Döös m.fl. (2010) och Döös & Waldenström 

(2008) en ledarskapsmodell som visat sig ge möjlighet till skapandet av 

goda relationer på ett mer omfattande vis och bidrar till effektivisering i 

verksamheten, som i ökad omfattning utsätts för konkurrens. Ett 

parledarskap ger bättre förutsättningar för ett utvecklande och hälsosamt 

arbete för de anställda, och ger bättre kvalitet i utförandet av 

arbetsuppgifterna. I en förtroendefull relation finns unika möjligheter för 

gemensam reflektion och ett icke hotfullt ifrågasättande. När ledarskapet 

delas på två finns tid att leda genom att bygga relationer till 

medarbetarna, vilket kan ses som grunden för att skapa kvalitet i många 

verksamheter enligt Döös m.fl. (2010) och Döös & Waldenström (2008).  

Paren som enhet är enligt Döös m.fl.(2010) oftast mer framåt och blir 

goda förebilder för andra och sprider sitt budskap i alla riktningar i 

organisationen. Delande chefer övar upp en förmåga att vara konstruktivt 

förändringsinriktade även i hotfulla lägen. En anledning antas vara att 

ledarskapsmodellen utmanar de invanda förhållningssätten och att de lär 

sig att förändring är möjligt och att man kan jobba på andra sätt än de 

gamla vanliga.  
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Enligt Döös m.fl. (2010) så berättar chefer som bedriver delat ledarskap 

att tänkandet blir bättre, kompetensen blir bredare tillsammans, 

information hanteras bättre, förmågan att lösa problem och fatta beslut 

ökar, och möjligheten att begripa ihop med en annan person ökar. Ett 

naturligt bollplank finns, samförstånd uppstår och de båda resonerar sig 

fram. Som delande chef breddas kompetensen, starka egenskaper 

kommer till användning, arbetssättet blir kundorienterat och de 

utbildningar som cheferna väljer att gå kan komplettera varandra.  

Enligt Döös m.fl. (2010) möjliggörs för chefer att i ett delat ledarskap 

leda genom att vara ett föredöme. Cheferna kan avsiktligt använda sig 

själva, sitt samarbete och sätt att relatera till varandra, för att påverka 

medarbetarnas sätt att vara och göra. Tvåskapet ger dem möjlighet att 

leva som de lär i sitt sätt att samtala och samarbeta, med varandra och 

med andra. Det gör påverkan effektivare enligt Döös m.fl. (2010). En 

ensam chef som talar om öppenhet, öppen kommunikation, medansvar, 

omtanke, delaktighet, dialog och handlingskraft, har inte lika lätt som 

delande chefer att i handling inför medarbetarna visa vad man menar 

enligt Döös m.fl. (2010). 

Enligt Döös m.fl (2010) skapar delat ledarskap ett bättre 

utvecklingsklimat som gör det roligt att arbeta. Möten och 

arbetsplatsträffar blir mer strukturerade och de delande cheferna orkar 

driva löpande förbättring av verksamheten, och medarbetare upplever att 

arbetsresultat blir bättre. Cheferna blir också starka när enhetens tillgång 

till resurser ska motiveras i resten av organisationen, vilket uppskattas av 

medarbetarna enligt Döös m.fl. (2010). De delande cheferna blir mer 

tillgängliga för sina medarbetare. Medarbetare menar att deras egen 

arbetssituation gynnas av att cheferna är mer harmoniska, tryggare, 

modigare och starkare. En ensam stressad chef vill man inte alltid belasta 

med sina frågor enligt Döös m.fl. (2010). 

Enligt Döös m.fl. (2010) uppger medarbetare också att helhetssynen i det 

dagliga arbetet finns och att ständiga justeringar görs som medarbetarna 

medverkar i bl.a. i form av verksamhetssamtal, som driver utvecklingen 

framåt. Det goda medarbetarskapet uppstår. Medarbetare uttrycker också 

att cheferna blir öppnare, mer lyssnande och att tilliten till dem som 

medarbetare ökar. Det ges utrymme för ökat arbetsinnehåll, 

självständighet, delaktighet och återkoppling jämfört med 

singelchefskap. Medarbetaren växer när cheferna sprider energi och gör 

arbetet roligare. Medarbetare tycker också att rättvisan mellan 
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medarbetare ökar, eftersom risken minskar att någon blir favorit hos 

chefen enligt Döös m.fl. (2010). 

Med anledning av vad denna studie visar avseende; vikten av 

kommunikation i dialog ur ett lärandeperspektiv, vikten av att 

systematiskt arbetsmiljöarbete sker i samverkan med 

kvalitetsutvecklingsarbetet som en strategisk angelägenhet, att 

förändringsarbeten bör ske med en helhetssyn vad gäller arbetsmiljö-

effektivitet-kvalitet enligt måldelningsprincipen, att värderingar-

arbetssätt-verktyg blir till ett ledningssystem, och att ledarskapet är 

förändrings- och utvecklingskompetent med innovativt lärande som en 

del i strategin, och vad forskning om delat ledarskap visar, skulle det 

vara motiverat att i kommande ledarskapsmodell inom äldreomsorgens 

verksamhet i kommun K, pröva modellen enligt parledarskap. På 

verksamhetens operativa nivå skulle då förutsättningarna kunna öka 

ytterligare för att de forum mellan chef/ledare och medarbetare som äger 

rum enligt samverkansavtalet FAS 05 (arbetsplatsträffar och teamträffar) 

i stället blir forum enligt double-loop och triple-loop learning med 

arbetsmiljö- och kvalitetsutvecklingsarbete i samverkan, och ökad 

motivation bland vårdpersonalen som naturlig del i det.  
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6 Slutsats och rekommendationer 

Inom äldreomsorgens verksamhet i kommun K är arbetsmiljöarbetet inte 

förankrat och tillämpningen av rutiner i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet enligt SAM (AFS 2001:1, Arbetsmiljöverket) brister.  

Enligt den teoretiska modellen avseende psykosociala faktorer i 

arbetslivet, utvecklad av Stressforskningsinstitutet i Stockholm i 

samarbete med Siegrist, brister det i enhetschefernas 

arbetsmiljöförhållanden på operativ nivå, både avseende arbetsfaktorer 

(stimulans, påverkansmöjligheter, krav och resurser) och 

arbetsplatsfaktorer (mål, struktur, ledning, frihet, demokrati och rättvisa, 

konflikt/konflikhantering och humanitet/socialt stöd), som genom 

arbetskraven kan orsaka stressymptom och ohälsa. Enligt modellens 

tretton dimensioner visar studien att för enhetscheferna brister det i 

samtliga dimensioner. 

Arbetsplatsträffarna som forum mellan enhetscheferna och 

vårdpersonalen i kommun K följer inte Sveriges Kommuner och 

Landsting’s samarbetsavtal FAS 05’s intentioner för 

verksamhetsutveckling. 

Genom att socialförvaltningen betraktar arbetsmiljöarbetet som en 

strategiskt viktig fråga och genom att förbättra enhetschefernas 

psykosociala arbetsmiljö, kan förutsättningar för att bedriva ett 

förändringsbenäget och utvecklingsinriktat ledarskap öka. 

Vårdpersonalens arbetsförhållanden kan då påverkas positivt bland annat 

i form av ökad motivation, delaktighet och engagemang, med ökad 

kreativitet som följd. Vårdpersonalen är beroende av ett 

förändringskompetent ledarskap, med förmågan att möta omvärldens 

föränderliga krav, samt medarbetarnas och vårdtagarnas varierande 

behov, för att ta ansvar för verksamheten, uppleva meningsfullhet i 

arbetsuppgifterna och skapa goda relationer i förhållande till chefen, 

medarbetarna och vårdtagarna.   

För att ett förbättringsarbete i arbetsmiljöarbetet ska kunna komma till 

stånd inom äldreomsorgens verksamhet bör kommunikationen i dialog 

mellan politiker och tjänstemän, chefer och medarbetare bli tydligare, 

med ett medvetet kritiskt reflekterande över lärprocessen, dess mål, de 

kunskaper som förmedlas, samt individens och organisationens roll och 

struktur. Socialförvaltningen och äldreomsorgens verksamhet bör skapa 

en kultur och ett arbetsklimat med ett kontinuerligt gemensamt lärande 
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som strategi, med fokus på processerna och människorna i den. Genom 

att använda måldelning som arbetssätt, med fokus på 

kundtillfredsställelsen, och genom att använda verktyg för visualisering, 

konkretisering och självutvärdering, för struktur på vilka frågor och 

områden som ska belysas inom verksamheten, kan förutsättningar skapas 

för att värderingar-arbetssätt-verktyg blir till ett ledningssystem.   

För att förändringsarbetet ska leda till förbättring och förnyelse inom 

socialförvaltningen i kommun K bör det ske utifrån en helhetssyn vad 

gäller arbetsmiljö-effektivitet-kvalitet. Genom att socialförvaltningen 

integrerar kvalitetsfrågorna som del av verksamheten och enligt offensiv 

kvalitetsutveckling tar vara på de mänskliga resurserna i arbetssystemet, 

kan ett förbättrings- och förnyelsearbete starta. Enligt offensiv 

kvalitetsutveckling är motivation, delaktighet och engagemang tre 

begrepp som är intimt sammankopplade såväl med varandra som med 

kvalitet och tillfredsställelse hos medarbetare och kund. För att 

arbetsmiljö, kvalitet och medarbetares motivation i samverkan ska kunna 

öka verksamhetens effektivitet, bör framöver ledarskapet inom 

äldreomsorgens verksamhet förändras enligt en inlärningsstrategi. 

Genom double-loop och triple-loop learning kan verksamheten förbättras 

och förnyas i en tid under ständig förändring, vilket förutsätter ett 

utvecklande ledarskap med innovativt lärande som del i strategin.  

Det finns därför anledning att ifrågasätta SAM enligt AFS 2001:1 som 

metod/verktyg, för att arbetsmiljöarbetet ska bli systematiserat och ha en 

förebyggande funktion. Metodiken enligt SAM med undersökning-

riskbedömning-åtgärder-kontroll kan inte betraktas som ändamålsenlig 

beträffande den psykosociala arbetsmiljön, då den inte sker i samklang 

med kvalitetsutvecklingsarbetet i en verksamhet under ständig 

förändring. SAM kan betraktas som en långsam och efterhjälpande 

metodik som inte matchar arbetssättet i en lärande organisation. Att 

arbeta enligt SAM metodiken kan sannolikt riskera för stort fokus på 

lägen i verksamheten, lägen som emellertid ständigt förändras. SAM 

metodiken tar för lite hänsyn till att omvärlden och kundernas och 

medarbetarnas behov förändras snabbt och kontinuerligt. Att 

”kontrollera” är ett begrepp som ett utvecklande ledarskap i en lärande 

organisation enligt triple-loop learning kan uppleva går på tvärs med 

arbetssättet som bedrivs och inte passar in i det förebyggande arbetet 

avseende psykosociala problem bland medarbetarna och kvalitetsbrister i 

förhållande till kunderna/vårdtagarna. SAM metodiken kan därför bidra 

till att arbetsmiljöarbetet i stället för att ha en förebyggande funktion helt 
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saknar funktion för verksamhetsutvecklingen. Att ”studera” enligt PDSA 

cykeln inom offensiv kvalitetsutveckling kräver däremot större grad av 

aktivitet och delaktighet hos ledare och ledda, och är ett mer 

förändringsbenäget och kundorienterat verktyg att arbeta med utifrån 

verksamhetens behov.  

 

De explicita arbetsprocesserna (rutin- och riktlinjearbetet) bör 

komplettera de implicita arbetsprocesserna (kundorienterade och 

behovsstyrda variationer i arbetssätt specifika för den enskilda 

arbetsplatsen). Därför finns anledning att i stället för arbetsplatsträffar 

betrakta teammöten som naturligt forum mellan ledare och medarbetare 

där utvecklingsarbetet kan leda till förnyelse av arbetsmiljöarbetet och 

som med handlingskraft kan möta medarbetarnas och kundernas behov i 

det dagliga arbetet i en föränderlig och anpassningsförmögen 

verksamhet. Teammöten får då fokus på de implicita arbetsprocesserna, 

där arbetsmiljö- och kvalitetsutveckling sker tillsammans utifrån ett 

helhetsperspektiv enligt triple-loop learning. Om inte förnyelse värnas på 

operativ nivå och om samverkan och återkoppling försummas inom 

socialförvaltningen kommer arbetsmiljöarbetet inte att kunna bli 

systematiserat och bli en del av det dagliga arbetet till gagn för 

verksamheten i en föränderlig omvärld, med uppdraget att möta 

kundernas/vårdtagarnas varierande behov.         

 

Arbetsplatsträffar äger inte rum lika ofta som teammöten gör, d.v.s. som 

mest 1 gång/månad, medan teammöten äger rum ca 1 gång/vecka. På 

arbetsplatsträffarna ska enhetschef tillsammans med samtlig 

vårdpersonal föra dialog kring generella ämnen som rör medarbetarnas 

dagliga arbete, utan att bli direkt kundspecifika, vilket däremot sker på 

teammöten. Med anledning av olikheterna i tidsramarna för när 

träffarna/mötena äger rum, gruppsammansättningarna, samt 

inlärningsstrategierna som dominerar i den lärande organisationen, är 

arbetsplatsträffarna bättre avsedda för de explicita arbetsprocesserna 

enligt inlärningsstrategin double-loop learning i 

verksamhetsutvecklingen, där det övergripande rutin- och riktlinjearbetet 

förankras och genom dialog och feedback kan förbättras inom ramen för 

offensiv kvalitetsutveckling.  

 

Det personalpolitiska arbetet bör sätta fokus på medarbetarnas 

drivkrafter och mognad, och sträva efter att skapa ett hållbart arbetsliv 

med kunden i centrum, med mindre resursåtgång som effekt av det. 
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Personalpolitiskt finns därför anledning att överväga om nuvarande 

chefskap bör få andra positioner i verksamheten, eller bli kompletterade 

med ledare med drivkraften ”liv-oberoende”, för att kunna driva 

verksamhetsutvecklingen till förbättring och förnyelse. Delat ledarskap 

kan vara en ledarskapsmodell som möter verksamhetens behov av 

förändring och förnyelse i en tid under ständig förändring.    

Med en nytillträdd socialchef i kommun K är en omfattande 

strukturförändring inom äldreomsorgens verksamhet att vänta. Eventuellt 

kommer ett förändringsarbete enligt en inlärningsstrategi att ta form. 

Ytterligare utvärdering är därför motiverad, för att se vilken effekt en 

förändrad ledarskapsmodell kommer att ha på vårdpersonalen närmast 

vårdtagarna, i relation till arbetsmiljöförhållanden och kvalitet i utfört 

arbete.   
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