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ABSTRACT 
Stockholm grows every day and its infrastructure has to develop at the same rate for the well 
functioning city. The health care of Stockholm County is a central feature of the growing city. 
The study is based on a project work that has been performed on OpenLab. At OpenLab students 
from different disciplines work together to solve tasks from different public sector customers. 
The process is designed with SCRUM and design thinking. An important place has the 
visualization of the workflow. The data is collected with the use of interviews, observations and 
ethnographic methods. The County Council’s assignment was to find a suitable solution to create 
a better work environment that invites the employees to develop and thrive, to reduce the gap 
between the current situation and future demands. A large part of the work for future care begins 
on today’s health care departments.  
 
Factors that make problems in care are social factors, lack of resources and economic conditions. 
The lack of staff, time, workload, recompenses, communication and development of competence 
often comes up as a great working environment’s difficulties. These factors reduce employee 
commitment, motivation, acceptance, individual satisfaction, interest, efficiency and so on, that 
sooner or later leads to less well trust, performance and quality of results. The most obvious need 
is the necessity for safe and inspiring working environment with clear development opportunities 
for every individual nurse. It does so by creating better and more equitable working conditions 
but also by raising the status of profession from a broader perspective. The purpose of research 
was to define and implement the factors that positive influence on group dynamics, participation, 
confidence, trust and cooperation between co-workers, and lead to the total benefit. Remodelling 
of the organization’s working methods, methods of personal capability development and 
improved communication are regarded as a solution of the problem. Implementation of agile 
methods, individual-centred model competence ratings model for nurses (Spira) and 
recommendations for selection of communication medium are the results of this study.  
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SAMMANFATTNING 
Stockholm växer för varje dag. Och för att staden ska fungera måste även infrastrukturen 
utvecklas i samma takt. Den landstingsfinansierade sjukvården är en central funktion i den 
växande staden. Studien grundas på ett projektarbete som har genomförts på OpenLab. På 
OpenLab samarbetar studenter från olika disciplin för att lösa något uppdrag. Processen är 
utformat med hjälp av SCRUM och design thinking. En viktig plats har visualisering av 
arbetsprocessen. Data samlas med hjälp av intervju med sjuksköterskor, observationer och 
etnografiska metoder. Uppdraget från Stockholms läns landsting var att hitta vägar till en rimlig 
personalrörlighet bland sjuksköterskor, att minska gapet mellan dagens läge och framtidens 
efterfrågan. En stor del av arbetet för den framtida vården börjar på dagens vårdavdelningar.  
 
Faktorer som anses ha utgjort hinder inom vården är sociala faktorer, bristande resurser och 
ekonomiska förutsättningar. Brist på personalen, tid, arbetsbelastning, belöning, kommunikation 
och utvecklingsmöjligheter kommer ofta upp som ett stort arbetsmiljöproblem. Dessa faktorer 
påverkar negativt personalens engagemang, motivation, acceptans, tillfredställelse, intresse, 
effektivitet osv. som slutligen leder till sämre trygghet, prestanda och resultats kvalité. Det 
tydligaste behovet har varit att möta behovet av en trygg och inspirerande arbetsmiljö med 
tydliga utvecklingsmöjligheter för den enskilda sjuksköterskan. Både genom att skapa bättre och 
mer rättvisa arbetsförhållanden, men också genom att höja statusen på yrket ur ett bredare 
perspektiv. Målet med undersökningen har varit att definiera och implementera faktorer som 
positivt påverkar tillit, trygghet, gruppdynamik och samarbete mellan medarbetare och leder till 
den totala nyttan. Modernisering av organisations arbetsmetoder, kompetensutvecklingssystem 
och förbättrad kommunikation anses som lösningen på problemen. Implementering av lättrörliga 
arbetsmetoder, individuellcentrerad kompetensmodell Spira och rekommendationer på rätt 
kommunikationsmediums val är resultaten av denna studie. 
 
 
NYCKELORD: kommunikation, organisation, kompetensutveckling, vård och omsorg, 
agila- och strukturerade arbetsmetoder, samarbete, tillit, gruppdynamik, öppenhet, projektarbete, 
social kapital, kvalité. 
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1.    INTRODUKTION 

 
1.1. BAKGRUND 
 
OPENLAB 
En del av examensarbetet är ett projekt inom kursen på OpenLab. Kursen syftar till att studenter, 
tillsammans med externa uppdragsgivare, ska få utveckla och utvärdera nya idéer till 
innovationer som kan realiseras för att skapa bestående nytta och värde för en specifik målgrupp. 
På OpenLab arbetar man med en skarp utmaning på ett agilt och tvärvetenskapligt 
förhållningssätt. Projektgruppen på OpenLab har undersökt problemet inom vårdsystemet där 
antal sjuksköterskor minskar. Utmaningen från Stockholms läns landsting bestod i att se 
personalrörligheten bland sjuksköterskor inom SLL; sträva mot en rimlig personalomsättning 
och minska gapet mellan nuläge och framtidens behov när det gäller kompetensförsörjning inom 
vården. Sjuksköterskor byter ofta arbetsplats och det leder till brist på vårdpersonal i sjukhus 
inom vård och omsorg.  
 
Det kommer att behövas mer kompetent vårdpersonal i vården i Stockholms läns landsting. 
Problemet har många nyanser och nivåer. En stor del av det framtida personalbehovet finns 
redan i vården. Den stora utmaningen är att behålla kompetenta vårdarbetare. Sjuksköterskor 
själva behöver ha verktyg att påverka sin arbetsmiljö. Kartlägga hur deras tid används och hur 
deras kompetens utvecklas och utnyttjas. För att förstå nuvarande situation gjordes intervjuer 
med sjuksköterskor, avdelningschefer och personalvetare. Flera problemområden sågs bidra till 
personalomsättningen: utvecklingsmöjligheter, tid, stress, kommunikation, lön osv. 
 
SLL-gruppen valde att arbeta med Spira. Spira är en för sjuksköterskan individcentrerad 
kompetensmodell som möjliggör personlig utveckling, jämnare arbetsbelastning, god 
kommunikation med närmaste chef samt i förlängningen en tydlig lönestruktur. Spira ger 
sjuksköterskorna verktyg att själva påverka sin arbetsmiljö, hur deras tid brukas samt hur deras 
kompetenser utvecklas och används. Med den nya modellen lyckas man inte bara vara attraktiv 
när det gäller nyrekrytering, utan man ser också att den befintliga personalen stannar längre. 
 
SJUKVÅRDENS: 
 
Organisation 
Det svenska hälso- och sjukvårdsystemet har av tradition varit uppbyggt enligt en funktionell 
organisationsmodell, där varje enhet strävar efter att optimera sin egen verksamhet. Det finns 
behov av att förbättra och utveckla samarbete, trygghet, förtroende, öppenhet samt höja 
vårdpersonalens motivation och engagemang för att ge patienten den optimala vården. 
Strukturerade arbetsmetoder är fortfarande välfungerande i många situationer, men med 
influenser från andra metoder ökar medvetenhet om alternativa sätt att handla. Fördelar med 
traditionella projektmodeller är dess tydlighet men metoderna har svårigheter med att hantera 
förändringar. Agila metoder är mer lättrörliga och passar bättre för föränderliga processer, vilket 
i många fall eftersträvas. Alternativa arbetsmetoder är ett sätt att effektivisera processer förbättra 
utvecklingsmöjligheter och bättre möta patienters behov. En förändring mot en mer 
individorienterad och patientfokuserad organisation leder till att patienter får lämplig 
medicinering och behandling.  
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Kompetensutveckling  
Sjukvården har vertikala prioriteringar och uppbyggnad. Den övergripande målsättningen är att 
utveckla en mer individanpassad organisation inom vårdsystem för att uppnå bättre kvalitet för 
patienter. En annan inriktning är att reducera eventuellt dubbelarbete och öka medarbetarnas 
kompetens samt lärandet i organisationen. Flexibel arbetsorganisation och ökad 
kompetensöverföring inom hela vårdkedjan leder till att sjuksköterskor är mer arbetsintresserade 
och möter patienternas behov bättre. Att gå från strukturerad till en flexibel och mer 
personalorienterad organisation kräver förändringar i den existerande arbetsstukturen. En viktig 
framgångsfaktor är då att vårdanställda på olika nivåer inom vårdsystemet är delaktiga i 
kvalitets- och utvecklingsprocesser. Det är viktigt att skapa kontinuerligt förbättringsarbete samt 
lärandet inom vården. 
 
Kommunikation 
Kommunikation skapar förståelse och effektivitet i vården. Det finns värde i fungerande 
kommunikation och teknologilösningar som skapar möjligheter att kommunicera och hantera 
information. Textbaserade meddelanden används för att interagera med varandra. Telefon är 
också ett sätt att kommunicera med kollegor och vårdsökande. Innovativ uppkomst av IT- och 
kommunikationsteknik öppnar nya tekniska lösningar hur arbete utförs och bidrar till nya 
möjligheter. Personalen som behandlar och vårdar patienter behöver IT-stöd genom den totala 
vårdkedjan för att ha tillgång till aktuell information och funktionell dokumentationshantering. 
Det underlättar dagligt arbete och frigör tid åt vårdpersonalen. Effektiv användning av IT-system 
inom vård och omsorg leder till förbättring av kommunikation, såväl mot interna som externa 
kunder. En utmaning för vården är att skapa effektiva rutiner och arbetssätt som bidrar till 
utveckling av verksamheten och lyfter fram värden som är viktiga för personal och patienter.  
 
 
1.2 PROBLEMFORMULERING 
Stockholm växer sig allt större, och infrastrukturen behöver växa i en likvärdig takt för att staden 
skall fungera. Den landstingsfinansierade sjukvården är en central del i den infrastrukturen, då en 
fungerande vårdapparat är något som vi alla är beroende av i livets alla skeden. Satsningar på 
utbildning, vidareutbildning, rekrytering och omstruktureringar går förlorad när kompetent 
vårdpersonal lämnar vården. Utmaningen har riktat sig till sjuksköterskor som målgruppen. 
 
Sjuksköterskor lämnar vården på grund av arbetsrelaterade sociala problem, hög 
arbetsbelastning, resursfördelning, dålig belöning, obekväma arbetstider, tidspress, stress, brist 
på kommunikation med ledningen och utvecklingsmöjligheter. Man kan se obalans mellan 
sjuksköterskors arbetsinsatser och belöningar därför känner man att SSKs arbete inte värderas 
högt av ledningen. Sjukvårdens resurser räcker inte till och det behövs mer stöd på plats. 
Vårdpersonalen byter jobb för att förbättra sina arbetsförhållanden och karriärmöjligheter. Det 
mest brinnande temat är hur man förbättrar arbetsmiljön och minskar personalomsättningen 
inom vård och omsorg. 
 
En huvudpoäng i studien är att förbättra arbetsmiljön och lösa samarbetsrelaterade problem inom 
vården, genom att utveckla mer horisontella istället för vertikala arbetsrelationer. I 
undersökningen läggs stor vikt på utveckling av tillit som medför öppet arbetsklimat, förtroende, 
kunskapsdelning och samarbetsvilja. När medlemmar av en organisation litar på varandra delar 
de lättare information, är mer självständiga och villiga att hjälpas åt. Genom att utveckla 
gemenskap, förtroende och skapa arbetstrygghet ändrar man situationen med 
personalomsättningen till det bättre.  
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Problemet med hög personalomsättningen inom vården har en bred diskussion i samhället och 
sjuksköterskeyrket har en central plats i denna diskussion. Det finns flera vetenskapliga 
undersökningar som relaterar till detta problem. Problemet ingår i diskussioner om 
personalomsättningen, kvalitetsarbete, kompetens och yrkesroll inom vården. I denna studie 
undersöker man arbetsmiljö, arbetsmetoder, vårdpersonalens kompetensutveckling och 
kommunikation. Observationer i studien grundas på intervjuer med sjuksköterskor, grupparbete 
på OpenLab, besök på sjukhusavdelning på Södersjukhus och litteraturstudier. 
 
Huvudfrågan i studien är: 
Hur sjukvårdens organisation kan modifieras avseende sjuksköterskors kompetensutveckling?  
 
Huvudfrågan har följande underfrågor: 

• Vilken kompetensmodell är mest lämplig för sjuksköterskor? 
• Vilka arbetsmetoder som är mest fördelaktiga för en öppen arbetsmiljö och samarbete? 
• Vad bidrar kommunikation med i en organisation? 

 
 
1.3    SYFTE 
Varje organisation behöver i allmänhet en intensiv samarbetsprocess som inkluderar olika 
berörda parter. Syftet med studien är att undersöka och modernisera vårdens organisation, 
kompetensutveckling och kommunikation för att bygga upp tillit i samarbete samt öka 
effektivitet och kvalitet inom sjukvården. Den roll som kommunikation och förtroende har i 
vårdarbete kräver allt större uppmärksamhet på delaktighet och sociala faktorer. Det är 
grundläggande och viktigt att skapa tillit mellan medlemmar av en grupp samt mellan alla länkar 
av ett organisationssystem. Tillit medför att kommunikation och kunskapsfördelning förbättras. 
Den underlättar utvecklingen av ett självgående team och ökar effektivitet.  

Denna studie kommer att: 
• Med hjälp av intervjuer undersöka den arbetssituation och behov som sjuksköterskor har 

idag.  
 

• Med utgångspunkt från intervjuresultat ge förslag på åtgärder som behövs för att skapa 
tillit, effektivisera samarbete och förbättra kvalité av resultat med fokus på organisation, 
kommunikation och kompetensutveckling. 

 
 
1.4    MÅL 
Studien kommer att undersöka faktorer som påverkar organisation, kompetensutveckling och 
kommunikation inom vård och omsorg. Målet är att ta reda på hur man kan förbättra 
kompetensutveckling och samarbete, samt skapa tillit mellan alla länkar inom vård- och omsorg. 
Forskning kring faktorer som tillit, förtroende, öppen arbetsmiljö, sociala relationer, motivation, 
acceptans, delaktighet, engagemang, hur intresse påverkar prestanda, individuell tillfredsställelse 
och kvalité på ett bättre sätt. Studien undersöker hur individcentrerat tillvägagångssätt i 
förbättringsarbete och lärande påverkar samarbete och förbättrar resultat. Den handlar också om 
hur kommunikation och informationshantering stödjer samarbete mellan vårdpersonal och 
ledning. Utgångspunkten i studien ligger på en analys av hur vårdpersonalen upplever sin 
situation i vardagligt arbete.  
!
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1.5    MATERIAL 

I undersökningen använder man följande material:  

1. Informationsdatorsökning av databaser Scopus, Inspec, Business Source Elit samt Google 
Scholar med användning av relevanta nyckelord eller fraser (för exempel agile group OR 
team AND tillit, agile methods, SCRUM, communication, information sharing, trust, team 
working, management). 

 
2. Undersökning av studier som citerar fundamentala arbeten om agila metoder och 

kommunikativa instrument användning (till exempel de som citerade media richness theory 
(Daft & Lengel, 1984, 1986), social influence theory (Schmitz & Fulk, 1991), critical mass 
theory (Markus, 1987), channel expansion theory (Carlson and Zmud, 1999) and social 
presence theory (Short, Williams, & Christie, 1976) ); 

 
3. Manuella undersökningar av referenser som citeras i nyligen publicerade revy (till exempel 

Gunawardena & Zittle, 1997; Hostetter & Busch, 2006; Richardson & Swan, 2003; Chou & 
Min, 2009; Easley, Devaraj, & Crant, 2003; Walther and Bunz, 2005; Beauvois, 1998; 
Tudini, 2003) samt studier som inkluderade dessa databaser; 

4. Liknande studier från senaste konferenspresentationer (dvs., Hawaii internationella 
konferensen). 

 
 
1.6    BEGRÄNSNINGAR 
Studien utgår från dagens problem med en hög personalomsättningen bland sjuksköterskor inom 
vården. En avgränsning i studien görs för att hålla arbetsinsats och resultat på en rimlig nivå för 
både författare och läsare. Undersökningen har inte fokus på rent medicinska 
behandlingsaspekter. Studien innehåller teori om organisation, kompetensutveckling och 
kommunikation i förhållanden till sjukvården. Studien riktar sig till effektivisering av 
strukturerad uppbyggda organisationsstruktur till mer iterativa former. Kompetens- och 
utvecklingsmodeller begränsas till tre nuvarande modeller inom två olika sjukhus och en ny 
personorienterad modell. Med kommunikationsmöjligheter underförstås audio-, video-, och 
textbaserade kommunikationsmedium samt möten ansikte mot ansikte. De byten som granskas är 
när avdelningar inom sjukhus går från allmänorienterande utvecklingsmodeller till mer 
individorienterande. Fokus har lagts på sjukhusavdelningar inom sjukvårdsystemet i Stockholms 
län.  
 
 
1.7    DISPOSITION 
Rapporten är disponerad på följande sätt: 

1. Presentation av bakgrund, problemformulering, syfte, mål, avgränsningar, disposition och 
undersökningsmetod.  

2. Presentation av teoretisk bakgrund till organisation, kompetensutveckling och 
kommunikation i allmänhet. Teoridelen inkluderar:  

i. Faktorer som påverkar organisations arbetsmiljö och grupparbete 
ii. Jämförelse av agila och strukturerade metoder 
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iii. Beskrivning av kvalitetsmodeller inom den svenska sjukvården 
iv. Kommunikation  

 
3. Metoder 
4. Analys och diskussion  
5. Slutsatser  
6. Rekommendationer  
 
I kapitel ett presenteras bakgrund, problemformulering, syfte, mål, avgränsningar, disposition 
och undersökningsmetod. Där beskrivs studiens tillvägagångssätt och arbetsprocessen.  
 
En djupare teoretisk bakgrund följer i kapitel två där kunskap om befintlig organisationsstruktur, 
grupp- och projekts egenskaper, kompetensmodeller och kommunikation inom vården 
presenteras. Insamlingsmetod till teorikapitlet kommer att ske via olika slags källor. Dessa är 
dels tryckta böcker och dels elektroniska källor. I organisationsdelen beskrivs viktiga faktorer 
som påverkar samarbete, tillit och kvalité i arbetsmiljön. I avsnittet organisationsmodeller 
introduceras strukturerade och agila arbetsmetoder. Från OpenLab-kursen framvisas resultat av 
projektgruppens arbete med SLL-uppdraget i avsnittet kompetensmodeller inom vård. Befintliga 
kompetens- och utvecklingsmodeller i studien är från tre sjukhus i Stockholms län landsting. I 
kommunikationsdelen beskrivs principer och typer av kommunikation samt presentation av 
existerande kommunikationsmedium.  
 
I kapitel tre beskrivs undersökningens samlade tillvägagångssätt. Där beskrivs metodik och 
processer från OpenLab projektet samt förklaras metodval i studien. Valet av analysmetod för 
insamling och tolkning av data tydliggör ramar inom vilka intervjuer skett. Uppsatsens 
undersökningsmetoder visar hur man kommer från problemformulering till slutsatser. 
 
Intervjuresultat, diskussion, summering och rekommendationer presenteras i kapitel fyra, fem 
och sex där görs en sammanställning och analys av intervjuernas resultat. All datainsamling som 
presenteras i empiri kommer från nio intervjuer med sjuksköterskor. Intervjupersonerna har fått 
utrymme att svara fritt för att öka datainsamlingen och på ett sådant sätt ge bredd åt empirin. 
Intervjuerna hölls med sjuksköterskor från tre olika sjukhus i Stockholms läns landsting. 
Intervjuerna gjordes via telefon av medlemmar av SLL-gruppen på OpenLab-kursen. 
Intervjufrågorna har synvinkel på arbetsmiljö, vardagligt arbete, belöningar, personaltrivsel, 
utvecklingsmöjligheter och kommunikation. Frågorna som ställdes i samband med intervjuerna 
kommer att presenteras som bilaga. I avsnittet analys och diskussion kommer information som 
samlats i teori och empiri kapitlen att sättas i relation till varandra. Där kopplas tolkning av teori 
av det studerade området med intervjuresultatet. Subjektiva slutsatser dras på objektiv data vilket 
stödjer rapportens reliabilitet. Den information som går under diskussion och summering 
presenteras utifrån frågeställningar som beskrivs i syftet och problemformuleringen. Efter 
slutsatser följs rekommendationer för problemlösningar.  
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2. BAKGRUND OCH TEORI 
 

2.1  ORGANISATION SAMMANFATTNING 
En organisation är ett ekologisystem som påverkas av en mängd faktorer. Ledarskap och 
professioner formar arbetet på ett sätt som stödjer utveckling och framgång. Ledningen sätter 
organisationens strategiska och övergripande mål. Medarbetare organiserar sig kring dessa mål 
som skulle uppnås. Organisationskultur påverkar arbetssätt och kommunikation i en 
organisation. Den formar personalens professionella karakteristiker och har inflytande över 
personalens intresse, motivation, utvecklig, kvalitetstänkande osv. I en organisationsmiljö skapas 
sätt att tänka, lära sig och arbeta i ett samspel mellan chefer och deras medarbetare. I en 
arbetsmiljö utvecklar anställda sin potential. Medarbetare har positiv inställning till en 
organisation om de har möjligheter att framställa sina idéer, initiativ och innovationer i sitt 
professionella arbete. Om det finns tillit och förtroendet mellan medarbetare leder det till 
förbättring av samarbete, delning av information och ansvarsfördelning. Förtroende och 
deltagande är ett resultat av en väl fungerande kommunikation mellan medarbetare och de olika 
nivåerna i en organisation. En arbetsmiljö med hög grad av förtroende, öppen kommunikation 
och motiverade medarbetare har låg personalomsättning och höga arbetsmöjligheter. Goda 
sociala relationer och rättvisa belöningar motiverar medarbetare att utvecklas på sin arbetsplats, 
samt att prestera och höja kvalitet. 
 
Effektiviteten handlar om att optimalt utnyttja organisationens resurser och att arbeta smartare. 
Saker görs på rätt sätt i form av rätt kompetens vid rätt tid på rätt plats och i rätt omfattning. 
Effektiviteten har samband med kvalitét av resultat och kostnader. Effektiva flöden stödjer 
verksamhetens mål och leder till ett kvalitativt resultat till lägsta möjliga kostnader. Helheten av 
en organisation fungerar väl om hela organisationen har samma mål, öppen kommunikation och 
samarbete. Aspekter som kvalitet och utveckling av ledarskap, arbetsmiljö samt den anställdes 
upplevda säkerhet och trygghet omfattar personalens motivation, hälsa och delaktighet. 
Effektiviteten betonar också gemensamma aspekter som har med organisationskultur att göra. 
Effektiviteten har samband med hur mål ska prioriteras, hur man uppfattar andras kompetens, 
vad som är centralt och hur verksamhet ska organiseras på bästa sätt. Nya arbetsmetoder och 
verktyg effektiviserar verksamhet och förbättrar resultat samt ökar medarbetarnas kompetens och 
motivation. Medarbetare försöker hela tiden utföra arbetet på ett bättre sätt. Effektiva 
arbetsmetoder stödjas av fungerande koordination, utvärdering och resurshantering. 
 
Förståelse och öppenhet är centrala för goda interaktioner mellan alla länkar i en organisation.  
Öppenhet bidrar till delning av information, kunskaper, idéer och erfarenheter. Om det finns 
öppenhet i en grupp känner medlemmar ömsesidig förståelse och tillit till varandra. Satsningar 
på kunskapsutvecklingen och ständigt lärande skapar potential för professionalism och 
inkluderande i en organisation. Kompetensutveckling förbättras genom att tydliggöra mål och 
rutiner för uppföljning för varje individ. Medarbetarnas kunskaper och färdigheter förbinds med 
deras professionella erfarenheter och utvecklas när personalen har tillgång till nödvändig 
information, erfarna kollegor och ledning. Erfarenhetsutbyte sker bara om det finns en viss nivå 
av förtroende mellan kollegor. Kompetensutveckling är en del av kvalitetstänkande som!har 
samband med organisationskultur och arbetsmiljö.!Genom att skapa och utveckla kvalitet i varje 
individ skapas en konkurrenskraftig organisationskultur som överträffar kundens behov och 
förväntningar. Ständigt lärande är en del av kvalitetsutvecklingen. Kompetenta medarbetare är 
en förutsättning för god kvalité. Engagemang och kommunikation mellan ledning och personal 
behövs för ett ständigt kvalitetsarbete. PDSA-cykel är en metod för att skapa en offensiv 
kvalitetsutveckling. 
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Bra kommunikation mellan medarbetarna bidrar till en positiv atmosfär och ger förutsättningar 
till gott samarbete och arbetsglädje. I en fungerande grupp läggs energin på att tillsammans 
uppnå ett gott resultat. Genom praktiska verktyg för bättre kommunikation nås ett tryggare 
klimat i gruppen och färre missförstånd. En trygg atmosfär inom verksamheten och i 
grupparbetet leder till flexibilitet och acceptans av varandras kompetens. Samarbete och 
deltagande svarar för produktivitet och måluppnående i en grupp. Att aktivt samarbeta ger 
möjligheter att använda gemensamma resurser, få stöd i arbetet och nå bättre resultat. 
Deltagandet i samarbetet är möjligt om det finns förtroende både mellan medarbetare och mot 
närmaste ledningen.!Det är omöjligt att uppnå ett bra arbetsresultat i en arbetsmiljö om det finns 
tecken på mobbning eller olösta konflikter mellan medarbetare. Inom en organisation är i många 
avseenden yrkesgrupper beroende av varandra för att nå verksamhetens framgång. 
Yrkesgrupperna behöver ha kunskaper om varandras roller för ett bättre utvecklat samarbete. 
Interprofessionellt samarbete leder till en effektiv, kvalitativ och kunskapsbaserad verksamhet. 
Bättre samarbete mellan grupperna påverkas av samband mellan arbetsmetoder och motivationen 
hos medarbetarna.  
 
Ledningen måste stödja medarbetarnas engagemang, reflektion och utveckling. Engagemang 
visar individernas intresse för att delta i ett samarbete. Det krävs tillit och förtroende mellan 
medarbetare för att de ska känna engagemang för sitt arbete. Tillit, öppenhet och acceptans är 
viktiga element för gruppdynamiken. Samarbete, kreativa processer och engagemang sätts igång 
med hjälp av gruppdynamiken. Gruppdynamiken påverkas av arbetsmiljö, krav som ställs till 
gruppen, attityder, funktioner och roller inom gruppen. I gruppdynamyska processer utvecklar 
gruppmedlemmarna normer för konstruktivt arbete och kunskapsdelning. Kommunikation och 
förtroende kan lösa gruppdynamiska problem.  
 
Motivation är en drift för att uppnå ett mål i sitt arbete. Motivation påverkas av medarbetarnas 
flexibilitet, självständighet, tydliga mål och mätningar. Att de deltar i beslutsfattandet, har ansvar 
och är hörda av ledningen. Motivation har samband med intresse, kompetens och rättvisa 
belöningar. Brister i motivation medför brister i prestation. Man behöver ha acceptans för att 
börja agera och handla. Acceptansen är beroende av individuella preferenser och resurser samt 
omgivningens påverkan. Motivation och intresse till det man gör samt rättvisa belöningar 
påverkar individens acceptans.  
 
Prestationsförmåga visar personalens möjlighet att utföra uppgifter med kvalificerade resultat. 
Kompetent och motiverad personal är verksamhetens viktigaste resurs. Ett ledarskap som 
kontinuerligt tar tillvara på de medarbetarnas utveckling och karriärvägar ger möjlighet att 
behålla skickliga medarbetare. Att acceptera den gemensamma beslut och målsättningar i en 
grupp leder till att alla jobbar mot samma mål. En organisation vinner om medarbetarnas 
individuella mål och gruppens mål är kompatibla med varandra. Medarbetarnas motivation och 
prestation påverkar organisations ekonomi.  
 
Ett deltagande klimat har ett starkt förhållande till arbetstillfredsställelse och prestationsförmåga. 
Tillfredställelse är kopplad till medarbetarnas erfarenheter av att utföra arbetsuppgifter och 
upplevelse av deras arbete. Motivation, deltagande i beslutsfattandet, meningsfullhet och ansvar 
för arbetsresultat är faktorer som är nära knutna till arbetstillfredsställelse. I det dagliga arbetet 
har en känsla av tillfredställelse ett samband med kunskap, stöd och tillräckligt med tid för de 
insatser som krävs. Utveckling i yrket är viktigt för personlig tillfredsställelse. Personalen känner 
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arbetstillfredsställelse när det finns bra arbetsrelationer mellan kollegorna och ledningen, samt 
rättvisa belöningar.  
 
Personalen behöver ha tillräckligt med tid för att skapa arbetserfarenheter och förbättra 
gruppdynamiska processer. Tidspress påverkar engagemang och motivation att fortsätta utveckla 
kvalitetsarbete negativt. Stressfaktorer påverkar både medarbetarnas hälsa och organisationens 
ekonomi negativt. Minskning av stress leder till medlemmarnas större engagemang och 
arbetsmotivation. 
 
!

2.2   ORGANISATIONSMODELLER SAMMANFATTNING 
Projektform med prioritering av tidsramar, kostnader och kvalitet är ett vanligt sätt att arbeta i en 
organisation. En projektgrupp har ansvar för genomförandet och kvaliteten av arbetsprocesser. 
Människor, arbetskultur och arbetsmiljö påverkar varandra under ett projektarbete. Självgående, 
flexibla och motiverande medarbetare kan effektivt hantera ändringar som ständigt pågår i och 
utanför en organisation. I studien jämförs med varandra strukturerade och agila metoder och 
arbetssätt för att kartlägga egenskaper som är fördelaktiga för en öppen arbetsmiljö. 

 
I agila och strukturerade projekt läggs stor vikt vid planeringen men på olika sätt. I traditionella 
projekt specificerar man på ett detaljerat sätt i ett kravdokument hur aktiviteterna ska 
implementeras. Ledningen planerar från början på ett detaljerat sätt med milstolpar som 
representerar uppnådda resultat. Vid projektslut levereras och överlämnas hela projektresultatet. 
I agila projekt genomförs planeringen löpande under projektets gång och samtliga 
gruppmedlemmar är aktiva i planeringen samt tidssättningen. I lättrörliga metoder kan kunden 
påverka projektarbetet mer och arbetsresultat levereras med jämna mellanrum. 
 
Traditionella metoder är uppbyggda kring en hierarkisk struktur och har fokus på arbetsrelationer 
mellan ledningen och personalen. Agila metoder har fokus på självgående flexibla grupper med 
hög grad av förtroende mellan gruppmedlemmar. Projektgrupper kännetecknas av 
självorganisation och intensivt samarbete. Agila metoder fokuseras betydligt mer på samarbete 
mellan människor än traditionella modeller. Grupper hanterar bättre oundvikliga förändringar 
när de arbetar lättrörligt.  
 
I traditionella metoder uppnås hög projektkvalitet med hjälp av att säkerställa kvaliteten i 
planeringen, plan för uppföljning och personligt ansvar. I agila metoder minskas tiden från beslut 
till feedback genom att arbeta stegvist inom en given tidsram med hög kvalitet. En fungerande 
kommunikation krävs i ett samarbete mellan olika delar av en organisation. I en strukturerad 
organisation kommunicerar personal och ledning genom formella kanaler. För agila metoder är 
en horisontell kommunikation fördelaktig. Då skapas en arbetsmiljö där allt mer ansvar 
delegeras till personalen.  
 
 

2.3   KOMPETENSMODELLER INOM VÅRD  
Befintliga kompetensmodeller inom vården är ganska systemorienterade och lämnar inte 
utrymme för individen. Det övergripande syftet med dessa modeller är att utveckla kunskaper 
och färdigheter samt aktivt utbyta egenskaper och erfarenheter i sin arbetsmiljö. Modellerna 
används idag främst som lönestrukturunderlag. Det gäller aktuella utvecklingsmodeller från 
Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Akutkliniken och Karolinska 
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Universitetssjukhuset.1 Vid en snabb översikt kan man notera att de har likheter på den 
avancerade kompetensnivån och olikheter på baskompetensnivå. 
  
På basnivån är de tre modellerna, rent strukturellt, lite olika. De har mellan 4 och 6 steg och 
skiljer sig därmed åt vad gäller faser och grader av nybörjarskap. Men generellt handlar det 
mycket om att växa in i organisationen och lära sig sin arbetsplats - att anpassas till ett kollektiv. 
De huvudegenskaper och färdigheter som en bassjuksköterska förväntas ha är att aktivt lära sig, 
utvecklas inom sitt yrke, visa engagemang, delaktighet och handlingsberedskap. Man ska följa 
de rutiner och regler som arbetsplatsen har men även vara flexibel, kunna hantera komplexa 
situationer, ta ansvar och dessutom hjälpa nya sjuksköterskor och studenter in i rutinerna. 
 
För att nå den avancerade nivån - kompetent, skicklig och expert (SÖS, Karolinska 
Universitetssjukhuset akutklinik) samt Avancerad nivå 2-4 (Karolinska Universitetssjukhuset) 
krävs expertkompetenser, helhetssyn, organisatoriska egenskaper, forskning och 
ledarskapsförmåga. Master eller magister- respektive licentiat eller doktorsexamen krävs 
dessutom för att nå de högsta stegen på kompetenstrappan. Man planerar och leder 
verksamhetens arbete, initierar projekt samt lyfter upp etiska och organisatoriska frågor inom 
vårdsystemet. 
 
De tre modellerna har alltså en väldigt kollektiv syn på kompetens och utveckling på basnivån. 
Även om man kan skönja ett ökat individuellt spelrum på den avancerade nivån med 
vidareutbildning, forskning och ledarskap så känns avsaknaden av individperspektiv och 
utrymme för personliga egenheter talande. SLL-gruppen har identifierat ett tydligt behov av en 
kompetensmodell där individen står i centrum från dag ett. Helst med en central roll i hur 
kompetensmodellen ser ut och formas så att modellen hela tiden bottnar i sjuksköterskans egna 
möjligheter och behov. 
 
 

2.4   KOMMUNIKATION SAMMANFATTNING 
En fungerande kommunikation har en viktig roll inom sjukvården. Till exempel, för att öka 
förståelse mellan ledning och olika vårdprofessioner. Kommunikation är en process som pågår 
mellan en sändare och en mottagare med hjälp av något kommunikationsmedel. Ljud, rörelser 
och bild, ofta i kombination med språket, är dynamiska kommunikationsformer. Människor och 
teknik bildar ett människo-tekniskt system som gör det lättare att kommunicera och dela upp 
information. Det finns envägs- och tvåvägskommunikation. Envägskommunikation är linjär och 
begränsad eftersom den endast sker i en linje från avsändare till mottagare. I 
tvåvägskommunikation har sändare och mottagare en dialog och byter roller med varandra. Det 
finns olika typer av kommunikation. Verbal, icke-verbal, interpersonell, intrapersonell, grupp-, 
offentlig- och masskommunikation. Kommunikationskanaler kan vara direkta, indirekta, 
formella och informella. I en organisation pågår kommunikation både internt och externt. Intern 
kommunikation går både horisontellt, mellan medarbetare på samma nivåer och vertikalt mellan 
chefer och underordnade. De viktigaste av kommunikationsteorier är MRT, CET, SIP och SPT. 
Dessa hänvisar till att media rikedom och möjlighet att träffa uppgifters krav, relaterar till 
användarnas erfarenheter, sociala faktorer och tidspåverkan. Kommunikationskanaler används i 
förhållanden till aktiviteter som pågår, samt platser som man befinner sig på, inom ramen av 
rutiner som styr individers beteende (Hössjer, 2010). Det är viktigt att känna närhet med sin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se sammanfattning av kompetensmodellerna i bilaga 2 
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kommunikationspartner genom att dela information och få feedback på sin begäran om 
information. 
 
 

2.5   KOMMUNIKATIONSMEDIUM SAMMANFATNING 
För att förmedla information, hålla dialog och effektivisera arbetsrutiner används olika 
kommunikationsmedium. Inom sjukvården är till nytta olika kanaler för informationshantering 
och kommunikation. Kommunikation kan ske synkront och asynkront i tid och plats. 
Informationsteknik och telekommunikation gör det möjligt att dra större nytta av kommunikation 
genom att hantera alla typer av data som text, ljud, tal och video. Inom en organisation krävs en 
teknisk bas, nätverk och system för att stödja effektivt samarbete och kunskapsutbyte med hjälp 
av kommunikationsverktyg. Det finns verktyg som chatt, e-post, forum, audiokommunikation, 
videokommunikation och interaktion ansikte mot ansikte. E-post och forum är asynkrona 
flexibla kommunikationsverktyg som används för att hantera icke-tidskritiska uppgifter och 
diskussioner. I chatt miljö utbyter användare text-meddelanden mellan varandra eller skapar 
tematiska gruppdiskussioner både synkront och asynkront. Audiokommunikation omfattar 
telefoni, IP-telefoni och audiokonferenser. Det är en typ av kommunikation för snabbt och direkt 
informationsutbyte i form av ett samtal. Genom videokommunikation (videokonferenser) 
förmedlas både tal- och bildinformation. Videokonferenser ligger närmast interaktion ansikte 
mot ansikte och hjälper kommunikatörer att förstå varandra bättre. Ansikte mot ansikte (fysiska 
möten) är den rikaste formen av kommunikation som tillåter att snabbt och effektivt förmedla en 
stor mängd av varierande data. En kombination av fysiska möten och IT-teknik formar ett sätt att 
kommunicera internt och externt i en organisation. 
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3 METODER  
 

3.1 OPENLAB PROCESSEN 
 

Stanfords’ D-School   
På OpenLab arbetade SLL-gruppen med en skarp utmaning på ett agilt och tvärvetenskapligt 
förhållningssätt. För att förstå den nuvarande situationen genomfördes intervjuer med 
sjuksköterskor, avdelningschefer och personalvetare. I detta projekt arbetade SLL-gruppen 
övergripande och igenom hela projektet med en metodik som har sitt ursprung i Stanford 
University’s Design school, även kallad D-school. Det är ett arbetssätt som genomsyrar hela 
processen, som itererar lösningsförslag och uppmuntrar till innovation. Metodiken grundar sig på 
olika faser, men arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt, med stort fokus på användaren och 
dess behov. De olika faserna som kommer att presenteras kort nedan är empathize, define, ideate, 
prototype och test.2  

 

 
Figur 1 Stanford University Design school’s method (Source Stanford University Institute of 
Design, http://dschool.stanford.edu/dgift/) 
 
 
SCRUM 
Genom hela projektet arbetade SLL-gruppen dels med Stanfords’ Design thinking ihop med en 
agil och iterativ projektmetod, SCRUM. Metoden karaktäriseras av stafettliknande processer och 
överlämningar när projektgruppen gick från en fas till en annan. Dessutom hjälpte det att 
synliggöra genomförandet samt att föra projektet framåt. Projektarbetets moment uppdelades i 
mindre uppgifter. Projektgruppen hade regelbundna avstämningar och planeringsmöten.  
 

  
 
Figur 2 och 3 SLL-gruppens SCRUM-arbetsprocess på OpenLab  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Bootcamp bootleg, D-School, http://dschool.stanford.edu/wp-content/uploads/2011/03/BootcampBootleg2010v2SLIM.pdf, 
2014-12-16 
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Empathize - att förstå utmaningen 
Gruppmedlemmarna som inte hade någon arbetslivserfarenhet från vården genomförde 
deltagande observation på avdelning 26 på Södersjukhuset. Det gav en generell uppfattning om 
hur en avdelning på ett akutsjukhus känns, ser ut och låter. För att gå mer på djupet när det gäller 
erfarenheter och behov genomförde SLL–gruppen intervjuer med sjuksköterskor. Dessa 
intervjuer genomfördes utifrån en frågelista med fyra huvudteman: arbetsplatsen, utbildningen, 
livet utanför jobbet och framtiden. 
 
 
Omvärldsanalys 
För att komplettera den samlade via fältarbete data hämtade projektgruppen in en mängd 
relevant data, bland annat från Socialstyrelsen, Vårdförbundet samt Statistiska centralbyrån3. 
Därutöver hade gruppmedlemmar tillgång till relevant data som tillhandahållits från 
uppdragsgivaren. SLL-gruppen undersökte sociala forum4, rapportering i media samt intervjuade 
HR-ansvariga på några sjukhus inom Stockholms läns landsting. 
 
Den information gruppen fick via dessa kanaler kastade ljus över sjuksköterskors löneutveckling, 
antalet examinerade sjuksköterskor, hur många som slutar i vården eller gör annat arbete. SLL-
gruppen fick en bild av var personalluckorna finns samt vilken av dem är störst, vilka åtgärder 
som redan gjorts, vad sjuksköterskor uttrycker om sitt arbete i personalenkäter samt vilket 
fackligt arbete som är centralt. 
 

 
 
Figur 4 Visualisering av SLL-gruppmedlemmarnas föreställningar om vården 
 
 
Define 
Det insamlade materialet bearbetades genom klustring och kategorisering av de problem, 
önskemål och behov som sjuksköterskorna uttryckte i de utförda intervjuerna. Det visade vilka 
faktorer och värden som var av större betydelse för sjuksköterskors personalomsättning. Det som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 www.socialstyrelsen.se. 2014-12-16  
www.vardforbundet.se/Sok1/?query=sjuksk%C3%B6terskor. 2014-12-16 
www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/sok/?query=sjuksk%C3%B6terskor. 2014-12-16 
4 Facebook, Sjuksköterskor ryter ifrån, Nu får det vara nog!, www.facebook.com/groups/sjukskoterskor/. 2014-12-16 
 www.xn--sjukskterska-9ib.nu/. 2014-12-16 
 https://vardforbundet.se/Om-Vardforbundet/Om-webbplatsen/vardsnack/. 2014-12-16 
 http://sskwebben.se/. 2014-12-16 
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uttrycktes starkast var att flera respondenter bytte arbetsplats för att uppnå professionell 
utveckling.  

 
 
Figur 5 Visualisering av samtliga faktorer som har betydelse för sjuksköterskors 
personalomsättning  
 
 
Personas  
Genom att klustra ihop olika användares egenskaper och ge dem ett sammanhang, blev det 
enklare att förstå olika sjuksköterskors behov och därtill kunna utveckla och motivera 
kommande förslag med användaren i centrum. Därför skapade SLL-gruppen så kallade 
personas. Personas är således ingen riktig person, utan utgörs av en samling generaliserande 
data. Data som utgjorde grunden för de fiktiva personerna var inhämtade genom kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer. De faktorer och egenskaper som var av värde var exempelvis antal 
år i yrket, examina och ansvar men även mer personliga faktorer såsom familjeförhållanden eller 
intressen, boende, arbetsrelaterade mål och ålder. 

 

 
 
Figur 6 Personas hjälper att förstå sjuksköterskors behov 
 
 
Målgruppsdefiniering 
Insamlade data visade att den största rekryteringsutmaningen fanns på akutsjukhusens 
vårdavdelningar. SLL-gruppen valde att fokusera studien på Södersjukhuset VO Internmedicin.  
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Ideate 
I idégenereringsfasen som följde definieringsfasen, lades fokus på att prioritera de olika behoven 
som framgått under vår datainsamling. Genom att prioritera behoven utformades fem olika 
förslag som syftade till att fånga upp och se till de behov som större delen av vår målgrupp 
uttryckt sig önska eller sakna. Vissa av koncepten hade större implementeringsmöjlighet än 
andra som var av mer diskursiv natur. 
 

   
 
Figur 7 och 8 Visualisering av SLL-gruppens olika koncept innan den sista delleveransen 
 
 
Val av koncept 
För att underlätta valet skapade SLL-gruppen en lista med samtliga koncept samt behov hos 
sjuksköterskor i en pughmatris. Sedan sattes ett värde mellan -2 till 2 på samtliga behov och hur 
de tillfredsställde sjuksköterskors respektive behov, s.k. PUGH-matris.5 En liknande modell 
gjordes för att synliggöra potentiella risker med koncepten. Det synliggjordes med hjälp av en 
SWOT modell6. Genom att sammanställa dessa matriser fick SLL-gruppen kvantitativa värden 
på varje koncept. Efter det valde gruppen ett koncept som hade störst implementeringsmöjlighet 
och tillgodosåg sjuksköterskors behov i maximal utsträckning. Det slutliga konceptet för SLL-
gruppen blev en individcentrerad kompetensutvecklingsmodell Spira. 

 

   
 
Figur 9, 10 och 11 Prototyping och visualisering av SLL-gruppens idéer i en workshop på 
Beckmans designhögskola  
 
 
Prototype och test 
För att synliggöra hur konceptet kan fungera i verkligheten testades Spira på avdelning 23, VO 
Internmedicin på Södersjukhuset. Sjuksköterskorna där hjälpte under två informella seminarier 
till att ta fram ett underlag för kompetensgradering, grundat i deras personliga behov och 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Process MA Process management & analysis 
http://www.processma.com/resource/pugh_matrix.htm, 2014-12-16 
6 Strategic management insight, SWOT Analysis - Do It Properly!,  
http://www.strategicmanagementinsight.com/tools/swot-analysis-how-to-do-it.html, 2014-12-16 
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avdelningens miljöspecifika egenheter. Detta gjords genom en modell kallad card sorting, som 
har funktionen att kategorisera innehåll och gruppera det.7 Mer specifikt har sjuksköterskorna 
diskuterat en mängd olika kompetenser, situationer och scenarion och sedan kopplat dessa till 
olika personas med varierande rutin och kompetens. Den slutliga prototypen ledde fram till en 
preliminär kompetensgradering för alla sköterskor på avdelning 23 samt ett ”skuggschema” att 
jämföra med det befintliga schemat. Det tydligt visade hur man kan bemanna avdelningen utifrån 
kompetens med hjälp av Spira.  
 

! !  
 
Figur 12, 13 och 14 På slutleveransen presenterade SLL-gruppen konceptmodellen Spira, med 
syftet att tillvarata sjuksköterskors kompetens inom vården 
 
Implementering 
Det arbete och de tester som utförts har resulterat i ett samlat styrdokument, en slags manual för 
hur Spira ska implementeras på en avdelning. Spira utformas och anpassas utifrån den specifika 
avdelningen. Kontinuerlig uppföljning och dialog med varje sjuksköterska en eller ett par gånger 
om året där den individuella utvecklingsplanen följs upp och kompetensgraderingen eventuellt 
höjs. 
 
 

3.2 STUDIENS METOD 
Metoden beskriver hur arbetet efterföljts för att svara på en fråga eller hjälpa till att lösa ett 
problem. Studien bygger å ena sidan på insamling av data och å andra sidan på tolkning av dessa 
data. För dessa delar finns metoder som används för att samla, välja ut data samt tolka och 
analysera materialet. Man skiljer kvalitativa och kvantitativa metoder (Katsirikou & Skiadas, 
2010). Det finns skillnader i vilken typ av material som analyseras och som påverkar vilka 
slutsatser som kan dras. Man brukar även skilja på deduktiva och induktiva metoder som skiljer 
sig åt huruvida teorin styr området för studier eller om teorierna är ett resultat av det studerande 
området. Kvalitativa och kvantitativa metoder beskriver ofta vilken typ av data som samlas och 
används. Induktivt och deduktivt synsätt beskriver hur dessa data har använts. En kvalitativ 
metod är ofta kopplad till ett induktivt arbetssätt och en kvantitativ metod ihop med ett deduktivt 
arbetssätt (Bryman, 2001). Deduktion är ett resonemang från det allmänna till det specifika 
medan induktion är ett resonemang från det specifika till det allmänna (Jarrard, 2001). 

Kvalitativa och kvantitativa strategier bygger bland annat på synen på teori och inställning av 
materialet och data. En kvalitativ strategi har en huvudsaklig inriktning på teorigenerering när 
det gäller teorins roll, medan en kvantitativ strategi mer inriktar sig på prövning av teorier (Ibid). 
Kvantitativ forskning har en tendens att uppfatta siffror som den centrala analysenheten 
(Denskombe, 2000). Kvantitativ data bygger på siffror och resultaten läggs fram i form av 
diagram och tabeller. Den kvantitativa forskningens strävan är att fokusera vissa specifika 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Card Sorting, www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/card-sorting.html, 2014-12-16 
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faktorer och att studera dem i förhållande till andra specifika faktorer. För att kunna göra detta är 
det nödvändigt att isolera variabler – frilägga dem från deras naturliga sammanflätning med en 
mängd andra variabler – och studera deras funktion och effekt. Den kvantitativa forskningen har 
en tendens att förknippas med analys. Kvantitativa forskningen tenderar att associeras med 
neutralitet från forskarens sida (Ibid.).  

Kvalitativ forskning har en tendens att uppfatta ord som den centrala analysenheten 
(Denskombe, 2000). Kvalitativa forskningen bygger på att omvandla det som observeras, 
rapporteras eller registreras till skrivna ord, inte siffror. Kvalitativa forskningen har en 
benägenhet att betrakta saker i deras kontext och poängtera hur de hänger ihop och är beroende 
av varandra – i stället för att isolera variabler och inrikta sig på specifika faktorer. Kvalitativa 
forskningen har en tendens att förknippas med beskrivning. Kvalitativ data, oavsett om det gäller 
ord eller bilder, är produkten av en tolkningsprocess. Data produceras medan de tolkas och 
används av forskaren. Forskarens jag spelar en viktig roll i produktionen och tolkningen av 
kvalitativa data (Ibid.). 

Deduktivt resonemang består av flera steg och inleds genom att definiera en teori kring ett utvalt 
ämne. Som sedan avgränsas till en mer specifik hypotes som går att testa. För att specificera 
ytterligare görs observationer som är riktade utifrån hypotesen. Det leder till slut till att 
hypotesen går att testa med specifik data för att styrka ursprungsteorin.8 Induktivt resonemang 
består också av flera steg men ordningen på dessa steg skiljer sig från deduktivt resonemang. 
Induktivt resonemang utgår från specifika observationer där nästa steg är att upptäcka mönster 
och regelbundenhet. Från detta bildas en preliminär hypotes som går att undersöka och till slut 
utveckla generella slutsatser eller teorier (Ibid). 

För att relatera teori till empiri använder man forskningsstrategi som induktion, deduktion och 
abduktion. Induktion beskrivs som en metod där forskaren upptäcker och studerar ett objekt i 
verkligheten, empiri, utan att ha grundat det i teori för att sedan formulera teori (Patel & 
Davidsson, 2003). Intervjuer gör den empiriska delen som sedan relateras till teori. Man gör en 
teoretisk granskning för att verifiera den förståelse som man har om fenomenet. Granskningen 
gör man innan intervjuerna och de frågor som ska ställas. Den empiriska insamlingen utförs av 
en grundlig teoretisk granskning. Det finns olika typer av undersökningsmetoder som explorativ, 
deskriptiv och hypotesprövande (Ibid). Explorativ insamlingsmetod syftar till att belysa ett 
fenomen så allsidig som möjligt med hjälp av flera insamlingsmetoder. Insamlingsmetoderna är 
böcker, elektroniska källor och intervjuer. Intervjupersonerna kompletterar varandra för att ge 
olika input till fenomenet.  

Fenomenografi är en kvalitativinriktad empirisk forskningsansats, där man intresserar sig för 
människors uppfattningar av olika aspekter av fenomen i omgivningen. Den fenomenografiska 
utgångspunkten är att företeelser omkring oss kan ha olika innebörd för olika människor. Man 
försöker då fånga, beskriva, analysera och tolka olika uppfattningar om företeelser i omvärlden. 
Därför kan inte svaren tolkas som rätt eller fel, utan det är uppfattningar som fokuseras. En 
avgränsning görs i det att man fokuserar på ett begränsat antal aspekter av ett fenomen, vilket 
innebär att en eller flera övergripande frågor formuleras. Med vars hjälp man försöker att komma 
åt olika aspekter på en företeelse.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 http://www.socialresearchmethods.net/kb/dedind.php - besökt 2015-01 
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Utvärdering styrs av utvärderingen, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Patel & 
Davidsson, 2003). Validiteten och pålitligheten säkras genom att man använder flera 
insamlingsmetoder. Reliabiliteten och giltigheten säkras genom att intervjuerna spelas in och 
transkriberas noggrant för att kunna återges exakt. Generaliserbarhet kan beskrivas som att man 
ger något allmänt lämpligt och bedömer onyanserat. Det innebär att de urval författaren gjort ska 
ge en allmän uppfattning som är applicerbar även i andra liknande situationer.  
 
Studien har genomförts ur ett kvalitativt perspektiv och är av explorativt karaktär. Uppsatsen 
grundar sig på att hitta ett mönster från enskilda observationer i form av intervjuer till allmänna 
teorier och litteraturstudier. Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer med nio 
sjuksköterskor, avdelningschefer och personalvetare. Det har genererat så många perspektiv som 
möjligt på aktuella frågor.  Frågeformuläret har innehållit 22 frågor9 med hjälp av vilka hålls 
diskussion inom ramen för det ämne som diskuterats och varierande uppfattningar har 
genererats. Intervjupersonerna har förklarat deras uppfattningar, motivation och så vidare i 
samband med deras arbete inom vården. Genom jämförelser av likheter och skillnader i 
svarskategorier kommer man till olika beskrivningskategorier i förhållande till frågeställningar 
som beskrivits under syftet med studien. Utifrån de olika beskrivningskategorierna har svaren 
sedan legat till grund för resultat, diskussion och tolkning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Se frågeformulär OpenLab i bilaga 5. 



!
!
!

!
!
!

18!

4 ANALYS OCH DISKUSSION 
Modernisering av sjukvårdens system innebär en stor utmaning. Den övergripande målsättningen 
är att hindra personalomsättningen, bland sjuksköterskor, genom att utveckla en arbetsmiljö med 
tillit och samarbete. Fokus i studien ligger på kommunikation, kompetensutveckling och 
organisatorisk arbetsmiljö. Den är till att förbättra vårdpersonalens prestationsförmåga, 
tillfredsställelse och kvalitetsutveckling. Denna studie utgår från sjuksköterskors synvinkel. 
Utifrån synvinkeln bedöms dagens situation inom vården genom att jämföra praktiska 
parametrar med teoretiska kunskaper. Resultaten visar att det finns samband mellan 
personalrörlighet bland sjuksköterskor och faktorer som personalbrist, tid, stress, 
arbetsbelastning, belöning, kommunikation och utvecklingsmöjligheter (kompetensutveckling). 
 
För att närmare förstå sjuksköterskors situation var det viktigt att ha en tydlig bild av 
sjukhusmiljön och de situationer de ställs inför i det dagliga arbetet. Deltagande observation och 
intervjuer med sjuksköterskor, avdelningschefer och personalvetare gav insyn av struktur, 
centrala arbetsmoment, kommunikation mellan arbetsgrupper samt en generell uppfattning om 
nuvarande situation inom vården. Från dessa intervjuer ser man att faktorer, som oftast nämns av 
sjuksköterskor är personalomsättningen, tid, stress, lön, konflikter, arbetsmiljö, utbildning, 
utvecklingsmöjligheter, kommunikation och organisation.  
 
 
• Tillgång till närmaste chefen 

Resultaten visar att tillgång till närmaste chefer och deras engagemang har stor betydelse för 
sjuksköterskor. Personalen trivs på jobbet när ledningen är lätt att kommunicera med och nå. När 
det är enkelt att förändra och förbättra något på jobbet. Den nära relationen till chef-
sjuksköterska eller enhetschef kan till viss del påverka medarbetarnas arbetssituation. Då har 
man möjligheter att vidareutbilda sig och få nya arbetsuppgifter för att få nya utmaningar på 
jobbet. Annars är det ovanligt att den möjligheten finns.  
 
Teorin säger att kommunikation och tillgång till information påverkar samarbete och delaktighet 
i en grupp. Kommunikation är ett strategiskt verktyg för att nå verksamhetens mål och cheferna 
är spindeln i nätet (Bergstedt, 2011). Ledningens roll är avgörande för att skapa förståelse och 
acceptans i en öppen och tydlig dialog med personalen. Då har personalen möjligheter att 
påverka och förändra något i organisationen. Samarbete påverkas negativt av bristande resurser 
och ekonomiska förutsättningar.  
 
 
• Relationer mellan personal och ledning 

Resultaten visar att en del av sjuksköterskor är missnöjda med ledningen och arbetsmiljön.  
Bilden av att sjukvården är en otrygg och krävande arbetssituation finns definitivt närvarande. 
SSK upplever ganska många störande faktorer under deras arbetsgång och har press på sig att 
inte göra fel. Mycket information färdas uppåt, och direktiv från ledningen färdas nedåt. Vissa 
intervjupersoner säger att de inte riktigt vet varifrån direktiven kommer. Sjuksköterskor tycker 
att det är viktigt att ha förtroende för chefer, att få möjlighet till relevant feedback och ha god 
stämning med kollegor. SSK byter jobb om de inte känner förtroende till sin chef. 
Sjuksköterskor anser att attraktiva arbetsgivare måste finnas på alla plan inom den befintliga 
hierarkin. På vissa sjukhus förbättrar man systematiskt ledarskapet vilket leder till ett bra 
arbetsklimat.  
 



!
!
!

!
!
!

19!

Teorin säger att ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm 
sträva mot samma mål (Eriksson, 2012). Ledning skapar motivation och kreativitet hos 
medarbetare. Dreikurs (2000, s 6) anser att motivation är mål- och handlingsinriktad till sin 
natur. Skicklighet, variation, feedback och tydliga mål är några faktorer som krävs för att 
motivera individen (Demerouti, 2006). Herzbergs tvåfaktorteori påpekar att människan 
motiveras av både hygienfaktorer och motivationsfaktorer i en arbetsmiljö (Dahlman & 
Gustafsson, 2004). Det är endast motivationsfaktorer som antas kunna öka en individs 
arbetsmotivation, medan dåliga hygienfaktorer, enligt teorin, leder till att personen känner 
missnöje mot organisationen. Ledningens roll är betydande för samarbete och 
kompetensutveckling. Ledarskapet utgör en av de viktigaste faktorer för att forma en innovativ 
organisationskultur (Ahmet, 1998). Man betonar vikten av kommunikation och förtydligar 
förändrade roller i ledarskap i moderna organisationer (Howard, Foster & Shannon, 2005). 
Kommunikativt ledarskap och öppen arbetsmiljö ökar förutsättningar för en väl fungerande 
arbetsplats. Enligt Bergstedt (2011) handlar kommunikativt ledarskap om tydlighet, 
återkopplingar, närvarande och coaching, delaktighet och dialog samt om öppenhet och respekt. 
En kommunikativ ledare förmedlar organisationens budskap så att medarbetarna känner att de 
bidrar till att nå övergripande vision och mål (Ibid). Ledningen skapar arbetsformer där 
prestation har samband med resultat och belöning. Rättvisa belöningar och feedback stimulerar 
medarbetarnas intresse att prestera bättre. En kommunikativ ledare har god förmåga att 
återkoppla prestation och resultat (Bergstedt, 2011). Det leder till kvalitetsförbättring och ökad 
tillfredsställelse. Ledarskapet är en relation, där man ständigt måste erövra sina medarbetares 
förtroende. Öppenhet och inkludering har ett stort värde vilket lyfts upp i Johnson (2014). Det 
ger möjlighet att påverka och förändra arbetsmiljö, öka delaktighet, och ett aktivt förhållandesätt 
i form av motivation och engagemang. Brister i öppenhet kan skada förtroende.  
 
 
• Vertikal hierarkisk organisationsstruktur 

Resultaten visar i dagens sjukvårdsorganisation att den är strukturerat uppbyggt med 
vertikalorganiserade struktur mellan ledningen och vårdpersonalen. Vårdverksamheten är 
rutinstyrd där vikten läggs på att genomföra bestämda rutiner. Man skriver och planerar noga 
vad som ska göras. Vissa informanter upplever att de saknar möjlighet att påverka höga 
positioner i hierarkistegen. Enligt sjuksköterskor måste deras yrkesroll bli mer individstyrd.  
 
Teorin säger att det är viktigt för sjuksköterskor att kunna påverka deras arbetstider genom 
individuell schemaplanering. Ledaren styr och skapar engagemang och motivation hos sina 
medarbetare med sitt eget beteende och sitt eget sätt att kommunicera (Eriksson, 2012). Enligt 
teorin behöver ledningen diskutera situationen med personalen och avstå från att bara ge 
medarbetare direktiv. För att en grupp skall kunna utvecklas och samarbeta på bästa möjliga sätt 
måste ledaren lära känna sina medarbetare så bra som möjligt (Norrman Brandt, 2006). Det är 
viktigt att ledning och personal har en gemensam gruppkänsla och samverkar mot ett gemensamt 
mål. En gruppdynamisk process är när individerna i en grupp försöker finna lösningar 
gemensamt. Det är själva processen på hur de finner dessa lösningar (Granström, 2007). Mer 
horisontella relationer i en organisation bidrar med delegering till personalen att få mer makt att 
vara självständiga och flexibla. Självständighet i arbetet är en betydelsefull faktor för 
arbetstillfredsställelse och motivation. Självständighet i arbetet, kompetens och samhörighet 
stärker den inre motivationen (Tremblay, 2009). Sjuksköterskor behöver involveras i planerings- 
och beslutprocesser samt att ha nära dialog med ledningen. En bättre arbetsmiljö kan skapas om 
alla resurser samordnas och koordineras med vårdpersonalen. Då ökar personalens kontroll, 
kommunikation, aktivt förhållandesätt och det mänskliga hänsynstagandet, enligt Eklunds 
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modell. Tillit i samarbete leder till att det finns arbetsroller och delning av information. Tillit 
leder till integration och kommunikation, och väcker förtroende. Sohlberg (1994) uttrycker en 
relevant aspekt att samarbete som är avsett att vara en längre tid måste grundas på förtroende. 
Det gäller att hitta balans mellan horisontella och vertikala arbetsrelationer. Tillit är knutten till 
horisontella och vertikala typer av arbetsrelationer (Krot & Lewickas, 2012). Det är viktigt att 
generera vinna-vinna relationer där alla parter i processen blir vinnare (Bergman & Klefsjö, 
1995).  
 
 
• Samarbete mellan olika arbetsgrupper 

Resultaten visar att kommunikation och delaktighet är viktigt för samarbetet. Diskussioner med 
kollegor hjälper att få insikt om hur man skall verka och korrigera arbetsuppgifter. Relationer 
mellan olika grupper är bra men konflikter sker bland alla grupper på grund av administration, 
mottagning osv. Till exempel, sjuksköterskor och undersköterskor kan uppleva missnöje med en 
arbetsinsats som en annan grupp gör. Det leder till att de har det svårt att hålla en professionell 
nivå på arbetet. Läkare och sjuksköterskor är vänner men varje grupp har sina egna intressen och 
åsikter på jobbet. En del informanter uppvisar att de har svårigheter med att samarbeta och 
kommunicera med ledningen och andra arbetsgrupper.  
 
Det är en utmaning att skapa ett gott samarbete mellan olika arbetsgrupper. Teorin säger att 
samarbete och deltagande svarar för produktivitet och måluppnående i en grupp. Samarbete 
betyder att olika aktörer kan använda sig av varandra i arbetsuppgifter och kunskapsutbyte 
(Axelrod, 1987; Thompson 1992, se Hjortsjö, 2005). I ett samarbete utbyter individer kunskaper 
med varandra med hjälp av kommunikation. Kommunikation är central i samarbete. 
Kommunikation är ett centralt begrepp i sammanhanget för att klargöra innebörden av samarbete 
och skapa förståelse (Beggren, 1982, se Hjortsjö, 2005). Kommunikation är också kopplad till 
delaktighet, lärande, kompetens- och kvalitetsutveckling. Kommunikation, feedback och social 
interaktion anses vara viktiga kriterier för deltagande (Eklund, 2000). Ett samarbetssystem 
värderas som ett kommunikationsmedel för att administrera uppgifter som utförs inom en ram av 
ett projekt och ger stöd för resurshantering, koordination och utvärdering (Dennis et al., 2001). 
Det behövs viss nivå av förtroende mellan människor för att möjliggöra samarbete. Den roll som 
kommunikation och förtroende har i grupparbete gör allt större uppmärksamhet på 
gruppdynamik och sociala faktorer. Det krävs förmåga till kontinuerlig utveckling av 
personalens delaktighet för att uppnå tillväxt och framgång i en organisation. Eklunds modell 
(2000) definierade delaktighet som fyra dimensioner: kontroll, kommunikation, aktivt 
förhållandesätt, samt mänskliga hänsynstagandet. Konflikter och mobbning påverkar samarbete 
negativt. Konflikten kan användas som ett maktspel av ena parten eller så är det mer vanligt att 
konflikter uppkommer på grund av bristfällig kommunikation. Palm (2010) föreslår att i 
konflikter är det viktigt att kommunikation fungerar eftersom det är individer som löser 
konflikter. Mobbning kan förebyggas med att skapa tillit i kommunikation mellan alla 
gruppmedlemmar. Sättet att arbeta skulle kunna framföra tillit och intensivt samarbete. 
 
• Obekväma arbetstider 

Resultaten visar att arbete på obekväm arbetstid kan vara problematiskt för hälsa och för det 
sociala livet. Arbetstider inom vården är ofta obekväma för personalen. En informant har sagt att 
personalen avslutar sin tjänst på grund av dåliga arbetstider.  
 
Teorin säger att man behöver ha tillräckligt tid på sig inom grupprelationer och arbetsprocesser 
samt i kommunikation, utbildning och teknikhantering. Organisationsklimat svarar för 
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hjälpsamhet och samarbete mellan medarbetare, känsla av öppenhet och solidaritet samt 
kommunikation. För en bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet behöver sjuksköterskor gott om tid 
för patienter och möjlighet att personligen kontrollera sitt arbete. En lugnare arbetsmiljö leder till 
ökad kommunikation och samarbete, detta i sig leder till mindre stress och en positiv 
arbetsmotivation. Det lönar sig om en organisation ständigt strävar att förändra sin arbetsmiljö 
och arbetskultur (Björklund, 2001). Flexibla och självständiga sjuksköterskor ökar kvalité av 
vårdbehandlingen. Kauffeld m.fl. (2004) anser att flexibel arbetstid ger högre 
arbetstillfredsställelse för de anställda i och med att de får kontroll över sin tid som helhet. Vissa 
sjukhus ger sjuksköterskor möjlighet att vara flexibla med deras arbetstider och 
schemaläggningar. Man kan sluta tidigare någon dag om man behöver. Swailes & Brooks (2002) 
hänvisar att ett inflytande över arbetstidsscheman är positivt korrelerat med individers 
engagemang och identifikation med sin organisation men anställda behöver också uppleva att de 
blir sedda och uppskattade annars minskar engagemanget. Minskning av stress leder till större 
engagemang och arbetsmotivation bland medarbetarna. Stress ger minskad arbetseffektivitet, 
beteendeförändringar och hälsoproblem (Isaac & Ruitenberg, 1999). 
 
 
• Sjuksköterskors belöningar 

Resultaten visar att sjuksköterskors belöningar inte är proportionella i jämförande med deras 
arbetsinsatser. SSK beskriver deras lön som tillfredsställande men i relation till ansvar och utfört 
arbete är det för låg lön. En utsatt arbetsmiljö går inte att kombinera med låg lön. Lön spelar roll 
till en viss del, och om man inte får så mycket som hoppats söker man sig till andra ställen.  
 
Teorin säger att belöningar påverkar personalens motivation. Det är viktigt för personalen att 
vara bekräftade och motiverade i yrket. Olika belöningstyper har skilda effekter på olika typer av 
motivation. Till exempel lönefrågor spelar mindre roll om man trivs på jobbet. Utifrån 
Kaufmann och Kaufmanns (2005) kognitiva teorier, där individens motivation är ett resultat av 
dennes förväntningar att nå målet och resurser i processen, så som belöningar, egen prestation 
eller utvärderingar. Rättvisa belöningar och långsiktiga mål för arbetet man gör är faktorer som 
påverkar arbetsintresse. Upplevelsen av belöning tillsammans med kunskapen om olika 
handlingsalternativ som finns, och möjligheter att kunna fastställa om belöningen verkligen 
kommer att skapa motivation (Schahn, 1993). Yrkeshög status i samhället grundas på höga löner 
och arbetsuppgifter som uppskattas av alla andra. Belöning behöver inte nödvändigt vara hög 
lön, utan kan också bestå av hög status, bra karriärmöjligheter samt uppskattning från 
arbetskamrater och chefer. Verksamheten bör stimulera och ge resurser för medarbetarnas 
personliga karriärplaner. Belöningsfaktorer i arbetet kan anses som kvalitets skyddsfaktorer. 
Dåligt belöningssystem leder till minskad personalomsättning.  
 
 
• Hög arbetsbelastning, personalbrist, tidspress och stress 

Resultaten visar att många sjuksköterskor har upplevt att arbetsbelastningen ofta är för stor. Den 
höga arbetsbelastningen kan ha stor inverkan på samarbete pga. att medarbetarna inte kan vara 
tillgängliga till varandra. Sjuksköterskors arbetsbelastning har ökat den senaste tiden. Vissa 
respondenter upplever att arbetsbelastningen är hög och att arbetsmiljö påverkar vårdpersonalen 
negativt. Till exempel en vanlig dag på SÖS-akut upplevs som en stressande arbetsmiljö som 
påverkar personalen negativt. SSK upplever att arbetsbelastningen i skiftjobb är hög och det är 
alltid kort om folk. Arbetssituationen upplever man som tuff när personalen saknas. Snålhet på 
bemanning påverkar hela organisationen och patienter negativt. Hög arbetsbelastning leder till 
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att sjuksköterskor arbetar övertid för att hinna med alla uppgifter. Negativ stress i deras arbete 
leder till försämrad kvalité och omvårdnad.  
 
Personalbrist och frivilliga uppsägningar kan leda till en mängd negativa konsekvenser för såväl 
organisationen som de som väljer stanna i form av ökade kostnader och produktionsbortfall 
(Molin et al., 2012). Personalbrist leder till ökad arbetsbelastning. Personalbrist och tidspress har 
inverkat negativt på engagemang och motivation att fortsätta med kvalitetsarbete. En grupp 
teorier utgår ifrån människans behov att uppnå inre tillfredställelse. Exempel på dessa teorier är 
Maslows behovstrappa, där olika behov ordnas i en hierarkisk ordning med grundläggande 
behov såsom mat och sömn längst ner och självförverkligande högst upp (Landy & Conte, 
2004). Enligt Furnham (2005) är arbetstillfredsställelse ett mycket viktigt område därför att det 
kopplas till individens positiva och negativa beteende. Exempelvis tenderar brister i 
arbetstillfredsställelse leda till intentioner att lämna sin anställning (Mobley, 1977). Personalbrist 
är till stor del en chefsfråga och ledningen bör ta alvar på situation med arbetsbelastningen och 
satsa mer resurser för att förbättra situationen. Arbetsmiljö ställer krav på ledare att vara flexibla, 
stresståliga och ha förmågan att skapa struktur och tydlighet men samtidigt kunna lyssna till och 
stötta sin personal (Fransson Sellgren m fl 2009). En kommunikativ ledare är närvarande och 
lyssnande vilket innebär att chefen ska vara synlig och tillgänglig, samt finnas till stöd och hjälp 
i det dagliga arbetet (Bergstedt, 2011). Med hjälp av konkreta åtgärder i syfte att öka anställdas 
arbetstillfredsställelse kan ledningen på enkla sätt skapa gynnsamma arbetsmiljöer som gagnar 
trivsel på såväl individuella som organisatoriska nivån (Molin et al., 2012).  
 
Arbetsbelastning och tidspress har inverkat negativt på engagemang och motivation att fortsätta 
med kvalitativa patienters behandlingar. Kvalitet definieras utifrån kundens perspektiv, processer 
betraktas som något dynamiskt och betoningen ligger på teamarbete och engagemang hos 
medarbetarna (Forsberg, 1998). Den höga arbetsbelastningen rymmer ett flertal komponenter 
som hindrar SSK att utföra arbetsuppgifter tillfredsställande. Om vårdpersonalen arbetar under 
överbelastning kan en bidragande orsak vara stress. I stressande situationer har SSK känslor att 
de har det svårt att hinna med alla uppgifter. Mer generella effekter av stress rör minskad 
arbetseffektivitet, beteendeförändringar och hälsoproblem (Isaac & Ruitenberg, 1999). 
Minskning av stress leder till större engagemang och arbetsmotivation bland medarbetarna. Det 
är nödvändigt för sjuksköterskor att vara uthålliga och kunna ta snabba beslut. Längre tid mellan 
arbetspassen ger SSK möjlighet att sova bättre, klara av jobbet och familjelivet blir mer 
tillfredsställande. Om sjuksköterskor arbetar mindre timmar upplever de mindre stress. 
 
 
• Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte 

Resultaten visar att många sjuksköterskor inom vården är missnöjda med kunskapsdelning och 
lärande på sin arbetsplats. Sjuksköterskors kunskaper behövs i vården under årets alla dagar, 
dygnets alla timmar.!Det är viktigt att ha bra tillgång till kollegor till råd. Kunna vägleda 
varandra och dela sina kunskaper och erfarenheter. Det är speciellt lämpligt för nyexaminerade 
sjuksköterskor som behöver extra stöd. Inom vårdsystemet finns det många snabbtänkta, 
intelligenta och inspirerade sjuksköterskor som kan höja verksamhetens effektivitet av arbete 
och kvalitet av resultat. En informant inser att det leder till bättre resultat när man blandar 
erfarna sjuksköterskor med mindre erfarna. Då kan de lära av varandra och förbättra 
gruppdynamiken. Nya former av vård kräver nya kunskaper och utveckling. SSK behöver 
färdigheter och resurser för att kunna möta människor med deras behov och stödja dem. 
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Teorin säger att ledningen har förmågan att påverka medarbetarnas utveckling. Öppenhet, 
planering och en dialog mellan alla vårdgrupper är nödvändiga för att förstå varandras arbete. I 
The Knowledge Creating Company (1995) markeras att kunskaper skapas och utvecklas i den 
sociala interaktionen mellan människor. Samarbete, förtroende och öppenhet är tre viktiga 
kulturella faktorer som utgör grundpelarna för kunskapsöverföring (Ahmed et al., 2002). 
Erfarenheter är viktiga för kunskaper kring det praktiska utförandet. En praktisk erfarenhet är ett 
medel för att få kunskap (Saugstad, 2002). Deltagande är som ett medel för att bättre utnyttja de 
erfarenheter som finns i en organisation. Ständiga förbättringar och lärande är nära förbundna 
med varandra, vilket framgår av PDSA-cykeln. Teorin säger att offensiv kompetensutveckling 
med PDSA-cykeln är en grund för ständiga förbättringar och lärande inom en organisation. Med 
utveckling anses dels att kvalitetsarbete är en ständigt pågående process och dels att det handlar 
om att utveckla både människor och produkter (Bergman & Klefsjö, 1995).  
 
Kompetensutveckling är en del av kvalitetstänkande som har samband med organisationskultur 
och arbetsmiljö. Kvalitet handlar om människor (Axelsson & Bergman, 1999, s 3). En viktig 
framgångsfaktor är då att alla medarbetare på olika nivåer i en organisation är delaktiga i 
kvalitetsutvecklingsprocessen. Kompetensutveckling är en motivationsfaktor och en resursfråga. 
Enligt Ahmed (2002) organiska strukturer främjar kunskapsöverföring och mekaniska strukturer 
motverkar. Betydande faktorer för organiska strukturer är informalitet, fokus på kreativ 
interaktion och mål samt ständig informationsdelning mellan ledning och medarbetare. 
 
 
• Sjuksköterskors kompetensutveckling 

Resultaten visar att ledningen behöver ta mer vara på sjuksköterskors kompetensförsörjning för 
att kunna behålla dem på jobbet. I perioder provar man något nytt för att få ut sin potential och 
öka kapacitet i arbetet. Sjukhus ansvarar för individuell kompetensutveckling efter individens 
önskemål och verksamhetens behov. Ledning och sjuksköterskor diskuterar 
kompetensutvecklingsfrågor vid personliga möten. Sjuksköterskor har upplevt att det inte räcker 
med ett samtal per år för att påverka deras utveckling, feedback och uppskattning.  
 
Teorin säger att kommunikation är avgörande för alla individers lärande och utveckling i alla 
sammanhang. Kommunikation minskar avståndet, sparar tid, gör det lättare att kommunicera och 
dela information. Välfungerande kommunikation och informationshantering beror mycket på 
engagerad ledning. Kommunikation är ett strategiskt verktyg för att nå verksamhetens mål och 
cheferna är spindeln i nätet (Bergstedt, 2011). För att skapa en offensiv kvalitetsutveckling i en 
organisation krävs ett ständigt engagemang från ledningens sida för att utarbeta kvalitets policy 
och stödja kvalitets aktiviteter. Genom att bygga in kvalitet i varje människa kan en förändring 
av företagskulturen ske, men det kan bara göras genom utbildning och kraftfullt ledarskap (Imai, 
1996, s 67). Ledningen samordnar medarbetarnas önskemål om kompetensutveckling med 
organisationens. Genom ett coachande förhållningssätt kan chefen stimulera till utveckling och 
ökat engagemang hos medarbetarna (Bergstedt, 2011). Ett kommunikativt ledarskap kan ge 
medarbetarna en förståelse för helheten och hjälpa dem att prioritera, värdera och sätta budskap i 
ett sammanhang (Helen Ridger, 2010). Vad gäller vårdrelaterade verksamheter tycks de 
organisationer som lyckats hålla en god vårdkvalitet och samtidigt attrahera och behålla viktig 
kompetens, karakteriseras det av tydligt och inflytelserikt ledarskap (Aiken, Smith & Lake, 
1994). En effektivare strategi för att behålla kompetens i organisationen är att aktivt fokusera 
utvecklingsarbete mot utvalda arbetsmiljöfaktorer som genererar positiva attityder för 
medarbetarna, vilket alltså kan betraktas som en viktig aspekt för ledarskap (Molin et al., 2012). 
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Ledningen behöver ta mer vara på sjuksköterskors kompetensförsörjning för att kunna behålla 
dem på jobbet.  
 
 
• Kunskapsmodeller inom vård 

Resultaten visar att befintliga kompetensmodeller inom vård har kollektiva strukturer. Ganska 
systemorienterade som inte lämnar utrymme för individen och används främst för 
lönestrukturunderlag.!Sjuksköterskor vill ha plats för egna vägar och mål, och jobba där de trivs 
bäst.  
 
Teorin säger att kunskaper och kompetenser är något som ständigt behöver uppdateras och 
utvecklas. Ständigt förbättringsarbete betyder att man har något mål att arbeta mot. Locke och 
Latman (1990) föreslår i Theeory of GoalSetting & Task Performance att människan av naturen 
har en önskan att uppnå olika mål, att det är något nödvändigt för överlevnad såväl som för lycka 
och välbefinnande. Individstyrd utveckling leder till inspirerande mål och ökad motivation. 
Motivation och meningsfullhet på jobbet är viktiga element för anställdas möjlighet till upplevd 
arbetstillfredsställelse (Hackman & Oldham, 1975). Att göra utvecklingsmöjligheter mer 
individstyrda leder till motivationsökning och tillfredsställelse, att sjuksköterskor visar 
engagemang, god samarbetsförmåga och kvalitetsmedvetenhet. Sjuksköterskor upplever sin 
arbetssituation som tillfredsställande när de har god kunskap och trygghet i sin arbetsroll. Ett 
stort förtroende mellan ledning och personal leder till ett effektivt arbetsklimat i organisationen. 
Effektivitet handlar om att använda sina resurser på bästa möjliga sätt utifrån de mål som finns i 
verksamheten (Socialstyrelse, 2014). Ledningen bör bevaka personalens kompetensbehov, satsa 
på utbildning och skapa personliga karriärplaner. Det är viktigt att medarbetare och ledning har 
en ständigt pågående dialog. Chefens förmåga att använda dialog som metod vid möten skapar 
ökad förståelse och insikter hos medarbetarna (Bergstedt, 2011). Med rätt formel kompetens 
ökar sjuksköterskors möjligheter att växa på jobbet och ökar deras belöningspotential.  
 
 
• Kommunikations betydelse 

Resultaten visar att det behövs en god kommunikation- och informationsstruktur inom vården. 
Sjuksköterskor säger att kommunikation påverkar samarbetet genom att skapa bättre förståelse 
mellan yrkesgrupperna och ger en bättre insyn i varandras arbete.  
 
Teorin säger att kommunikation stödjer samarbete mellan alla länkar i en organisation. När det 
gäller kommunikation och interaktion mellan olika delar av en verksamhet är 
informationssystem ett viktigt hjälpmedel. Om vårdpersonalen är dåligt informerad relaterar det 
till otydliga mål och minskad motivation att engagera sig. Enligt Katzells och Thompsons (1990) 
presterar människor bättre om mål är definierade men att de då ska ha optimal svårighetsgrad, 
vara specifika och attraktiva. Databaserade informationssystem är inte bara ett verktyg för 
informationsöverföring utan också för kommunikation mellan aktörer i en verksamhet. IT kom 
att utpekas som en av de viktigaste driftkrafterna för industriella och samhälleliga förändringar 
(Nationalencyklopedin, 2015). Ständig dialog och samarbete mellan medarbetare underlättas 
vilket relaterar positivt till effektivitet och resultats kvalité. God kommunikation skapar tillit. 
Social kommunikation i organiseringsstadiet utvecklar känslomässiga band som krävs för 
välviljan (Walter & Bunz, 2005). Kommunikation och information återkommer som en 
grundläggande nödvändighet för att skapa och bevara ett aktivt förhållningssätt med hög 
motivation och engagemang. 
 



!
!
!

!
!
!

25!

 
• Val av kommunikationsverktyg 
Enligt resultaten kan tekniska hjälpmedel förbättra såväl omsorg som kommunikation och 
delaktighet för personal inom vården. Vårdpersonalen föredrar fysiska möten och 
telefonkommunikation under arbetsgången. För att ta reda på arbetsmiljö inom vården använder 
man enkäter. En respondent har berättat att sjuksköterskor använder smartphones och liknande i 
arbetet som ett vanligt kommunikationsmedel. De tar bland annat bilder i hemsjukvården för att 
visa läkare vid ett senare tillfälle. Telefonrådgivningen är ett vanligt sätt att kommunicera med 
vårdsökande och patienter. Sjuksköterskor ser positivt på att skapa ett forum med kollegor, 
ledning och patienter.  
 
Teorin säger att kommunikationsverktyg gör det enkelt att skapa forum inom en organisation. 
Processer tydliggörs och risker minskas. Intern kommunikation delas upp i direkta och indirekta 
informationsvägar (Strid, 1999). De direkta är exempelvis informationsmöten där behöriga som 
mottagare ses och får information direkt från sändaren. De indirekta är personaltidningar och 
anslagstavlor vilka användas för att informera om projektarbete och ta upp något aktuellt. 
Användning av rätt kommunikationsverktyg leder till att information uppfattas korrekt och 
överförs för kortare tid. Ett kommunikationsmedium är något som kan förmedla information 
(Fiske, 1990). Olika kommunikationsmedium kan användas för att föra fram budskapet i någon 
arbetsmiljö. Val av de verktyg som används för kommunikation och informationshantering 
påverkas av en rad faktorer. Enligt MRT använder individer effektivt kommunikationsmedia 
vars egenskaper är lika med uppgiftens krav. Enligt CET relaterar rikedom av 
kommunikationsmedium till erfarenhet med media och kommunikationspartner, och konstrueras 
socialt. Enligt SPT orsakas sociala effekter av graden av social närvaro som de förmedlar till sina 
användare. Ekonomiska resurser och tillgänglighet till medium, kontext, social miljö 
(individuella och grupp preferenser) och användningssituation (arbetsprocesser) påverkar val av 
kommunikationsmedium. 
 
 
• Sammanfattning 

Utifrån resultaten kan man göra en hypotes att inom sjukvården behövs en struktur med mer 
horisontella arbetsrelationer, individualiserad kompetensutveckling och funktionell 
kommunikation mellan personalen och ledningen. Sjukvårdens organisation behöver ständigt 
förbättras för att öka effektivitet och kvalitet. Vårdpersonalen har behovet av ett öppet 
arbetsklimat med jämnare arbetsbelastning och öppen kommunikation med varandra utan 
svårigheter. Resultaten visar att en mängd arbetsrelaterade frågor påverkas av en nära och öppen 
kontakt med ledningen. För att motivera sjuksköterskor och hålla kompetensen kvar kan 
ledningen bygga relationer, förstärka budskap och skapa kontinuerlig kommunikation. 
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5 SLUTSATS  
 

• Hur sjukvårdens organisation kan modifieras avseende sjuksköterskors kompetensutveckling? 
Enligt studien ska större öppenhet, agila arbetsmetoder, individuell kompetensutveckling och 
funktionell kommunikation mellan alla länkar av vårdsystemet påverka samarbete positivt, skapa 
goda sociala relationer, stödja tillit, öka arbetstillfredsställelse, förbättra prestanda och kvalité. 
Vårdpersonalens tillgång till information, varandras kunskaper och erfarenheter kommer att leda 
till ett lyckat resultat. Individuell kompetensutveckling och karriärmöjligheter ökar 
sjuksköterskors motivation, prestationsförmåga och arbetstillfredsställelse. Korrekta 
kommunikationslösningar skapar effektiva rutiner för informationsdelning, 
dokumentationshantering och diskussion samt stödjer arbetstrygghet och positivt påverkar 
samarbete. 
 
 
• Vilken kompetensmodell är mest lämplig för sjuksköterskor? 
Studien har visat att kompetensutveckling kopplas tydligt samman med organisationsstruktur och 
kommunikation. Kompetensutveckling är en motivationsfaktor och en resursfråga inom 
sjukvården. Det är en process som styrs både av individer genom deras prestation och 
organisation genom organisationskultur och ledarskap. Ledarskapet har en betydande roll för att 
behålla och utveckla viktig kompetens i organisationen. Betydelse av sjuksköterskors 
kompetensutveckling är tydligt men även befintliga kunskaper är nödvändigt att synliggöra och 
uppskatta. Ledningen skapar en arbetsmiljö där samarbete kan fungera och SSK känner 
motivation, intresse och vill prestera på jobbet. Chefer påverkar också sjuksköterskors trivsel och 
tillfredsställelse i organisationen. Vårdpersonalens tillfredsställelse leder till utveckling av 
sjukvårdens kompetenskapital och minskning av personalomsättningen.  
 
Utvecklingsmöjligheter leder till att det innom vården finns nödvändiga kunskaper och 
kompetens. Det är viktigt att skapa individuella utvecklingsmöjligheter för den enskilda 
sjuksköterskan. Med individorienterad kompetensmodell Spira blir det tydligare för personal och 
chefer att komma överens om vad som förutsätts i ett bra vårdarbete. Vissa utvecklingsmodeller 
täcker inte just de behov som finns för en enskild individ. Spira identifierar vad en person 
behöver i sin utveckling och agerar utifrån det. Då skapas möjligheter för att definiera mer exakt 
varje medarbetarnas utvecklingsbehov. Det leder till karriärmöjligheter som gör att personalen 
stannar kvar längre. 
 
 
• Vilka arbetsmetoder är mest fördelaktiga för kompetensutveckling i en öppen arbetsmiljö? 
Resultaten i denna studie visar att det är viktigt att skapa en organisationsstruktur som stödjer 
öppen arbetsmiljö och tillit mellan medarbetare i sjukvården. En arbetsmiljö där medarbetarna 
har förmågan att vara delaktiga, stödjer utveckling av deras kunskaper, kompetens och 
engagemang. Öppenhet leder till ökad tillit och trygghet. Ökad tillit mellan medarbetare ger 
förutsättningar till att diskutera och komma fram till vad som behövs för att utveckla kvalitet i 
arbetet. I ett tryggt arbetsklimat minskas konflikter, mobbning och otydlighet. Det medverkar till 
ökad prestation och kvalitet. Detta leder till att personalen kommer att ha viljan att samarbeta för 
att uppnå gemensamma mål. En organisationskultur som stödjer gemenskap och trygghet 
genererar sjuksköterskors lojalitet och positiva inställningar till sjukvården, och bidrar till 
minskad personalomsättning.  
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Studien har visat att det finns behov av utveckling med mer horisontella arbetsrelationer och 
funktionell kommunikation mellan medarbetare och ledning i sjukvården. Sjuksköterskor känner 
arbetstillfredsställelse när de har kreativa arbetsuppgifter, självansvar och flexibilitet på arbetet. 
Självständigheten ökar om sjuksköterskors kompetens inom yrket utvecklas. Vertikal hierarkisk 
organisationsstruktur skapar svårigheter för kommunikation och har negativa effekter för 
kompetensutveckling och samarbete. I en arbetsmiljö med flexibla arbetsmetoder ökar 
medarbetarnas självständighet, ansvar och motivation.  
 
Enligt studien är agila metoder mer fördelaktiga än strukturerade arbetsmetoder för att involveras 
i öppen arbetsmiljö med horisontell arbetsdelning. Lättrörliga arbetsmetoder förbättrar 
gruppdynamiken och samarbete mellan medarbetare. Agila arbetsmetoderna medverkar till att 
medarbetare själva väljer nivå av engagemang, tar ansvar för arbetsuppgifter och bättre förstår 
sina och andras roll inom organisationen. Relationer mellan medarbetare och deras gemensamma 
effekt kommer att förbättras. 
 
 
• Vad bidrar kommunikation med kompetensutveckling inom den undersökta organisationen? 
Faktorer som kommunikation och information är drivande kraft för alla processer inom 
vårdorganisation. Studien har visat att både dessa faktorer är viktiga och avgörande element för 
samarbete, förståelse och tillit. Genom kommunikation skapar vårdavdelningar och professioner 
förståelse för varandras arbete, utbyter kunskaper och undanröjer hinder i samarbetsprocesser. 
Interaktion och erfarenhetsutbyte påverkar utveckling av sjuksköterskors kunskaper och 
färdigheter. Ledningens engagemang har varit en avgörande faktorn för att skapa bra 
förutsättningar för kommunikation, informationsspridning och sjuksköterskors 
kompetensutveckling. Ständig diskussion mellan ledningen och vårdpersonalen skapar goda 
förutsättningar för att initiera kompetensutveckling.  
 
Studien visar att inom vårdsystemet behövs förbättring av både intern och extern 
kommunikation. Bättre dialog med ledningen och SLL kan lösas genom ett forum där alla 
berörda parter kan kommunicera med varandra och skapa bättre insikt i varandras problem. Detta 
leder till bättre förståelse och acceptans av varandras situation. Genom att känna sig uppskattad 
och belönad, ökar SSKs motivation och intresse i att utföra sina uppgifter på bästa möjliga sätt, 
samt utvecklas på jobbet. Vårdpersonalen kommer att stanna kvar inom samma arbetsmiljö om 
de kan känna sig delaktiga, accepterade och uppskattade.  
 
Lämpliga kommunikationsverktyg hjälper vårdpersonalen att effektivisera arbetsprocesser, ha 
snabb tillgång till information och diskussionsmöjligheter. Chefer behöver ha koll på vilka 
kommunikationsmedium som passar till vissa arbetsuppgifter och mål samt att personalen kan 
använda dessa medium. Mediums tekniska karakteristiker, personalens färdigheter, arbetskontext 
samt ekonomiska faktorer påverkar val av kommunikationsmedium. För olika typer av 
aktiviteter använder man olika kommunikativa instrument. Vårdpersonalens kvalificerade 
utbildning och erfarenheter kommer att leda till snabbare och effektivare kommunikation med 
lägre tröskel. 
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6 REKOMMENDATIONER  
 
KOMPETENSUTVECKLING  
Ytterligare metoder för kvalitetsutveckling har successivt integrerats inom vården. Studien visar 
att intensiva diskussioner med sjuksköterskor fördes kring hur man skulle gå vidare för att nå bra 
resultat i utvecklingsprocessen. SLL-gruppen kom då fram till att en kompetens- och 
utvecklingsmodell inom befintlig vårdverksamhet kan förbättra SSK’s situation.  
 
När SLL-gruppen har träffat och diskuterat framtiden med sjuksköterskor på olika 
vårdinrättningar i Stockholmsregionen har gruppmedlemmarna noterat en del generella utsagor, 
men framförallt tydligt skiftande individuella behov och viljor. Behov som i många fall skaver 
mot de kollektiva strukturer som finns på en vårdavdelning – schema, 
kompetensutvecklingsmodeller och rutiner är alla exempel på moment där individens behov och 
vilja ofta har svårt att komma fram. Det kan leda till att en slags mättnad uppstår, att man 
upplever det som ens utvecklingsmöjligheter slår i taket vilket i sin tur leder till en vilja att byta 
jobb eller arbetsplats.  
 
En viktig utgångspunkt i det här projektet har mot den bakgrunden varit att ett förslag till lösning 
ska ha en tydlig förankring i den enskilda sjuksköterskan och hennes unika behov. Den 
personliga utvecklingen, arbetsbelastningen och tryggheten på arbetsplatsen är faktorer som har 
varit centrala för yrkesgruppen. Om de själva har en avgörande betydelse för dessa faktorer. Där 
deras individuella olikheter, karriärmål och kompetenser blir grundstenar i både den framtida 
vården och den egna karriären, har man en bra chans att skapa en bättre arbetsmiljö på stadens 
vårdavdelningar. Spira10 är en kompetensutvecklingsmodell och ett resursmaximerande 
bemanningsverktyg. Främst anpassat för vårdavdelningar på akutsjukhus. Syftet med modellen 
är att skapa bättre arbetsförhållanden samt att öka sjuksköterskors utvecklingsmöjligheter inom 
vården. Modellen skapar individuella karriärvägar och den personliga kompetensen och 
arbetsförmågan i centrum. Det sänker dessutom trösklarna in i vårdsektorn för nyutexaminerade 
sjuksköterskor. 
 
En stor utmaning med dagens sjukvård är att få personalen att stanna inom vården. Alla 
branscher och arbetsplatser har personalomsättning men det är viktigt att hålla den på en rimlig 
nivå, och framförallt se till att personal inte slutar för att de vantrivs eller har för tung 
arbetsbörda. En viktig pusselbit för att tillgodose det växande Stockholms framtida vårdbehov är 
att se till att det finns möjligheter för den befintliga vårdpersonalen att utvecklas inom vården. 
En central utgångspunkt i projektet har varit att lösningen på vårdens långsiktiga 
personalproblem börjar i att behålla den befintliga personalen. Genom att skapa en mer attraktiv 
arbetsmiljö där sjuksköterskor känner trygghet med sina arbetsuppgifter, och får utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar och mål. 
 
En av Spiras centrala funktioner är införandet av en tydligare karriärväg för sjuksköterskor inom 
vården. En kompetensstege som bygger på ett graderingssystem med 5 steg. Tanken är att alla 
sjuksköterskor erhåller en kompetensgrad och placeras in i Spiras kompetensstege. Graderingen i 
sig sker i dialog med den närmaste chefen. Den enskilda sjuksköterskan gör en bedömning av sin 
egen kompetens, med hjälp av de graderingsformulär som tagits fram av sjuksköterskorna själva 
för den specifika avdelningen. Ansvarig chef gör sin bedömning och därefter sätts 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Se beskrivning av kompetensmodellen Spira i bilaga 7. 
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kompetensgraden i samråd under ett enskilt möte. Tanken är att synliggöra den faktiska 
kompetensen som finns på avdelningen för att både maximera den och se möjligheter till 
utveckling. Ett graderingssystem ger: 
 

1. Individuell utveckling. Sjuksköterskor får möjlighet att utvecklas i sin egen takt och utifrån 
sina egna önskemål och behov. Det innebär också att utveckling i sig inte är ett självändamål. 
Utveckling betyder olika för olika individer och i Spira finns även möjligheten att ”vara nöjd” 
och bejaka sin befintliga kompetens. 
 

2. Ökad trygghet på jobbet. Det blir lättare att fördela arbetsuppgifter och se till att personalen 
har sysslor som matchar deras kompetens. Detta gynnar både rutinerad personal som får sin 
kompetens bekräftad och stimulerad samt nyutexaminerade sjuksköterskor som får en lägre 
tröskel in på arbetsplatsen. 

 
3. Utnyttja kompetensen. Varje vårdmoment kostar pengar och ur en strikt ekonomisk synvinkel 

är det billigare om ”rätt person gör rätt sak”. Med andra ord så finns det även ett ekonomiskt 
incitament till att fördela arbetet så att sjuksköterskorna arbetar med det de har kompetens för. 

 
4. Bemanning utifrån kompetens. När avdelningens sjuksköterskor fått sin gradering, öppnas 

också möjligheten att bemanna arbetspassen utifrån kompetens, snarare än att bara räkna 
antalet “huvuden på golvet”. Det blir lätt att se att varje pass är bemannat med rätt mängd 
kompetens. Om det sen utgörs av 4, 5 eller 7 sköterskor, är mindre viktigt. 

 
5. Rekrytera rätt. Att ha tydlig insyn i avdelningens kompetens möjliggör också i teorin att man 

kan ersätta den kompetensen när en sjuksköterska slutar. Man ser både den individ, men 
också den mängd kompetens som lämnar arbetsplatsen och rekryteringsprocessen kan därför 
fokusera på att fylla den kompetensluckan. 

 
6. Ökad patientsäkerhet. I förlängningen ger de ökad trygghet hos personalen och rätt 

kompetens på “golvet”, som förklaras ovan. En mer patientsäker och effektiv vård. 
 
 
ORGANISATION  
Studien visar att implementering av lättrörliga arbetsmetoder kan förbättra arbetsmiljön och leda 
till förbättring av vårdpersonalens situation och bättre kvalitet av patientbehandling. 
Vårdpersonalen skulle ha mycket nytta av agila metoder eftersom deras kärnproblem och 
utmaningar har till stor del sociala och kommunikativa drag.  
 
Att arbeta agilt har ett starkt fokus på effektivitet och flexibilitet. Det handlar om att lätt hantera 
förändringar vilket leder till projektets framgång. SCRUM och andra agila metoder har inbyggda 
betoningar på sociala faktorer, vilket påverkar faktorer positivt som rör gruppdynamik, 
individuell tillfredställelse och projektprestanda. Med hjälp av lättrörliga arbetsmetoder ökar 
kommunikation, kontroll, trygghet och samarbete. Lättrörliga arbetsmetoder eliminerar onödiga 
uppgifter eller moment som inte är av värde. De hjälper till att spara tid, energi och kostnader i 
en förlängning på en förändring. Kortare ledtider, följd av ökat engagemang, struktur, tydligare 
mål och uppföljning leder till förbättrad kvalitet. Detta i sig leder till mindre stress och en positiv 
arbetsmotivation.  
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Agila processer kräver ofta att alla projektfaser inkluderar kommunikation med kunder och 
utbyte ansikte mot ansikte föredras som den mest effektiva metoden för att kommunicera. En rad 
olika tekniker hjälper att få ständig och snabb feedback från patienter och ledningen. Grupper 
kan bli mer effektiva i att reagera på ändringar om det kan minska kostnader av att flytta 
information mellan medlemmar. Och minska den förflutna tiden mellan att göra beslut, och se 
konsekvenser av detta beslut. Agila metoder fokuseras på att öka både enskilda kompetenser och 
nivå av gruppsamarbete. Människor som arbetar tillsammans i en grupp, och har bra 
kommunikation och interaktion med varandra, når bättre resultat än när de använder sina 
individuella talanger.  
 
Detta arbetssätt strävar efter att bygga upp och utveckla förtroendet mellan medlemmar. Inom en 
grupp genereras arbetsförhållandena med atmosfär av samarbete. Ledningen kan motivera sina 
anställda till att förbättra arbetet genom att organisera dem i team. Syftet med grupptryck är att 
förbättra prestationer bland medlemmarna av teamet. Teamarbete underlättar processer och 
skapar kvalitetsförbättring. White board resulterar i ökad kommunikation, kontroll och tydlighet 
och samarbete. Man upplever mindre stress av att ha en bild över samtliga projektprocesser på en 
tavla. Den bidrar till prioritering av vissa uppgifter, vilket skapar bättre uppföljningen och 
mindre slarv. Workshop är en effektiv form för att optimera genomförande av projektprocesser 
från start till färdigställandet.  
 
 
KOMMUNIKATION 
IT-kommunikation med ett brett och varierat utbud av kommunikationsmedium är en del av den 
befintliga vårdverksamheten. Vårdpersonal använder dessa medium för att öka samarbetets 
funktionalitet, tillgänglighet och utnyttjande. Valet av kommunikationsverktyg är en av dagens 
mest komplexa och aktuella frågor. Det är viktigt att förstå eventuella skillnader mellan hur 
avsändare tänker och hur mottagare uppfattar varje kanal, och vad mottagarna faktiskt uppfattar. 
 
Kommunikationsverktyg stödjer samtliga arbetsprocesser. Vårdpersonalen kan använda en 
blandning av olika kommunikationsinstrument som telefon, chat, audio- och videokonferenser 
samt interaktion ansikte mot ansikte för att nå nödvändiga resultat. 
Kommunikationsverktygsrikedomen bedöms genom ett mediums egenskaper att lösa uppgiftens 
krav. Man väljer något medium för någon typ av arbetsaktivitet, med avseende på mediums 
tillgänglighet, effektivitet och förmåga att lösa uppgifter samt efter egenskaper som enkelhet i 
användning och pålitlighet. Medarbetarnas acceptans och motivation påverkas av 
användningssituation och mediums attraktivitet. Att ha erfarenhet med kommunikationskanalen, 
erfarenhet i ämnet, erfarenhet av kommunikationspartner och erfarenhet med det organisatoriska 
sammanhanget, är viktiga element som har en stor effekt på val och användning av 
kommunikationsmedium. 
 
Ett kommunikationsmedium med hög kapacitet har en bättre förmåga att skapa en känsla av 
social närvaro, personlig fokus och trovärdighet. Ju högre kapacitet ett kommunikationsmedium 
har desto bättre förmågan har den för att tillfredställande förmedla information och väcka ett mer 
emotionellt tillstånd hos mottagaren. Det påverkar tillgängligheten av information i minnet såväl 
som beslutsprocesser samt förbättrar kommunikationens effektivitet. Kommunikation ansikte 
mot ansikte är det rikaste kommunikationsmedium som lämpar sig bäst för uppgifter som kräver 
gruppförhandlingar. 
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Det finns metodiska modeller som används när man väljer rätt kommunikationsmedium. Till 
exempel, CSCW (Computer Suportet Cooperativ Work)11 som praktiseras för datorstött 
samarbete. Matrisen används för klassificering av groupware-system som effektiviserar 
kollektivt samarbete. Fokus är skiftat från människa-dator interaktion till människa-människa 
interaktion. CSCW inkluderar synkrona och asynkrona samarbetsfaktorer (kommunikation, 
dokumentation, beslutsfattande osv.) och vilken fysisk placering gruppmedlemmar har (Johansen 
1988; Baecker et al, 1995; se Lee & Koubek, 2011). För att välja korrekt 
kommunikationsmedium i samband med lättrörliga arbetsmodeller kan man använda CSCW-
matris i kombination med en checklista som innehåller praktiska moment för kommunikation 
och informationshantering.  
 
CHECKLISTA: Val av kommunikationsmedium: 
 
1. Värdera mediums förmåga och funktionalitet. Hur medium träffar uppgiftens krav? 
2. Har medium möjlighet för snabb feedback, språkvariationer, personlig fokus och flera 

ledtrådar? 
3. Behövs det ett eller några medium för att lösa problemet? 
4. Definiera mediums pålitlighet, attraktivitet och effektivitet samt personalens acceptans och 

tillgänglighet till medium. 
5. Vilken typ av uppdrag kommer man att lösa (intellektuella, förhandlings osv.)? 
6. Vilka erfarenheter personal har med organisatoriska sammanhang, medium, 

kommunikationspartner och uppgiften? 
7. Vilken kontext, sociala miljön och användningssituation som påverkar kommunikation? 
8. Vilken kvalité, tid och insatser vill man satsa på för att förmedla information? 
9. Är det intern eller extern kommunikation? 
10. Finns det kulturella/språkliga skillnader? 
11. Vilka ekonomiska resurser finns tillhands för uppdraget? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Se beskrivning av!CSCW i bilaga 8.!
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: ORGANISATION 
 
ORGANISATION 
En organisation definieras av Nationalencyklopedin (2014) som en större samordnat grupp med 
en målsättning. Begreppet organisation betyder en grupp individer som arbetar tillsammans och 
vill uppnå vissa gemensamma mål. Resurser som organisationer använder kan klassificeras på 
olika sätt. Människliga resurser, kapital, materiella resurser, teknologi och information är 
exempel på resurser. En organisation är ett ekosystem som provar att alltid stabiliseras. Man 
använder begreppet ekosystem för att förmedla helheten av en organisation.  
 
Organisationer är beroende av omvärlden eftersom de tar resurser därifrån. Då det finns 
konsumenter av deras produkter eller tjänster och många formella och oformella nätverk och 
relationer. När människor samarbetar med varandra delar de upp arbetet och samordnar sin 
verksamhet. Inom organisationer finns specifika grupper eller enheter som utför specifika 
funktioner och når specifika ändamål. Samtliga enheter inom en komplex organisation formar 
och bedriver sina egna mål som är mer eller mindre i linje med organisationens allmänna mål. 
Arbetet inom organisationen fördelas i beståndsdelar och många individer samarbetar med 
varandra. Det tillåter organisationen att producera mycket mer produktion och tjänster i 
jämförelse med individuella arbetare. En horisontell arbetsfördelning är delning på komponenter 
som utgör en del av hela verksamheten. En vertikal arbetsfördelning koordinerar hela 
verksamheten. Ledarskapets utförande och framgång definieras genom förmågan hos ledaren att 
motivera anställda att prestera det bästa inom ramar som organisationen medger. Varje 
organisation strävar att nå maximalt värde för kvalitativa och kvantitativa resultat på kortast tid 
och till lägsta kostnad.  
 
Arbetet inom en organisation planeras och utförs med hjälp av arbetsmetoder. Metoder från 
näringslivet bygger på ett processorienterat synsätt där bland annat ledtider mellan olika 
arbetsmoment skall minskas så mycket som möjligt (Åhgren, 1999). Att arbeta processinriktat 
och ta tillvara varandras kunskaper gynnar samarbete och minskar konkurrens mellan 
medarbetare. Det krävs förmåga till kontinuerlig utveckling av personalens delaktighet för att 
uppnå tillväxt och framgång i en organisation. Eklunds modell (2000) definierade delaktighet 
som fyra dimensioner: kontroll, kommunikation, aktivt förhållandesätt, samt mänskliga 
hänsynstagandet.  
 

• Kontroll svarar för inflytande att påverka och förändra. 
• Kommunikation svarar för horisontell och vertikal kommunikation och 

informationsutbyte mellan enheterna inklusive IT-systemens roll.  
• Aktivt förhållningssätt svarar för motivation, engagemang, initiativtagande och 

kreativitet. 
• Mänskliga hänsynstaganden svarar för arbetstillfredsställelse och arbetsmiljöaspekter. 

Deltagandet är väsentligt för att öka motivation bland anställda, minska motståndet mot 
förändring och förbättra deras arbetssituation. I deltagandet ingår motivering och 
arbetstillfredsställelse. Kommunikation, feedback och social interaktion anses vara viktiga 
kriterier för deltagande (Eklund, 2000). 
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ARBETSMILJÖ 
Ett organisatoriskt arbetsklimat byggs upp genom en social process som berör den betydelse 
organisationsmedlemmarna förknippar med politik, förfaringssätt och handlingar inom en 
organisation och den uppfattning de har gällande vilka beteenden som förväntas, belönas och 
stöds (Schneider et al. 2013). Ekevall (1990) hänvisar att ett organisationsklimat utgörs av ett 
dynamiskt samspel mellan ett antal faktorer som fysisk miljö, organisationsstruktur, historia och 
erfarenheter, mål, strategier, visioner, normer och ledarstil (se Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
Klimatet kan påverkas av medlemmarna genom attityder, erfarenhet och kompetens, men även 
organisationen kan påverka genom gränsdragning i enlighet med dess grundläggande 
organisationskultur och värderingar för att styra klimatet (Hellesöy et al, 1993, se Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Psykologiskt arbetsklimat är en utvärdering individen gör angående huruvida 
faktorer inom arbetsmiljön främjar eller inte främjar individens välmående (James et al. 2008). 
Psykologisk kontakt mellan en organisation och anställda återspeglar om hur medarbetare på en 
organisation samtycker till det befintliga auktoriserade systemet som finns (Schein, 1988). Några 
av de viktigaste faktorerna och förutsättningarna i en arbetsmiljö är arbetsintresse och 
arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang, meningsfullhet och en helhetssyn, 
inflyttande och delaktighet i beslutsfattandet och förändringar. Medarbetare har positiv 
inställning till sin arbetsplats och organisation när det finns ett bra organisationsklimat och 
jobbkontroll. Organisationsklimat svarar för hjälpsamhet och samarbete mellan medarbetare, 
känsla av öppenhet och solidaritet samt kommunikation. Jobbkontroll svarar för självständighet, 
ansvar, möjlighet att få använda sina kunskaper och sin skicklighet samt möjlighet att kontrollera 
sin egen arbetsinsats.  
 
 
ORGANISATIONSKULTUR 
Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 
varandra och omvärlden (Bang, 1999). Ledarskapet utgör en av de viktigaste faktorer för att 
forma en innovativ organisationskultur (Ahmet, 1998). Sociopsykologisk forskning visar att 
individens handlings- och tankemönster i hög grad påverkas av de normer och reglar som är 
förhärskande inom den organisation eller grupp där de är verksamma. Organisationskulturen är 
betydande och måste omvandlas till positiv. Det lönar sig om en organisation ständigt strävar att 
förändra sin arbetsmiljö och arbetskultur (Björklund, 2001). Ledarskapet har en viktig roll vid 
skapandet av nya organisationskulturer (Schein, 2004).   
 
LEDARSKAP 
Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot 
samma mål (Eriksson, 2012).!Ledarskapet är en relation, där man ständigt måste erövra sina 
medarbetares förtroende. Genom att övertyga skapar chefer förtroende. Ledaren styr och skapar 
engagemang och motivation hos sina medarbetare med sitt eget beteende och sitt eget sätt att 
kommunicera (Eriksson, 2012). 80 - 90 procent av vad en chef gör handlar om kommunikation, i 
samtal, möten och via e-post. Kommunikation är ett strategiskt verktyg för att nå verksamhetens 
mål och cheferna är spindeln i nätet (Bergstedt, 2011). Enligt Bergstedt (2011) finns det sex 
dimensioner av kommunikativt ledarskap: 
1. Förmedling av organisationens budskap. En kommunikativ ledare förmedlar organisationens 

budskap så att medarbetarna känner att de bidrar till att nå övergripande vision och mål. 
Chefens förmåga att översätta, formulera och kommunicera budskap har stor betydelse för 
medarbetarnas engagemang. 
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2. Tydlighet, förväntningar och ramar. En kommunikativ ledare tydliggör förväntningar och 

vilket handlingsutrymme som finns. Chefens förmåga att kommunicera kring förväntningar 
och förutsättningar skapar trygghet bland medarbetarna och ökar förutsättningarna för en väl 
fungerande arbetsplats. 

 
3. Återkoppling. En kommunikativ ledare har god förmåga att återkoppla prestation och 

resultat. Chefen behöver återkoppla både det som fungerar bra och det som kan förbättras. 
Genom att använda återkoppling på ett tydligt och konsekvent sätt leds medarbetarna i rätt 
riktning och stimuleras till att utveckla verksamheten. 

 
4. En närvarande och coachande chef. En kommunikativ ledare är närvarande och lyssnande 

vilket innebär att chefen ska vara synlig och tillgänglig, samt finnas till stöd och hjälp i det 
dagliga arbetet. Genom ett coachande förhållningssätt kan chefen stimulera till utveckling 
och ökat engagemang hos medarbetarna. 

 
5. Dialog och delaktighet. En kommunikativ ledare skapar delaktighet genom att informera, 

involvera och ge utrymme för reflektion. Chefens förmåga att använda dialog som metod vid 
möten skapar ökad förståelse och insikter hos medarbetarna. Chefen ska vara tydlig i vad och 
hur medarbetarna kan vara delaktiga, vad som är påverkbart och vad som redan är beslutat. 

 
6. Öppenhet och respekt. En kommunikativ ledare visar tillit till medarbetarna och skapar ett 

organisationsklimat som präglas av öppenhet och respekt. Chefens förmåga att bekräfta 
beteenden som bidrar till att stärka och utveckla klimatet på arbetsplatsen skapar en god 
arbetsmiljö och bidrar till engagerade medarbetare. 

 
 
ÖPPENHET 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) betyder öppen något allmännare i fråga om avsaknad av 
hinder för passage, seende etc. samt tillgänglig för användning eller utnyttjande vanligtvis för en 
större grupp personer; om inrättning e.d. Ett öppet klimat bidrar till att alla kan komma med 
olika förslag och säga vad man tycker. Öppenhet och inkludering har ett stort värde vilket lyfts 
upp i Johnson (2014). Det ger möjlighet att påverka och förändra arbetsmiljö, öka delaktighet 
och ett aktivt förhållandesätt i form av motivation och engagemang. Att ha en öppenhet med de 
anställda skapar ett motiverande klimat (Björklund, 2001). Det är en positiv tendens när 
anställda har direkt tillgång till kunnig personal och stora delar av planering och beslutsfattande. 
Man betonar vikten av kommunikation och förtydligar förändrade roller i ledarskap i moderna 
organisationer (Howard, Foster & Shannon, 2005). Chefer och ledare spelar stor roll för 
framgången i förändringsarbetet, kontinuitet i personalstyrkan samt öppenhet och flexibilitet i 
anställdas arbetssätt. Ledarskap stödjer öppenhet genom att ge information, vägledning, 
uppskattning och erkännande. Medlemmarnas inflyttande över det egna arbetet kan antas 
beroende på i vilken utsträckning chefen har en öppen attityd och tillåter individerna att ta 
initiativ. 
 
 
TILLIT/ FÖRTROENDE 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är tillit en övertygelse om någons trovärdighet eller goda 
avsikter i förhållande till personen i fråga. Tillit handlar om ärlighet, öppenhet och stöd. 
Förtroende är övertygelse om att man kan lita på någon eller något eller anseende för 



!
!
!

!
!
!

44!

pålitlighet inom viss krets eller i allmänhet. Förtroende är en historia av mellanmänskliga 
interaktioner genom vilka människor kommer känna och lita på varandra. I förtroende ingår 
komponenter som integritet, förmåga och välvilja som relaterar till en persons ärlighet, 
kunnighet och omtänksamhet. Människor litar på varandra, arbetar och integrerar med varandra 
och det är källan för styrka och tillväxt i varje grupp eller samhälle. Aboyassin (2008) visade att 
förtroende minskar driftskostnader, förbättrar relationer mellan chefer och anställda, samt 
förenklar interorganisatoriska relationer. 

Förtroendet uppvisas traditionellt på två olika sätt. Ett sätt är baserat på rationella eller 
beräkningsbedömningar och kallas kognitiv tillit (Lewis & Wiegert, 1985). Det presenterar ett 
resultat av bevisutvärderingar på prestandas pålitlighet och kompetens. Kognitivt förtroende har 
modellerats som en funktion av andra personers integritet och förmåga. Den andra typen av 
förtroende kallas som affektivt förtroende som byggs på känslomässiga band (McAllister, 1995). 
Affektivt förtroende är ett resultat av sociala band som utvecklas i ömsesidig relation där det 
finns äkta omsorg och oro för välfärd av en annan person. Denna typ av förtroende bygger man 
på bedömningar av välvilja. Bedömningar av förmåga och integritet (kognitivt förtroende) 
definierar förtroende i tidiga skeden av en grupps liv. Bedömning av välvilja (affektivt 
förtroende) och den fortsatta analysen av integritet avgör förtroendet i senare skedet. Attityder är 
omdömesförmåga som utvecklas på affektiv beteende och kognitiv tillit. Tillit är knuten till 
horisontella och vertikala typer av arbetsrelationer (Krot & Lewickas, 2012). Horisontell tillit 
behandlar förhållandet mellan medarbetare medan vertikal tillit behandlar förhållandet mellan 
ledare och medarbetare eller mellan medarbetare och organisationen som helhet.  
Det behövs en viss nivå av förtroende mellan människor för att möjliggöra samarbete vilket leder 
till delning av arbetsrelaterad och personlig information samt ansvarsfördelning mellan 
gruppmedlemmar. Betydelse av välvilja i att utveckla tillit ökar över tiden och visar sig vara 
viktigt i det senare skedet av ett teams liv. Social kommunikation i organiseringsstadiet utvecklar 
känslomässiga band som krävs för välviljan (Walter & Bunz, 2005). 
 
 
SOCIAL KAPITAL 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är en effekt av socialt kapital att människor ömsesidigt litar 
på varandra och samverkar i positiv anda. Social kapital refererar till värdet av samhälle som 
associeras med socialt nätverk. Olika metoder föreslås i litteraturen för att mäta socialt kapital. 
Socialt kapital har studerats genom tre dimensioner (Brunie, 2009).  
 

• Rationell dimension är en förmåga att mobilisera sociala kontakter för att få värderande 
resurser 

• Kollektiv dimension är resurs som underlättar samarbete på gruppnivå 
• Generaliserad dimension är attityder och värderingar som har inflytande på hur 

människor relaterar till varandra, bestämmer sig för att samarbeta med varandra, ha 
förtroende, förstår och lever med varandra 

 
Den viktigaste tillgången för varje samhälle eller ett socialt nätverk är dess sociala kapital 
(Nahapiet and Ghoshal 1998; Moibus and Quoc-Anh 2004). Social tillit är en viktig del av det 
sociala kapitalet. När fler människor i ett samhälle har höga kooperativa tendenser är de mer 
tillitsfulla och därmed är social tillit i samhället högre. Sociala band är nödvändiga för 
utveckling av en stark gemenskap. I gruppsamverkan är medlemmarna beroende av 
förtroendenivå som de har till varandra. Samarbete har en stark positiv inverkan på förtroende 
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och konkurrenskraftiga belöningar har en stark negativ påverkan på förtroende. Ökad konkurrens 
bland individer stödjer hemlighet och hindrar informationsdelning. Enligt Putnam’s theory 
(Putman, 2000) finns det närvaro av socialt kapital när medlemmar av en grupp uppvisar goda 
beteenden. Goda beteenden är bara möjliga om det finns förtroende bland medlemmarna.  
 
 
SAMARBETE 
Samarbete betyder att olika aktörer kan använda sig av varandra i arbetsuppgifter och 
kunskapsutbyten (Axelrod, 1987; Thompson 1992, se Hjortsjö, 2005). Ordet samarbete tyder på 
att två eller flera verkar tillsammans och resultatet av samarbetet är bättre än vad partnerna hade 
uppnått var för sig. Viss form av interaktion krävs för att relationer kan betecknas som 
samarbete. Gemensamma intressen och mål är en grund för att utveckla samarbete. 
Kommunikation är ett centralt begrepp i sammanhanget för att klargöra innebörden av samarbete 
och skapa förståelse (Beggren, 1982, se Hjortsjö, 2005). Samarbetet mellan medlemmar fungerar 
bättre när det finns hög motivation och bra förståelse mellan dem. Man värderar ett 
samarbetssystem som ett kommunikationsmedel för att administrera uppgifter som utförs inom 
ram av ett projekt och ger stöd för resurshantering, koordination och utvärdering (Dennis et al., 
2001). 
 

• Resurshantering (Resource management support) definieras som utsträckning i vilken 
hanteras samarbetssystems stöd och delning av projektrelaterade dokument och filer. 

• Koordinations stöd (Coordination support) definieras som utsträckning i vilken ett 
samarbetssystem stödjer kommunikation mellan medlemmar i en grupp. 

• Utvärderings stöd (Evaluation support) definieras som i vilken utsträckning ett 
samarbetssystem stödjer uppföljning och utvärdering av ett projekt.  

 
Sohlberg (1994) uttrycker en relevant aspekt att samarbete som är avsett att vara en längre tid 
måste grundas på förtroende. Det som kallas vinna-vinna förhållande (ömsesidigt förhållande) är 
en process där alla parter kan bli vinnare (Bergman och Klefsjö, 1995). Ett vina-förlora 
förhållande är där en part vinner på bekostnad av en annan part. Vilket i det långa loppet innebär 
att alla blir förlorare. Om samarbetet baseras på tillit och förtroende finns det emellertid goda 
förutsättningar att maximera den totala nyttan för de olika parterna i en vinna-vinna strategi. En 
administrativ likhet kan internt gynna samarbetet och hjälpa att undvika konkurrens mellan 
medlemmar. Skillnader inom en organisation där det finns olika maktresurser, kompetens och 
åtgärdsmedel samt olika regelsystem och oklara mål försvagar samarbete (Lindquist & Grape, 
1996; se Stenberg, 1999). För att gruppen skall kunna utvecklas och samarbeta på bästa möjliga 
sätt måste ledaren lära  
känna sina medarbetare så bra som möjligt (Norrman Brandt, 2006). 
 
 
KUNSKAPSÖVERFÖRING 
Hermansson-Adler (2004) delar in kunskaperna i två kategorier. Den ena kallas kognitiva 
kunskap och innefattas att lära sig med hjälp av fakta. Kunskapen kommer utifrån och ett 
perspektiv konstrueras i tanken: Vad? Vem? Hur?  Den andra kategorin kallas socioemotiv 
kunskap och innefattas av att lära av känslomässiga upplevelser och reflektioner. Kunskapen 
kommer utifrån den personliga erfarenheten: vilka känslor, tankar och motiv. Explicit kunskap 
förklaras vara den kunskap som är lätt att upptäcka och ta till sig. Den explicita kunskapen är 
formell och systematisk, och kan därmed alltid förklaras i ord och i siffror. Implicit kunskap är 
den underförstådda kunskapen, den är svår att formalisera och förmedla. Den kommer mer till 
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uttryck i individens handlingar och uppfattningar. Det finns en teknisk sida av implicit kunskap 
som blir synlig i individens konkreta färdigheter och kompetens. 

 
 
Figur 15 Påverkning av kulturella faktorer på kunskapsöverföring (omarbetad av Ahmed et al., 
2002) 
 
Samarbete, förtroende och öppenhet är tre viktiga kulturella faktorer vilka utgör grundpelarna för 
kunskapsöverföring (Ahmed et al., 2002). Företagsstruktur kan vara organiska och mekaniska. 
Organiska strukturer främjar kunskapsöverföring medan mekaniska strukturer motverkar (Ibid.). 
 
Organiska strukturer karakteriseras av: 

• Informalitet 
• Frihet från regler 
• Tvärfunktionella team 
• Åsikter lyfts fram och övervägs 
• Utåtriktning (externa idéer tas villigt emot) 
• Fokus på kreativ interaktion och mål 
• Kommunikation ansikte-mot-ansikte 
• Information färdas både neråt och uppåt 

 
Mekaniska strukturer karakteriseras av: 

• Formalitet 
• Byråkrati 
• Hierarki 
• Rollbaserade team 
• Många regler och procedurer 
• Långa beslutskedjor och långsamt beslutsfattande 
• Lite individuell frihet till aktion 
• Mycket information färds nedåt och direktiv färds nedåt 

 
 
ERFARENHETER 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är erfarenhet ett filosofiskt begrepp med skiftande innehåll. 
I vardagligt tal brukar man med erfarenhet mena ungefär ”på regelmässig verksamhet eller 
sinnesiakttagelse byggande kunskap eller färdighet”. Erfarenhet står såväl för den process 
varigenom denna kunskap eller färdighet förvärvas som för resultatet av denna process. 
Människan betraktas som en tänkande, rationell och medveten varelse som bygger sin bild av 
världen och verkligheten mot bakgrund av erfarenheter (Hvang & Nilsson, 1995). Erfarenhet 
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innebär att faktiskt förstå helheten av den situation man befinner sig i (Benner, Tanner & Chesla, 
1999).  

I The Knowledge Creating Company (1995) menar Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi i sina 
teorier, att kunskap skapas och utvecklas i den sociala interaktionen mellan människor. Nonaka 
och Takeuchi (1995) menar att kunskap som kopplas samman med erfarenhet och endast kan 
överföras genom den sociala interaktionen är så kallad implicit kunskap. Man kan ta del av 
erfarna människors beprövade erfarenheter genom att tillbringa tid tillsammans med dem. ”Detta 
betecknas ibland som lärande genom social praxis” (Nielsen/Kvale, 2000 ref i Mattsson, 2001, 
s.17). Erfarenheter är viktiga för kunskaper kring det praktiska utförandet. En praktisk erfarenhet 
är ett medel för att få kunskap (Saugstad, 2002). Det finns stor vikt i gemensamma 
arbetsrelaterade erfarenheter för att utvecklas i sitt yrke. Deltagande är som medel ett bättre sätt 
att utnyttja de erfarenheter som finns i en organisation.!
!
! !
ENGAGEMANG 
Engagemang betyder att vara delaktig i något och visa stort intresse för dess framgång. 
Organisatoriskt engagemang är influerat av bland annat prestationsbehov, gruppattityder mot 
organisation, upplevd betydelse för organisationen och arbetsuppgiftens identitet och tydlighet 
(Steers, 1977). Anställda och ledning har ett etablerat kontrakt där anställdas engagemang och 
lojalitet fås i utbyte mot att de anställda får organisatorisk karriär (Edwards & Wajcman 2005). 
Individer kommer till en organisation med särskilda behov och förväntar sig att finna en 
arbetsmiljö där de kan få sina behov tillgodosedda och kunna använda sina färdigheter. Vikten 
av att tillhandahålla olika resurser påverkar motivation och engagemang. Medarbetare behöver 
en förståelse för helheten: den övergripande riktningen för organisationen. Den 
helhetsuppfattning som finns i organisationen förväntas ha en inverkan på de beteenden som 
anställda uppvisar i syfte att uppnå det som är bäst för organisationen (Bjarnason, 2009). 
Gemenskap i samarbetet ökar gruppens engagemang och leder till processförbättringar och 
medarbetarnöjdhet. Wus studie visade att upplevelsen av att höra till och att vara accepterad av 
arbetskamrater bidrog till att utveckla arbetsengagemanget (Wu, 2010). Ett gott och trevligt 
samarbete, medlemmarnas engagemang, kommunikation och inflyttande i beslutsfattande är en 
grund för att uppnå gemensamma mål. Organisatoriskt engagemang används ofta som ett mått på 
arbetsmotivation. En del av måttet är det emotionella engagemanget som arbetsglädje och 
arbetsintresse till organisationen.  
 
 
MOTIVATION 
I Björklund (2001) definieras motivation som en drift eller behov som gör att en person drivs till 
vissa åtgärder eller ett visst beteende. Motivation är ett driv att tillsammans arbeta fram en bra 
produkt och att man tycker det är roligt. Vilket i sin tur gör att man vill spendera mer tid på 
jobbet. Motiverade medarbetare bidrar med nya idéer och initiativ. De går på utbildningar för att 
bli bättre på det arbete de gör och för att utvecklas.  
 
Inom forskningen kring motivation finns det en rad olika teorier som kan delas in i olika 
kategorier. En grupp teorier utgår ifrån människans behov att uppnå inre tillfredställelse. 
Exempel på dessa teorier är Maslows behovstrappa, där olika behov ordnas i en hierarkisk 
ordning med grundläggande behov såsom mat och sömn längst ner och självförverkligande högst 
upp (Landy & Conte, 2004). En annan är Herzbergs tvåfaktorteori som menar att människan 
motiveras av två faktorer i arbetsmiljön, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer 
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utgörs av arbetsvillkor, lön, ledningen med mera. Motivationsfaktorer innefattar i sin tur 
uppskattning från kollegor och chefer, ansvar och möjlighet att utvecklas. Det är endast 
motivationsfaktorer som antas kunna öka en individs arbetsmotivation, medan dåliga 
hygienfaktorer, enligt teorin, leder till att personen känner missnöje mot organisationen 
(Dahlman & Gustafsson, 2004). 
 
Motivation är en viktig del av hur individen agerar och upplever sin arbetssituation och således 
en central del för att kunna uppleva arbetstillfredsställelse. Vikten av mänskliga relationer istället 
för ekonomisk fokus kan vara grunden för motivationen (Björklund, 2001). Teorier om 
motivation vände sig från ekonomiskt fokus till vikten av mänskliga relationer. Motivation är en 
social faktor. Motivationen att samarbeta med andra aktörer i gemensamma intressen kan 
framförallt förklaras utifrån Kaufmann och Kaufmanns (2005) kognitiva teorier. Där individens 
motivation är ett resultat av dennes förväntningar att nå målet och resurser i processen, så som 
belöningar, egen prestation eller utvärderingar. När medarbetare i en grupp känner till syftet 
bakom processperspektivet ökar deras motivation (Egnell, 1994). Andra orsaker som leder till 
motivationsökning är: 
 

• Helhetssynen  
• Den personliga självständigheten (autonomi) 
• Medarbetarna känner ansvar och kan påverka faktorer som har betydelse 
• Effekten av förbättringsarbete blir synlig 
• Medarbetarna får ett forum där dem känner att de är hörda. 

 
Dreikurs (2000, s 6) anser också att motivation är mål- och handlingsmotiverad till sin natur. 
Skicklighet, variation feedback och tydliga mål är några faktorer som krävs för att motivera 
individen (Demerouti, 2006). Graden av motivation beror på feedback som gruppdeltagare får 
om huruvida prestationen är i linjen eller inte. Betydelse av feedback är väldigt tydligt och 
ledningen måste investera i sina anställda genom att låta de vara delaktiga i beslutsfattandet och 
tillåta återkoppling till och från de anställda. Motivationen förhindras om man inte är uppskattad 
för det man gör. Faktorer som minskar arbetsmotivation är stress, förvirring, orättvisa och 
dubbelarbete. 
 
 
INTRESSE 
Timm och Petterson (2000) definierar intresse som ett behagligt känslomässigt tillstånd som styr 
och upprätthåller aktivitet, tillvaron eller frånvaron av intresse för arbetsuppgifter och det som i 
allmänhet färgar tillvaron och är värt vår uppmärksamhet. Intressen präglas av flera tillstånd, det 
är ett psykologiskt tillstånd som kännetecknas av koncentration och njutning. Vidare är det 
lättare för en person att lära sig när den är intresserad. Intresse är beroende av möjligheten till 
självständighet för att öka den inre motivationen. Självständighet i arbetet, kompetens och 
samhörighet stärker den inre motivationen (Tremblay, 2009). Rättvisa belöningar och långsiktiga 
mål för arbetet man gör är faktorer som påverkar arbetsintresse. Arbetsintresse är en av de 
influensrika faktorerna för att förklara arbetsmotivation (Björklund, 2001). 
 
 
ACCEPTANS 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är acceptans en tendens till accepterande av viss företeelse 
hos en viss grupp människor. Acceptans betyder att man håller budskapet och är positiv till något 
kommunikationsobjekt. När budskapet accepteras beslutar man sig för att agera och handla 
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(Windahl, 1995). Kommunikation i en öppen och tydlig dialog skapar förståelse och acceptans. 
Acceptans kan ses som en process i flera steg (Rogers, 1983). Man måste ha en grundläggande 
motivation eller intresse för att acceptera något. För att en sådan motivation skall kunna uppstå 
krävs det att en person upplever att han tjänar något på att handla. Upplevelsen av belöning 
tillsammans med kunskapen om olika handlingsalternativ som finns och möjligheter att kunna 
fastställa om belöningen verkligen kommer att skapa motivation (Schahn, 1993). Acceptansen 
kan förstärkas eller försvagas av andra faktorer som delvis bottnar i individens individuella 
preferenser och resurser och delvis på omgivningens inflyttande på dessa preferenser och 
resurser. Det måste skapas genomslagskraft med tillräckliga resurser som kan vara 
organisatoriska, personliga eller finansiella för att acceptera något. Dessutom krävs det lämplig 
technologi och förutsättningar (Windahl, 1995).  
 
 
GRUPPDYNAMIK 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är gruppdynamik - det kraftfält av relationer som finns 
mellan medlemmarna i en liten grupp och som ligger till grund för den ömsesidiga påverkan som 
sker inom gruppen. Gruppdynamik är ett begrepp som omfattar medvetna och omedvetna 
processer som sker i en grupp. Definition av gruppdynamik är relationer mellan 
gruppmedlemmar och relationerna är grund för den gemensamma effekten på gruppen. En 
gruppdynamiks process är när individerna i en grupp försöker finna lösningar gemensamt, det är 
själva processen på hur de finner dessa lösningar (Granström, 2007). Tillit, öppenhet och 
acceptans är viktiga element för gruppdynamiken. En grupp har sitt eget beteendemönster som 
alla medlemmar inom gruppen accepterar. Grupper har stora möjligheter till konstruktivitet och 
kreativitet. En välfungerande gruppdynamik sätter i gång kreativa processer, engagemang och 
samarbete. Allas kunskaper och erfarenheter inom en grupp är gruppens resurser. Gruppdynamik 
kan påverkas av konflikter och mobbning. Kommunikation är i största vikt för att förebygga 
gruppdynamiska problem. Gruppdynamik är en mätning av gruppers förtroende, gruppintresse 
och gruppidentifiering. Den roll som kommunikation och förtroende har i grupparbete ger allt 
större uppmärksamhet på gruppdynamik och sociala faktorer.  
 
 
KONFLIKTER 
Grunbaum och Lepp (2005) skriver om en teori som beskriver vilka olika nivåer en konflikt 
består av. Denna teori kan anses som en trappa som beskrivs med bokstäver A, B och C. 
Bokstävernas innebörd är: 

A. Attitude, dvs. attityder till varandra och inbördes relationer, 
B. Behaviour, dvs. beteende till förhållande till varandra, 
C. Contraduction och content, dvs. motsättning i uppfattning och sakfråga som startar 

konflikten.  
 
Denna trappa kan anses som en upptrappning (CAB) eller en nedtrappning (BAC). Det finns 
olika sätt att uppleva en konflikt, t ex genom olika intressen som leder till att parterna blir oense. 
Konflikten kan användas som ett maktspel av ena parten eller så är det mer vanligt att konflikter 
uppkommer på grund av bristfällig kommunikation. Palm (2010) föreslår att i konflikter är det 
viktigt att kommunikation fungerar eftersom det är individer som löser konflikter. En konflikt 
kan uppstå mellan två personer men även mellan grupper. Faldalen (2010) föreslår att i 
processen för konfliktlösning behöver båda parter vara beredda på att förklara vad problemet är 
och lyssna till varandras förklaringar. För att båda parterna ska bli nöjda kan en kompromiss vara 
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nödvändig. Det som är avgörande för att en konflikt ska kunna lösas beror på maktförhållanden 
som råder mellan de inblandade parterna (Grunbaum och Lepp, 2005).  
 
 
MOBBNING 
Mobbning är något negativt som individen genomgår under upprepade tillfällen och över en 
längre tid (Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback, 2002). Den utsatte känner negativet ifrån 
mobbaren som utför psykiska och fysiska handlingar mot den utsatte. Mobbning kan bero på 
olika företeelser (Granström, 2007). Det kan till exempel bero på att den utsatte kan ha 
avvikande beteende, åsikter eller annorlunda utseende. Enligt Fors (2007) är det gemensamma i 
alla mobbningsfall att det är en maktrelation som är grunden för mobbningen. Mobbaren är alltid 
någon eller några som har makten över den utsatte. Granström (2007) och Eriksson et al (2002) 
anser att mobbning sker i gruppsammanhang. Fors (2007) föreslår att det blir svårare för den 
utsatte att skapa tillit till människor. Tilliten till människor och gruppen är en del av grunden för 
självtillit. Mobbning kan förebyggas med att skapa tillit i kommunikation mellan alla 
gruppmedlemmar. Det är ledningens ansvar att förebygga konflikter, mobbning och optimera 
relationer mellan medlemmar i en grupp.  
 
 
PRESTATIONSFÖRMÅGA 
Prestationsförmåga är förmågan att utföra kvalificerade uppgifter på ett sådant sätt att värdefulla 
resultat uppnås. Enligt Katzells och Thompsons (1990) kategorisering går målteorier ut på att 
människor presterar bättre om mål är definierade men att de då ska ha optimal svårighetsgrad, 
vara specifika och attraktiva. Prestationsbehov har ett närmare samband med personliga 
karakteristika som självkänsla, stresstålighet, och generell tillfredsställelse. Locke och Latham 
(2006) föreslår att människor strävar efter att uppnå mål för att tillfredsställa sina känslor och 
önskningar. De har funnit att personliga mål som är kompatibla med gruppens mål ökar grupps 
prestationer och effektivitet. Om de inte matchar kan det ha förödande effekter på samarbetet 
och prestationerna. Grupp- och normteorier säger att människor motiveras att prestera väl när 
gruppen stödjer den enskildes insatser. Ledningen bör se till att personal med höga behov av att 
prestera får möjlighet att använda sin fulla potential i stimulerande och krävande uppgifter. Detta 
gynnar både organisation och personalen (Eisenberg et al, 2005). Medarbetarnas motivation 
påverkar organisations prestation som i sin tur kan påverka budget och besparingar. 
 
 
EFFEKTIVITET 
Enligt nationalencyklopedi (2015) är effektivitet prestationsförmåga inom ekonomin, 
förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat. Effektiviteten 
handlar om att arbeta smartare. Effektivitet handlar om att använda sina resurser på bästa möjliga 
sätt utifrån de mål som finns i verksamheten. Med begreppet på bästa sätt avses att resurserna 
ska användas till rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid (Socialstyrelse, 2014).12 
 

• Rätt saker- handlar om att använda behandlingar och saker som är effektiva, det vill säga 
ger effekt på det som är syftet med behandlingen eller insatsen och som har få negativa 
biverkningar. 

• På rätt sätt- handlar om att behandlingar och insatser måste ges på det sätt som ger 
positiva effekter, det vill säga att de ska hålla en hög kvalitet.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Socialstyrelse, (2014). Effektivitet i praktiken- För god vård och omsorg, (Elektronisk) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014. 2014-11-16 
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• I rätt tid – handlar om att behandlingar och insatser är tillgängliga när behovet för dem 
uppstår.    

 
 
KVALITET 
Kvalitet på en produkt, vara eller tjänst är dess förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa, 
kundens behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 1995, s 15). Behov och värderingar 
varierar dock mellan olika individer och grupper, vilket innebär att kvalitet huvudsakligen är 
något som finns i betraktarens ögon (Axelsson, 1998). Kvalitet handlar om människor (Axelsson 
& Bergman, 1999, s 3). En viktig framgångsfaktor är då att alla medarbetare på olika nivåer i en 
organisation är delaktiga i kvalitetsutvecklingsprocessen. Genom att bygga in kvalitet i varje 
människa kan en förändring av företagskulturen ske, men det kan bara göras genom utbildning 
och kraftfullt ledarskap (Imai, 1996, s 67). Kvalitet definieras utifrån kundens perspektiv. 
Processer betraktas som något dynamiskt och betoningen ligger på teamarbete och engagemang 
hos medarbetarna (Forsberg, 1998).  
 
 
PDSA-CYKEL 
Uttrycket offensiv kvalitetsutveckling, som motsvarar begreppet Total Quality Management 
(TQM) bygger på principen i PDSA-cykeln. Man ständigt tar tag i den verklighet man skapar 
genom att gå tillbaka till utgångspunkten och på det sättet göra ständiga kvalitetsförbättringar. 
Med offensiv markeras att det är fråga om att aktivt förebygga, förändra och förbättra. Med 
utveckling anses det dels att kvalitetsarbete är en ständigt pågående process, dels att det handlar 
om att utveckla både människor och produkter (Bergman & Klefsjö, 1995). Ständiga 
förbättringar och lärande är nära förbundna med varandra, vilket framgår av PDSA-cykeln. 
Konceptet ständiga förbättringar har sitt ursprung i Walter A. Shewharts (1891- 1967) 
förbättringscykel. Han menade att kvalitetsutveckling består av tre steg: 

1. Att specificera det som skall uppnås 
2. Att producera det som krävs för att uppfylla specifikationen och 
3. Kontrollera om det producerade uppfyller specifikationen 

 
Detta koncept utmynnade i PDCA- cykeln som står för Plan, Do, Check, Act. Ishikawa (1985) 
har utvecklat Demings fyra original steg till sex: 
 

1. Bestäm mål och fokus 
2. Välj metoden för att nå målen 
3. Utbildning och träning 
4. Implementera arbetet 
5. Följ upp effekterna av implementeringen 
6. Vidta ändamålsenliga aktioner/ åtgärder 

 
Edvards Deming (1900-1993) valde att ändra Check till Study, vilket kallas som PDSA-cykeln. 
Med den förändringen betonas lärandeaspekten i högre grad. Begreppet Study inbegriper också 
möjligheten att ifrågasätta och reflektera över sitt arbete (Forsberg, 1998).  
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Figur 16 Utveckling av Demings ”Plan-Do-Check-Act” (Ishikava, 1985) och ”Plan-Do-Study-
Act Cycle” (enligt Langley et al., 1996) 
 
Offensiv kvalitetsutveckling bygger på ett ständigt förbättringsarbete i organisationens alla 
processer, där samtliga medarbetare tillåts engagera sig. Målsättningsteorier är bra att lyfta fram 
med tanke på offensiv kvalitetsutveckling. Locke och Latman (1990) föreslår i Theeory of 
GoalSetting & Task Performance att människan av naturen har en önskan att uppnå olika mål, att 
det är något nödvändigt för överlevnad såväl som för lycka och välbefinnande. Ständigt 
förbättringsarbete betyder att man har något mål att arbeta mot. För att skapa en offensiv 
kvalitetsutveckling i en organisation krävs ett ständigt engagemang från ledningens sida för att 
utarbeta kvalitetspolicy och stödja kvalitetsaktiviteter. Ledningen behöver eliminera hinder för 
delaktighet och aktivt motivera och engagera medarbetare i processen. Se Champy (1995) samt 
Egnell (1994). 
 
 
TILLFREDSTÄLLELSE 
Med arbetstillfredsställelse menas individens positiva känslomässiga tillstånd som kommer av 
dennes bedömning och av personliga erfarenheter på arbetsplatsen (Kaufmann & Kaufmann, 
1998). Enligt Furnham (2005) är arbetstillfredsställelse ett mycket viktigt område därför att det 
kopplas till individens positiva och negativa beteende. Både kulturella betingelser och 
personlighet, spelar en stor roll för hur vi upplever ens arbetssituation och arbetstillfredsställelse 
(Saari & Judge, 2004). Arbetstillfredsställelse påverkas enligt Furnham (2005) av 
organisatoriska policyers, specifika jobbaspekter samt personliga karakteristika.   

• Organisatoriska policyers (bedömningssystem, övervakning, beslutsfattande osv.) 
• Specifika jobbaspekter (arbetsbelastning, skicklighet, variation, självständighet, feedback 

osv.) 
• Personliga karakteristika (självkänsla, stresstålighet samt generell livstillfredsställelse) 

 
Tre psykologiska tillstånd som (Hackman & Oldham, 1975) påverkar upplevelse av motivation 
och arbetstillfredsställelse är: 

• meningsfullhet i arbetsresultat, 
• ansvar för arbetetsresultat och 
• kunskap om resultatet av utfört arbete 

Motivation och meningsfullhet på jobbet är viktiga element för anställdas möjlighet till upplevd 
arbetstillfredsställelse. Ökad arbetstillfredsställelse kan uppnås om medarbetares arbetsuppgifter 
innebär en lagom stor utmaning. Anställningstrygghet, arbetsförhållanden och belöningar är de 
faktorer som också är knutna till arbetstillfredsställelse. 
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TIDSPÅVERKAN 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är tiden ett begrepp kring vilket hela vår tillvaro är 
uppbyggd. Inom grupprelationer och arbetsprocesser samt i kommunikation, utbildning och 
teknikhantering behöver man ha tillräckligt med tid på sig. Kauffeld m.fl. (2004) anser att 
flexibel arbetstid ger högre arbetstillfredsställelse för de anställda i och med att de får kontroll 
över sin tid som helhet. Det resulterar i en ökad upplevd livskvalitet för dem och ger 
organisationer ökad produktion i kombination med minskad övertid och minskad frånvaro bland 
de anställda. Swailes & Brooks (2002) hänvisar att ett inflytande över arbetstidsscheman positivt 
korrelerat med individers engagemang och identifikation med sin organisation, men anställda 
behöver också uppleva att de blir sedda och uppskattade, annars minskar engagemanget. Under 
arbetsgång behöver man längre tidsperiod för att öka en gruppdynamik. När grupper arbetar med 
sina aktiviteter under en längre tid får man mer hjälp av sina medarbetare som leder till trygghet 
och positiva erfarenheter. Krot & Lewicka (2012) anser att arbetsrelationen mognar med tiden 
och tilliten till parterna ändras. Personalbrist och tidspress har inverkat negativt på engagemang 
och motivation att fortsätta med kvalitetsarbete. Tidspressen är en relativ deprivation mellan 
kulturella standarder och den egna faktiska tidssituationen (Garhammer 2002). Tidsbrist leder till 
att ledare inte alltid kan tillåta gruppmedlemmars deltagande i den utsträckning de önskade. 
Bristen på personal och därmed tid är ett stort arbetsmiljöproblem. Det gör att man upplever 
förutsättningarna för att ge bra arbetskvalitet som omöjlig. Vilket leder till stressökning och 
påverkar arbetstrivseln negativt.  
 
 
STRESS 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är stress en psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk 
vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska 
påfrestningar, stressfaktorer. Stressreaktionen hos människan kan till stor del beskrivas som en 
alarmreaktion med sammanlänkade psykiska och kroppsliga skeenden. Stress bedöms som en 
speciell relation mellan en individ och en specifik miljö, och den process som sker i 
sammanhang, och hur individen bedömer någon situation. Stressiga situationer leder inte bara till 
missnöje, utan till somatiska problem likt högt blodtryck, migrän, sömnlöshet, och psykologiska 
svårigheter som depression, ångest samt negativa beteenden likt missbruk av alkohol och tobak 
(Björklund, 2001). Det är ett problem inte bara för individer i form av fysiska och psykiska 
funktionshinder, men även för arbetsgivare och regeringar som har börjat bedöma dess 
finansiella skador. Mer generella effekter av stress rör minskad arbetseffektivitet, 
beteendeförändringar och hälsoproblem (Isaac & Ruitenberg, 1999). En lugnare arbetsmiljö 
leder till ökad kommunikation och samarbete, detta i sig leder till mindre stress och en positiv 
arbetsmotivation. Minskning av stress leder till större engagemang och arbetsmotivation bland 
medarbetarna. Det resulterar också i prioritering av vissa arbetsuppgifter istället för att behöva 
allt samtidigt. 
 
 
BILAGA 2: ORGANISATIONSMODELLER 
 
PROJEKT 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är ett projekt en idé eller plan för uppnåendet av ett visst 
resultat; ofta även arbetet med att genomföra planen. Under senaste tiden har ordet allt mer 
kommit att användas om en arbetsuppgift som ska genomföras inom vissa givna ramar, t.ex. i 
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fråga om tid, kvalitet och ekonomi. En självstyrande grupp är ett arbetslag med långtgående 
delegering av ansvar och kvalifikation. Ett projekt är byggt av människor som har olika 
personligheter och olika färdigheter, och som arbetar i en fysisk miljö inom en 
organisationskultur. Människor, miljö och kultur påverkar varandra inom en organisation.  
 
Projekttriangel 
Ett vanligt sätt att definiera ett projekt är utifrån tid, kostnad och resultat. Parametrarna utformar 
projektets ramar och ofta ritas som en triangel.  
 

 
 

 
 
 

Projektfaser 
Traditionellt brukar man dela in ett projekt i olika faser. Den traditionella projektstrukturen är 
relevant även för agila metoder. 
 

 
 

Fördelar med att dela in ett projekt i faser (Tomas Gustavsson, 2013): 
• Det är enklare att ha ett begränsat område att fokusera sin energi på än att försöka att 

hantera för många saker på en och samma gång. 
• Genom tydliga steg kan man avsluta en del innan nästa del påbörjas. 

 
 
STRUKTURERADE ARBETSMETODER 
I traditionella projekt lägger man stor vikt vid att genomföra ett gediget och detaljrikt 
planeringsarbete. Enligt traditionella projektteorin är planeringsfasen central för att ett projekt 
ska vara framgångsrik. Man kan se arbetet med att planera ett projekt som en successiv process 
med flera steg, vilka bör genomföras i en bestämd ordning för att säkerställa kvaliteten i 
planeringen (Tornquist, 2007).  
 

Figur 18 Projektmodell med typisk indelning i projektfaser 

Figur 17 Parametrar av ett projekt 
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Innan projektarbetet kan påbörjas måste projektets syfte och mål formuleras och godkännas av 
projektgrupp och beställare. Efter att detta är genomfört kan planeringsarbete inledas. 
Planeringen delar projektet i små delar som sedan schemaläggs. Projektgruppen bestämmer vilka 
resurser och vilken tid som tillhör till vilken etapp. Till varje del av projektet sorterar och 
beräknar man en kritisk linje. Kritiska linjen visar kortast möjliga tiden som projektet kan 
framställas till. Projektledaren delegerar arbetsuppgifter till projektmedlemmar och skapar en 
projektplan. Projektplanen består av startrapport som innehåller tidsplan och resursplan. Det 
finns WBS, PERT och Gant-schema för att organisera planer.  
 
Planerings arbete kan presenteras med tre steg:  

1. Skapa en uppfattning om projektets omfattning. Ett sätt att göra det enligt Tornquist 
(2007) är att skapa en arbetsstruktur, även kallad WBS (Work Breakdown Structure). 
Denna metod säkerställer att samtliga delar av projekt inkluderas i planen.  
 

2. Skapa en aktivitetsplan. En PERT (Program Evaluation Review Tecknique) ligger till 
grund för aktivitets planering där första handlingen är att skapa ett flödesschema för att 
visualisera flöden och beroenden mellan olika aktiviteter. Nästa åtgärd är att omvandla 
flödesschemat till en lista för enklare uppföljning och vidareutveckling av planering. 

 
3. Bedöma tidsåtgång. Det finns flera olika metoder för estimering av tid. Oberoende av 

metod resulterar tidsbedömningen i en tidsplan. En vanlig metod för att skapa en tidsplan 
är ett Gant-schema. Gant-schema är ett verktyg som visar aktiviteter beroende av 
varandra samt aktiviteter som kan genomföras parallellt.  
 

När ett projekt börjas består det av förstudie, planering, genomförande och avslutning. Vid 
planeringen behövs det en modell att rätta sig efter och som är praktiskt att använda i olika typer 
av projekt. Den traditionella projektteorin påstår att planeringen ska genomföras löpande under 
projektets gång och vara detaljerad från början (Tornquist, 2007). Ett sätt att bedöma 
aktiviteternas tid är att använda sig av erfarenhet och jämföra projektprocesser med tidigare 
genomförda liknande projekt. Projektarbete utförs av rollbaserade grupper och i en vertikal 
organisationsstruktur. 

Beroende av projekts typ finns det olika medlemmar i en projektgrupp. Projektmedlemmar 
grupperas efter funktion och grupperar funktionell organisation. Alla medlemmar delas upp efter 
deras kunskaper. Projektledare, styrgruppen och delprojektledare ansvarar för ledning av 
projektet. Projektledare svarar inför projektsponsor och har kontroll över alla delmoment i 
projektet. Referensgrupper, projektadministratör och projektkontor underlättar arbetet. 
Specialister kan vara utomstående experter vems kunskaper behövs för projektet. Projektledare 
ansvarar för en stor del av kommunikation inom och utanför ett projekt. Projektledare ansvarar 
också för organisation av reguljära arbetsträffar där deltagare av ett projekt kommunicerar med 
varandra och diskuterar projektutveckling.  
 
!
AGILA METODER 
Under den senaste tiden förändras systemkrav, tekniska verktyg och projektpersonalen i en 
ökande takt. Agila metoder utvecklades för att att hantera snabba förändringar. Striktplanering är 
inte det primära målet. Utan prioritering ligger till kundens krav vid leverans istället för 
projektstart. Agil betyder vig eller rörlig och syftar till att det ska vara lätt att göra förändringar 
under projektgång. Ett projektarbete delar man i korta etapper (iterationer). Iteration betyder 
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upprepning och ett projekt går igenom flera iterationer. Det är viktigt att kunna leverera ett 
delresultat till kunden efter varje iteration (Cohn, 206). Tiden är viktig och det är ett extremt 
tryck för projektgruppen att leverera funktionalitet i tid. För att säkerställa att en funktion är 
färdig, gör gruppen tillsammans med kunden kontroll och justeringar.  
 

 
 
Figur 19 Övergripande bild över Scrum-processen (Source Advanced Development Methods, 
Inc., www.ControlChaos.com) 
 
SCRUM är en agil metod som är utvecklad av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Det som gör 
metoden unik är dess regler som måste upprätthållas av en skrum master (Schwaber, 2004). 
Produktbacklogen (user story) innehåller viktiga funktioner som karakteriserar en produkt. Story 
points är ett relativt mått på storleken av produkt backlogen. Planning poker är en metod för att 
estimera storlek och svårighetsgrad av uppgifter (Cohn, 2007). Burn Down Chart är ett diagram 
som visar hur mycket arbete som är gjort i sprinten, hur mycket som är kvar, hur man ligger till 
och hur längre det är kvar innan nästa sprint ska påbörjas. Diagrammet skapar en visuell bild av 
sprinten där både delaktiga i projektet och utomstående personer kan få en uppfattning om hur 
projektet ligger till. Varje morgon under sprintens tid ses gruppdeltagarna på ett möte som kallas 
för Daily Scrum (Schwaber, 2004). Varje dagligt möte är ungefär femton minuter lång. Gruppen 
besvarar tre frågor: 
Vad har man gjort? 
Vad ska man göra? 
Vilka hinder som finns? 
 
I början av varje projekt träffas projektgruppen och kunden för att planera vad som ska finnas i 
en produktbacklogen. Under mötet planeras vilka delar av produktbacklogen bör finnas i första 
iterationen (sprint) och vilken ordning prioriteras. Efter mötet med kunden håller gruppen själva 
ett sprintplaneringsmöte där delar gruppen produktbacklogen till deluppgifter som de sedan 
kommer att genomföra (Schwaber, 2004). Projektgruppen bestämmer vad som ska göras i varje 
sprintmål. Hur mycket arbete man hinner under varje sprint är något som gruppen vet av 
erfarenhet. Vid slutet av varje sprint presenterar gruppen en produkt till kunden och andra 
intressenter samt granskar utfört arbete. Under själva demonstrationen uppmanas produktägaren 
och övriga intressenter att ge åsikter på det som demonstreras för dem och föreslå eventuella 
förbättringar (Björkholm & Brattberg, 2010). Efter varje sprints avslut får kunden rätt att ge nya 
förslag och ändra kraven. Beställarens krav uppfattas av projektgruppen som en lärandeprocess 
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för att hantera något nytt och flyktigt. Ett retrospektivt möte sker efter mötet med kunden och 
innan nästa sprint. Under mötet reflekterar gruppen över föregående sprint. Efter detta börjas en 
ny sprintplanering och hela cykeln börjar på nytt. Man upprepar iterationer tills en produkt är 
färdig eller tills projektet avslutas. 
 
I agila projekt praktiseras kollaborativledarskap snarare än kommando-kontroll management. 
Det agila arbetssättet innebär att projektgruppen har mandat att själv genomföra sina dagliga 
förbättringar och tillåts göra fel, lära sig och förbättra sitt arbetssätt genom hela projektet (Tomas 
Gustavsson, 2013). Fokus i agil projektledning är i första hand inriktat på gruppens förmåga att 
leda ett projekt. En grupp består av olika kompetenser tillsammans. Projektgrupper kännetecknas 
av självorganisation och intensivt samarbete inom och över organisationsgränser. 
Självorganiserade grupper är inte helt utan någon ledare, men det är ett team som kan 
organiseras om och om igen i olika konfigurationer. Projektledaren undanröjer hinder och bannar 
väg för projektgruppen som leder till ökat effektivitet. Gruppmedlemmar har en tät och 
strukturerad kommunikation med varandra. De placeras fysiskt närmare till varandra, pratar 
personligen och använder White board för att följa projektets omedelbara status. I agila projekt 
inkluderas användandet av en referensgrupp i processen. Ledningen närvarar på stå-upp-möten, 
planeringsdagar och demonstrationer samt delegerar mer och mer av beslutskraft till 
projektgrupper. Förbättring av kvalitet är i fokus för lättrörliga kontra strukturerade processer i 
projektarbete.  
 

Bilaga 3: KOMMUNIKATION 

Det finns flertal olika definitioner av kommunikation. En av dem är att kommunikation är en 
social interaktion genom meddelande (Fiske, 1990). Kommunikation är framställning, 
överförande och mottagande av information, dvs. tankar, avsikter, behov, känslor m.m., som en 
individ förmedlar till sin omgivning. Kommunikationsförmåga innebär att kunna växla mellan 
sändare och mottagare. Ljud, rörelser och bild, ofta i kombination med språket, är dynamiska 
kommunikationsformer, som engagerar alla delar av personligheten (Pedagogisk Uppslagsbok, 
1996). Kommunikation är avgörande för alla individers lärande och utveckling i alla 
sammanhang. Den minskar avståndet, sparar tid, gör det lättare att kommunicera och dela 
information. 
  
ENVÄGSKOMMUNIKATIONSMODELL 
Den enklaste kommunikationsmodellen består av sändare, meddelande och mottagare. Den visar 
en envägskommunikation som bara går åt ett håll, mot mottagaren. I denna modell tillåts inte 
mottagaren att ge någon direkt återkoppling. Theori of Communikation (1949) ser 
kommunikation som överförande av meddelande från en sändare till en mottagare via en 
kommunikationskanal. Mellan sändaren och mottagaren kan det uppstå vad de kallar för brus. 
Brus är allting som adderas till sändningen men som är inte planeras att vara med. Detta kan 
exempelvis vara brus på en TV eller störningar i en telefon vilket kan göra meddelandet mer 
svårtolkat för mottagaren (Fiske, 1990). 
 
Envägskommunikation är linjär och begränsad eftersom den endast sker i en linje från avsändare 
till mottagare. Traditionella medier är ett exempel på kanaler som denna typ av kommunikation.   
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Figur 20 Shannon’s och Weavers konceptuella modell förklarar schematisk hur 
kommunikationsprocessen går till 
 
 
Stimulans 
Enligt modellen startar kommunikation av att en källa stimuleras till att vilja kommunicera. 
Stimulansen kan bero på många saker: en känsla, ett syn-, hörsel- eller känselintryck (Ibid).  
 
Kodning 
Det andra steget är att källan överför sina tankar till symboler, som kan förstås av den som ska 
motta meddelanden. Dessa symboler kan ta olika intryck som till exempel röksignaler, skrivna 
ord eller piktogram (Ibid). 
 
Överföring 
Beroende på den aktuella typen av kommunikation krävs olika kanaler för att kunna överföra 
ett meddelande eller en signal. Kodning av en tanke anpassas på grund av detta för att kunna 
överföras med ett visst media. (Ibid).  
 
Tolkning 
Mottagaren tar upp och tolkar de signaler som sändaren skickar. Mottagaren kan vara en person 
som ser, hör eller på annat sätt uppfattar ett budskap. När det gäller masskommunikation finns 
det en första mottagare, bestående av teknisk utrustning, som tar emot och omformar 
meddelanden så att den mänskliga mottagaren kan förstå (Ibid).  
 
Internalisering 
Detta steg i processen kan sägas vara en andra, intrapersonell, tolkningsetapp. För att denna fas 
ska ske krävs det att mottagaren förstår den form av kommunikation eller de symboler som 
sändaren har valt att använda för att förmedla sina tankar (Ibid).  
 
Brus 
Brus som finns mellan sändaren och mottagaren påverkar och kan störa den budskap som ska 
förmedlas. Brus förekommer i tre olika former: brus i kommunikationsmedium, brus från 
omgivningen samt semantiskt brus (Ibid).  
 
Återkoppling 
När en kommunikationsprocess avslutas, beroende på om det rör sig om en- eller 
tvåvägskommunikation, en återkoppling från mottagaren till sändaren. Denna feedback sker på 
samma sätt som tidigare nämnda stegen, men i motsatt riktning: mottagaren blir sändare och 
tvärtom. Detta steg gör kommunikationen enklare på så vis att om något är oklart eller om 
mottagaren inte förstår så får sändaren genast veta om det och kan åtgärda problemet. Att 
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kommunikation är tydlig är alltså av ännu högre betydelse då det rör sig om 
enkelvägskommunikation (Ibid).  
 
 
TVÅVÄGSKOMMUNIKATION 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) behöver kommunikation både ett språk eller en kod där 
informationen uttrycks, men också som ett medium där informationen överförs. Mediet kan 
vara allt ifrån dator där man skriver, till telefonen där man istället säger meddelandet. Man 
kodar tanken till bokstäver och ord, som sedan avkodas när meddelandet når mottagaren. 
Kodandet och avkodandet påverkas av den kontext sändaren och mottagaren befinner sig i. 
Kontexten påverkar hur sändaren formulerar meddelandet och hur mottagaren tar emot och 
avkodar det. Tidigare erfarenheter, uppväxt, miljö, religion, kultur är sådant som påverkar hur 
man ser på världen, och i sin tur hur man beter sig och kommunicerar. I 
tvåvägskommunikationsmodellen presenteras kommunikation där sändare och mottagare har en 
dialog och byter roller med varandra.   
 
I en tvåvägskommunikationsmodell finns det en icke-verbal feedback som sändare får från 
mottagare. Alla meddelande och återkopplingar, verbala som icke-verbala, kan misstolkas 
beroende på kontexten och mottagarens avkodning av data. Icke-verbala data gör att det blir en 
nyansering i kommunikation och man har mer information att tolka budskapet av ett 
meddelande. När kommunikation sker enbart elektroniskt faller ofta den icke-verbala 
kommunikationen bort. Då kan det vara svårt att utskilja värderingar, betoningar eller känslor. 
Man strävar att kompensera icke-verbal kommunikation i elektronisk kommunikation med 
hjälp av kursiv, fet-still och smileys. Med dessa verktyg kan kommunikationen bli mer 
nyanserad och missförstånd minskas. 
 

 
Figur 21 Tvåvägskommunikation 
 
 
KOMMUNIKATIONSTEORIER 
Det finns flera teorier som undersöker urval och användning av kommunikationsmedia. Det är 
media richness theory (Daft & Lengel, 1984, 1986), social influence theory (Schmitz & Fulk, 
1991), media symbolism theory (Trevino, Lengel, & Daft, 1987), situational factors theory 
(Rice, 1992; Trevino et al., 1987), critical mass theory (Markus, 1987), communication genre 
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theory (Yates & Orlikowski, 1992), channel expansion theory (Carlson & Zmud, 1999), social 
presence theory (Short, Williams, & Christie, 1976), och media synchrony theory (Dennis & 
Valacich, 1999). 
 
Media Richness Theory (MRT), föreslår att individer ska effektivt använda 
kommunikationsmedia vars egenskaper är lika med uppgiftens krav. Teorin hjälper till att 
identifiera skillnaderna i mediala medium, genom att undersöka deras förmåga att överföra rika 
meddelande. Media rikedom bygger på fyra kriterier: mediemediums förmåga att ge omedelbar 
feedback, möjliggöra variation i språket, ha en personell fokus (i vilken grad ändamålet är 
fokuserad på mottagaren) och ge flera ledtrådar.  

 
Kanalexpansionsteori (Channel Expansion Theory, CET) föreslår att rikedom av 
kommunikationsmedium konstrueras socialt och relaterar huvudsakligen till erfarenhet med 
media och med kommunikationspartner. Det finns fyra typer av relevanta erfarenheter: 
erfarenhet med kanalen, erfarenhet i ämnet, erfarenhet av kommunikationspartner och erfarenhet 
av det organisatoriska sammanhanget.  
 
De ursprungliga teorier som undersöker medierikedom är att MRT och CET ger vissa normativa 
regler om användning kommunikationsmedia i organisationer. Påverkan av kunskapsbyggande 
erfarenheter och tidspåverkan på medierikedomsuppfattningen är en viktig del av administration 
av kommunikation inom en organisation.  
 
Social Influence Theory (SIP), hänvisar att attityder och beteenden delvis bestäms av 
information som är försedd med den sociala miljön samt arbetsmiljöns objektiva egenskaper och 
begränsningar. SIP-perspektiv utgår från att ett val, som en människa gör, berör av tidigare 
godkännande samt av sociala normer.  
 
Social Presence Theory (SPT) antar att kommunikationsmedias sociala effekter orsakas av den 
sociala närvaro graden som de förmedlar till sina användare. Graden av social närvaro påverkas 
av den mängd sociala signaler som tillåts av kommunikationsmedier och det upplevda avståndet 
mellan kommunikationspartner som uppfattar en kommunikatörs beteende (Short, Williams, & 
Christie, 1976). I allmänhet visas att social närvaro är relaterad till ökad tillfredsställelse 
(Hostetter & Busch, 2006). Social närvaro är orsaks-faktor till medlemmarnas uppfattning om 
uppgifter, medium och samarbete.  
 
Signal Information Processing Theory (SIPT) föreslår att individer hittar andra sätt för att 
kompensera när förståelse mellan människor förloras på grund av brist av icke-verbala signaler 
elektroniskt och att relationer mellan kommunikatörer utvecklas långsammare då (Walther, 
1996).  
 
 
MEDIAKOMMUNIKATION 
Mediakommunikation är process av skapelse, sändning och mediainformationsdelning i individ-, 
grupp- och mass-format via olika kanaler (verbalt, icke-verbalt, auditivt och visuellt) med hjälp 
av olika kommunikationsmedium. Olika typer av kommunikation (Vivian J., 1995): 
 

• Verbal kommunikation 
• Icke-verbal kommunikation (gester, symboler, ansiktsuttryck, kroppsställningar osv.) 
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• Intrapersonell kommunikation är det vi gör när vi talar med oss själva för att utveckla 
tankar och idéer. 

• Interpersonell kommunikation är en form av kommunikation där informationen utbytts 
mellan två eller flera individer. Då antalet deltagare överstiger den nivå där 
kommunikationsprocessen påverkas, och blir mer opersonlig, uppstår istället 
gruppkommunikation.  

• Gruppkommunikation är typ av interaktion mellan människor oavsett deras tillhörighet 
till sociala grupper och kategorier av människor.  

• Offentlig kommunikation är en typ av kommunikation med allmänheten (ett stort antal 
lyssnare). Meddelande i sådan kommunikation har offentlig karaktär. 

• Masskommunikation är överföring av information och speciellt förberedda meddelanden 
via en typ av massmedia (t.ex. tidningar, radio eller TV) för ett stort antal människor. 
Syftet med masskommunikation kan vara att informera eller övertyga. 

 
Kommunikationsmedium är en grupp av liknande sätt att kommunicera. Ett 
kommunikationsmedium är något som kan förmedla information (Fiske, 1990). De tekniska eller 
fysiska egenskaperna hos ett medium bestäms av vilken typ av kanal eller kanaler som är 
tillgängliga för dess användning. Det är egenskaper hos mediet som bestämmer vilken 
information den kan förmedla.  
 
Medier brukar delas upp i tre huvudkategorier. 

1. Formella medier 
2. Representativa medier 
3. Mekaniska medier 

 
Formella medier inkluderar exempelvis mänskliga gester vilket kräver närvaro av de som 
kommunicerar. Representativa medier syftar till exempelvis böcker och fotografier. Mekaniska 
medier är sådana som TV, radio, telefon och Internet. Samtliga typer av kommunikation sker 
med hjälp av kommunikationsmedium. Elektroniska kommunikativa IT-medium som använder 
audiovisuella tekniker är primära kommunikationsmedel idag.  
 
En kommunikationskanal är ett av flera sätt att kommunicera inom ett kommunikationsmedium. 
Kommunikationskanaler är de medel med vilka sändaren skickar meddelande till mottagaren. 
Kommunikativa kanaler inkluderar personlig kommunikation, kommunikationsmedia, utomhus 
reklam/information och offentliga evenemang. Kommunikationskanaler kan vara direkta, 
indirekta, formella och informella.  
 

• Direkta gör det möjligt att överföra information direkt från sändaren till mottagaren.  
• Indirekta utför medierad överföring av information.  
• Formella gör det möjligt att utbyta information med officiella myndigheter och fungerar 

kontrollerad.  
• Informella sprider okontrollerad information.  

 
De mest effektiva är personliga kommunikationskanaler som säkerställer samverkan mellan 
personer i kommunikationsprocesser både direkt och indirekt. Icke-personliga 
kommunikationskanaler kan användas i frånvaro av omedelbar feedback och personliga 
kontakter. Det är viktigt att korrekt identifiera och välja kommunikationskanaler i enlighet med 
den önskade täckningen av publiken, samt förekomstfrekvensen av kommunikation och dess 
önskade effekter. 
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ICKE-VERBAL KOMMUNIKATION 
Kommunikation involverar icke-verbal kommunikation vilket kan ske genom gestikulationer, 
ansiktsuttryck, och olika röst- och tonläge. Detta kallas för presentational codes eller non-verbal 
cues. Det är den mänskliga kroppen som sänder ut dessa koder (Fiske, 1990). Dessa koder 
avslöjar väldigt mycket. Att gestikulera med handen eller armen är direkt relaterad till den 
verbala kommunikationen och fungerar som ett komplement till varandra (Ibid). Det är i stor vikt 
att ha med den icke-verbala kommunikationen i kommunikationsstudier eftersom den står för 
93% av den totala kommunikationen ansikte mot ansikte (Lind och Lind, 2006, sid 122). Den 
extra information som förmedlas genom exempelvis gestikulationer eller ansiktsuttryck är 
egentligen inte en del av ett språk, men det gör en avgörande roll när en individ skall tolka ett 
meddelande. Det är genom dessa signaler människor förmedlar sina känslor. När denna 
information uteblir eller blockeras är det lätt att missförstånd uppstår, exempelvis när 
kommunikation sker via e-post, sociala medier eller telefon (Pearson, 2011). 
 
 
ORGANISATIONSKOMMUNIKATION 
Kommunikation som sker inom en formell organisation kallas ofta intern kommunikation (Jan 
Strid 1999, sid 12). Motsatsen är extern kommunikation som kännetecknas av 
informationsöverföring från organisationen och ut till externa mottagare. Kommunikation inom 
organisationer sker både horisontellt, mellan medarbetare på samma nivåer och vertikalt mellan 
chefer och underordnade (Strid 1999, sid 17). Mindrs.com (2009) skriver att en vertikal 
kommunikation syftar till att chefer informerar, instruerar och ger råd till anställda i 
organisationen. Både vertikal och horisontell kommunikation kan innehålla verbal- och icke-
verbal kommunikation. Intern kommunikation delas upp i direkta och indirekta 
informationsvägar (Strid, 1999). De direkta är exempelvis informationsmöten där behöriga som 
mottagare ses och får information direkt från sändaren. De indirekta är personaltidningar och 
anslagstavlor vilka användas för att informera om projektarbete och ta upp något aktuellt.  
Interaktion och informationsutbyte på ett modernt företag eller en organisation tar plats på flera 
kommunikativa kanaler. Platser eller aktivitetsrelaterande aspekter styr delvis hur man gör valet 
av kommunikationsmedium.  
 
 

Bilaga 4: KOMMUNIKATIONSMEDIUM 

IT-TEKNIK 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är IT samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som 
skapas genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT kom att utpekas som en av 
de viktigaste driftkrafterna för industriella och samhälleliga förändringar. Betäckningen ICT 
(Information and Communication Technologies) används då man särskilt vill betona 
telekommunikationens roll. Telekommunikation betyder kommunikation på distans. Det är 
sammanfattande term för kommunikation över stora avstånd som avser text, ljud, bild och data 
(Nationalencyklopedin, 2015). Genom att utnyttja telenäten och gemensamma standarder för 
kommunikation har man upprättat världsomspännande datornät med Internet som det mest kända 
(Nationalencyklopedin, 2015). Datormedierad kommunikation eller Computer-Mediated 
Communication (CMC) definieras som varje mänsklig kommunikation som sker med hjälp av 
två eller flera elektroniska enheter (McQuall, 2005). Med datormedierad kommunikation menas 
att kommunikation sker med hjälp av teknik via datorer och Internet. Datorer möjliggör snabb 
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insamling, lagring och bearbetning av information i form av digitala data och kan omvandla 
sådana data mellan olika medier: text, tal, ljud, bild och video. Beauvois (1998) fann att CMC 
överbygger klyftan mellan muntlig och skriftlig kommunikation och tillåter att dra större nytta 
av kommunikativa processer. Denna typ av kommunikation är snabb, kostnadseffektiv och 
tillgänglig. Datormedierad kommunikation leder även till mer experimenterade utbyte av idéer, 
ökad och mer distribuerad deltagande jämfört med ansikte mot ansikte kommunikation (Ruberg, 
Moore, and Taylor, 1996). Inom organisationer så ingår istället CMC inom Computer-Supported 
Cooperative Work (CSCW) som blev utvecklat sent under 1980-talet (Barnes & Greller, 1994). 
Det är något som har växt fram under forskning av hur nätverk ska stödja och uppmuntra 
samarbete mellan utomstående och inom organisationer. Kommunikationsteknik gör det möjligt 
att användare kan utbyta meddelanden synkront i tid och plats, samt separerade i tiden och plats 
(asynkront). Synkrona verktyg är verktyg som är skapade för kommunikation där de inblandade 
parterna samtidigt är deltagande, vilka kan vara chatt, IP-telefoni, videokonferens eller 
gemensamma digitala dokument eller whiteboards (Norberg, 2007, s 16). Asynkrona verktyg är 
medel som möjliggör att ett meddelande skickas vid en tidpunkt från en plats och kan läsas vid 
en annan tidpunkt på en annan plats. 
 

E-POST 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är e-post eller elektronisk post ett system för sändning av 
meddelanden mellan datoranvändare. Webbmail kräver ständigt Internet uppkoppling. E-post är 
lätt att använda, man kan organisera dagliga korrespondensen, skicka och ta emot elektroniska 
meddelanden och spara dem på dator. Med e-post anser man det som ett tillräckligt instrument i 
nästan samtliga fall. E-posts aspekter som flexibilitet, tillgänglighet och ”record making” gör det 
möjligt att universellt hantera sådana typer av kommunikation som att ordna mötestider, dela 
dokument, klargöra icke tidskritiska frågor och liknande. Asynkrona verktyg som e-post och 
diskussionsforum spelar en klart stödjande roll för att lösa tvetydiga uppgifter, starta synkront 
samarbete, fortsätta kommunikation och utbyta filer. Elektroniska meddelande är snabba och 
levereras omgående runt om i världen. Ingen annan form av skriftlig kommunikation är lika 
snabb som e-post.  
 
 
FORUM 
Forum system kallas ibland som anslagstavlasystem (engelska bulletin board systems, BBS) eller 
konferenssystem. Ett forumsystem utmärks av att meddelandena sorteras efter grupp innan de 
levereras till mottagarna (Nationalencyklopedin, 2015). På forumet kommunicerar människor 
asynkront och inläggen kallas ofta som poster. Forumet är indelat i sektioner där användare 
meddelar sina teman och publicerar inlägg till andra användare. Ett forum är ett verktyg för 
flexibel kommunikation mellan användare. Wiki och diskussions plattformar stödjer 
dokumentationshantering och är ett bra verktyg i fjärrprojektarbete. Varje gruppmedlem kan där 
skapa en Wiki-sida där andra gruppmedlemmar har möjlighet att fylla och redigera. På ett sådant 
sätt kan gruppen kollektivt organisera projektarbete och följa dokumentation. 
 
 
CHATT 
Chatt är när två eller flera personer diskuterar skriftligt via datornät (Nationalencyklopedin, 
2015). I en chatt kommunikation utbyter användare text-meddelanden mellan varandra eller 
skapar tematiska gruppdiskussioner. Utmärkande för chatting är att alla som deltar sitter vid sina 
datorer samtidigt. Man skriver korta meddelande som visas direkt på skärmen för samtliga. I en 
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chattmiljö levereras inte icke-verbala signaler och intonation, men man får omedelbar feedback 
på interaktionen. I chatt skriver vissa deltagare ”tal-liknande” texter och andra deltagare skapar 
”text-liknande” meddelande. Beauvois (1998) beskrev chatt som en hybrid mellan tal och skrift. 
Chatanvändare formar nya värden, övertygelser och sociala relationer. Chattning och 
direktmeddelande kan både användas i små, slutna grupper för seriöst arbete och i större öppna 
grupper för mer informella diskussioner (Ibid). Chattbegränsningar hindrar kommunikation i 
större utsträckning i större grupper eftersom det blir svårare för individer att ta reda på 
diskussionen och varandra.  
 
 
AUDIOKOMMUNIKATION 
Audiokommunikation är telefonsamtal eller telefonkonferenser där man kan använda telefon, IP-
telefoni eller konferenssystem. Man uppfattar ljud som akustiskt mönster som sändaren skickar 
till mottagaren. Ljudmedier är en typ av medier som förmår att lagra ljudinformation och som 
vid avspelning förmår att förmedla det lagrade ljudet (Wikipedia, 2015). Telefoni är 
kommunikativ verktyg som överför ljud mellan två eller flera telefoner. Traditionell telefoni är 
en form av telekommunikation som överför röstinformation som bärs av elektroniska signaler 
genom ledningar eller radiosignaler på avstånd (Nationalencyklopedin, 2015). IP-telefoni är 
användande av datornät med utnyttjande av Internet Protocol (IP) för överföring av 
telefonsamtal. Vanligen utnyttjas Internet, vilket innebär att man via en bredbandsanslutning kan 
nå nästan alla områden på jorden till mycket låg kostnad. Tekniskt innebär IP-telefoni att 
röstpaket överförs i små digitala datapaket (Ibid). Konferenssystem är programsystem för 
elektronisk gruppkommunikation via datorer (Nationalencyklopedin, 2015). Telekonferens är 
konferens över ett telenät där deltagarna är uppkopplade till varandra via ett flerpartssamtal. 
Telekonferensen kan även tillsammans utnyttja såväl tal- som bildkommunikation (Ibid). 
Audiokonferens är en typ av kommunikation, där ljudinformation överförs utan video.  
 
Telefoni har ett antal fördelar. Snabbhet i kommunikation, direkt utbyte av information i form av 
dialog, och möjlighet att nå omedelbar överenskommelse. Den största fördelen med telefoni är 
driftsäkerhet. Ljudkommunikation är lätt att skapa och snabbare att förmedla budskapet än att 
skriva det. Internet har gjort det lätt att kommunicera med varandra. Audiokommunikativa 
medium har visa begränsningar som brist på visuella bilder och effekter, tidsbegränsningar och 
begränsat antal av kommunikations deltagare.  
 
 
VIDEOKOMMUNIKATION 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är videokonferens (VCS) ett möte där deltagarna finns på 
olika platser men kan se och höra varandra via kameror, mikrofoner och högtalare. 
Videohändelser kan organiseras i form av en videokonferens eller ett webbseminarium 
(webinar). De skiljer sig i antalet av aktiva presentatörer. Under ett webbseminarium är det 
maximalt två personer som presenterar information till alla andra deltagare som följer 
sändningen och kan ställa frågor och får svar via en chatt. Under en videokonferens presenterar 
alla deltagare aktivt sina idéer och åsikter, och kommunicerar med varandra.  Audio-, video- och 
webbkonferenser integrerar ljud och bild och ger möjligheter för fjärråtkomst till skrivbordet och 
program för att effektivisera samarbetsprocesser. Videokonferenser minskar resekostnader när 
företagets anställda eller kunder är geografiskt spridda. Videokonferenser tillåter människor att 
associera ord med ansiktetsuttryck som gör dem mer bekanta med varandra. Kommunikation 
som efterliknar ansikte-mot-ansikte kommunikation är effektivare och ökar graden av 
kunskapsöverföring jämfört med mail eller telefon (Stryker och Santoro, 2012). 
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Videoconferencing kan vara en bra ersättning för ett ansikte mot ansikte kommunikation för de 
flesta uppgifterna som distribuerade projektgrupper utför. Eventuell nackdel med videokonferens 
är att tekniska system kräver speciell och ofta kostsam utrustning. En annan potentiell nackdel 
med videokonferenser är avbrott på grund av fel på utrusningen som kan hindra 
kommunikationen. Videokonferenser påverkas också av Internetanslutningens kvalitet, 
användarens nervositet samt elektricitets spänning och avbrott.  
 
 
KOMMUNIKATION ANSIKTE MOT ANSIKTE  
Ansikte mot ansikte är traditionell och det rikaste kommunikationsinstrumentet jämfört med 
kommunikationsmedium som textbaserade synkrona och asynkrona medium, audio- och 
videokonferenser. Viktiga detaljer som tonläge, kroppsspråk och återkoppling på tvetydigheter i 
realtid gör att ansikte-mot-ansikte kommunikation är effektivast (Styrker och Santoro, 2012). 
Ansikte-mot ansikte är den mest effektiva dialogformen för kunskapsöverföring (Ibid.). Alla 
andra kanaler är mindre rika beroende på hur många kompletterade element som tas bort från 
informationsöverföring. En mediekanal förmedlar mindre grader av information i jämförelse 
med interaktion ansikte mot ansikte. Rikedom av varje mediekanal anses som i vilken grad den 
förmedlar mängden av information som överförs i ansikte mot ansikte kommunikation. 
Interaktion ansikte mot ansikte visar på bra resultat i övertalning, ledarskap, engagemang, 
inspiration, beslutsfattande, ansvar, öppenhet, fokus och att nå konsensus. Tid är det största 
hindret mot kommunikation ansikte mot ansikte. Det är ofta tidskrävande att organisera och 
komma fram till ett fysiskt möte. För att spara tiden överförs en del av information elektroniskt 
till medarbetare och kunder och på sådant sätt hållas flera informationskanaler öppna. 
Elektronisk kommunikation är effektiv vid rutinärenden där man inte förmedlar mycket viktig 
information (Nohira, Eccles (1992) s.299). 
 
 
 
Bilaga 5: FRÅGEFÅRMULÄR OPENLAB 

ARBETSPLATSEN 

1. Beskriv en vanlig dag på jobbet. 
2. Känner du dig stressad på jobbet? Bra eller dålig stress? 
3. Känner du dig behövd och uppskattad på arbetet? Från ledningen/patienterna? 
4. Hur ser det ut med arbetstider och schemaläggning? 
5. Hur är könsfördelningen på din arbetsplats, hur tänker du kring det? 
6. Vad gör sätt du trivs och känner dig nöjd på jobbet?  
7. Vad är din största utmaning på arbetet? 
8. Hur ser kommunikationen med ledningen ut? Bra/dåligt? Hur får du information? 

Dialogen med ledningen? 
9. Känner du att du kan påverka din arbetssituation? Hur? Varför inte? 
10. Har ni personalmöten och deltar du i dem? 
11. Hur ser relationen mellan olika yrkesroller ut på avdelningen?  
12. Har ni bra gruppsammanhållning på jobbet? 
13. Använder ni smartphones eller liknande i arbetet? För information, kommunikation, 

utlärning etc. 
14. Har du någon uppfattning om styrningen från SLL och deras roll?  
15. Hur ser du på lön? 
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16. Hur ser personalomsättningen ut på din avdelning? 
17. Hög, varför? Låg, varför? 

UTBILDNING 

18. Vad låg bakom ditt yrkesval? 
19. Vad var det, specifikt, som lockade dig till vården? 
20. Diskuterade ni yrkets status någonting under utbildningen? 
21. Hur ser kunskapsutbytet ut mellan kollegor?  

UTANFÖR JOBBET 

22. Har du lång resväg till jobbet?  
23. Hur viktigt är det?  
24. Är det lätt att anpassa arbetet till privatlivet?  
25. Vad skulle kunna göra det bättre? 
26. Känner du att du är ledig när du lämnar jobbet? 
27. Familjesituation? 
28. Träffar du några av dina kollegor på fritiden? 

FRAMTIDEN 

29. Känner du att du har utvecklingsmöjligheter i ditt jobb? 
30. Var ser du dig själv om 5 år? 10 år?  
31. Var tror du att du ligger, lönemässigt, om 5 år? 
32. Hur tror du att sjuksköterskeyrket kommer utvecklas? 

 

Bilaga 6: SAMMANFATTNING BEFINTLIGA KOMPETENSER 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, akutklinikens kompetens- och utvecklingsmodell.  
Fem steg 
(a) Novis – nyexaminerade sjuksköterska 
(b) Avancerad nybörjare 
(c) Kompetent 
(d) Skicklig 
(e) Expert 
 
Novis - nyexaminerad sjuksköterska som är anställd på ett sjukhus och arbetar under en viss tid 
med en mentor. Huvudsakliga kunskapsmål är personlig kännedom för sitt uppdrag, förtrogenhet 
med organisationen samt patientfokuserad, kvalitets- och kostnadseffektiv omvårdnad. 
 
Avancerad nybörjare - SSK utvecklar sin kompetens i enlighet med Benners utvecklingsmodell. 
Har a-c gradering:  
a- Ta tillvara projektgruppens- och andras kunskaper och erfarenheter. 
b- Förmåga till helhetssyn samt att vara ett föredöme i sitt etiska förhållningssätt. 
c- Lyfter etiska diskussioner i personalgruppen. 
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Kompetent - innebär legitimerade SSK med högskole- eller universitetsutbildning samt fem års 
erfarenhet inom vald inriktning varav fyra år inom akutverksamhet. På den här nivån utförs 
kvalificerade sysslor och man är förtrogen med arbetsorganisation, patientfokuserad, samt utför 
kvalitets- och kostnadseffektiv omvårdnad. 
 
Skicklig - har magister eller masterexamen, fem år rekommenderas; personlig arbetsbeskrivning 
för sitt specialuppdrag, förtrogen med arbetsorganisation, patientfokuserad, utför kvalitets- och 
kostnadseffektiv omvårdnad. 
 
Expert - har licentiat/ doktorsexamen samt minst fem års arbetserfarenhet. Personlig 
arbetsbeskrivning för sitt specialuppdrag, förtrogen med arbetsorganisation, patientfokuserad, 
utför kvalitets- och kostnadseffektiv omvårdnad. 
 
SÖS kompetens- och utvecklingsmodell  
Fyra steg [2] 
(a) Bas 
(b) Kompetent 
(c) Skicklig 
(d) Expert 
 
Bas - SSK/ undersköterska har grundläggande kunskaper, baskunskaper i omvårdnad, arbetar 
utifrån rutiner på avdelningen. Stöd och handledning av kollegor krävs. 
 
Kompetent - utökade kunskaper förvärvade genom arbete, förkovran och utbildning. Dessutom 
en reflekterande hållning kring sitt eget arbete samt självständighet och sakkunnighet. 
 
Skicklig - gedigna kunskaper fördärvade inom arbete, förkovran och utbildning. Man arbetar 
återkommande utifrån ett helhetsperspektiv och uppvisar självständighet i arbetet, ger 
sakkunskap till andra. 
Expert - har magisterexamen, expertkunskaper inom minst ett ämne.  Man agerar utifrån ett 
helhetsperspektiv samt ger expertstöd till andra och är drivande. 
  
Karolinska Universitetssjukhuset, kompetens- och utvecklingsmodell 
Sex steg: 
(a) Grundnivå 1 
(b) Grundnivå 2 
(c) Avancerad nivå1 
(d) Avancerad nivå 2 
(e) Avancerad nivå 3 
(f) Avancerad nivå 4 
 
Grundnivå 1 - nyexaminerad SSK, behöver stöd av sina kollegor. 
 
Grundnivå 2 - SSK som arbetar självständigt. 
 
Avancerad nivå 1 - specialist-SSK med minst ett års klinikerfarenhet. 
 
Avancerad nivå 2 - specialist-SSK och biträdande universitetsjuksköterska med minst fem års 
erfarenhet och definierat vårdområde. 
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Avancerad nivå 3 - specialist-SSK/universitetsjuksköterska med minst åtta års erfarenhet 
vårdområde, expertkunskaper och handledarmeriter. 
 
Avancerad nivå 4 - specialist-SSK/ universitetsjuksköterska som har doktorsexamen och minst 
åtta års vårderfarenhet, expertkunskaper och handledarmeriter. 
 
 
Bilaga 7: EXEMPEL PÅ SPIRA  
Det här är ett exempel på en kompetensgraderingsmall från en medicinsk vårdavdelning där det 
enbart arbetar grundutbildade sjuksköterskor. Kompetensnivåerna kommer ur två Workshops 
med avdelningens sjuksköterskor, intervjuer med tre vårdenhetschefer samt Internmedicins 
befintliga kompetensmodell på sjukhuset. 
 
Detta är alltså ett exempel på hur det kan se ut, men tanken med Spira är att detta dokument 
anpassas och utformas unikt på varje avdelning. Dock kan denna mall användas som stöd och 
inspiration vid implementeringen. Även om individer är olika inom vården och styrkan med 
Spira är att de olikheterna får komma fram, finns det också generella förutsättningar som gör att 
vårdavdelningar liknar varandra. 
 
 
 
Kompetensnivå 1 
 
Yrkeserfarenhet: 
Nyutexaminerad eller ny på avdelningen 
 
Formell Kompetens: 
Leg SSK 
 
Interna kurser: 
Take Care  
SÖS Introdagar  
Sjukreseutbildning 
Brandutbildning  
 
Ansvarsområden:  
Inga 
 
!

 
Mjuka värden: 

• Arbetar enligt avdelningens riktlinjer.  
• Har kontroll över sitt eget arbete men 

hinner inte alltid se hela avdelningen.  
• Arbetar utifrån perspektivet här och nu, 

dvs. har fokus på enskilda uppgifter.  
• Ser främst sin egen del av arbetet.  
• Klarar ovana situationer tack vare 

stabila kollegor. 
• Gör många förstagångserfarenheter. 
• Tycker det är roligt när det händer 

något även om SSK inte kan hantera 
situationen själv. 

• Nöjd här och nu. 
• Den individuella planen är att lära sig 

SSK-jobbet och sen gå vidare inom 
kort t.ex. VUB!

 
Kompetensnivå 2 
 
Yrkeserfarenhet: 
ca 2 – 4 år som sjuksköterska 
 
Formell Kompetens: 
Leg. SSK 
Ev några fler högskolepoäng 

 
Mjuka värden: 

• Vet hur man tar reda på hur för SSK 
nya situationer ska lösas.  

• Arbetar enligt för SSK tidigare okända 
riktlinjer.  

• Känner till vad avdelningen har för 
utvecklingsarbete.  

• Planerar sitt eget dagliga arbete  
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Interna kurser: 
Vårdhygienutbildning SÖS  
Juridikutbildning 
Cytologikurs 
 
Ansvarsområden:  
Dokumentationsansvarig 
Trycksårombud 
Nutritionsombud  
Miljöombud  
Inga 
 
!

• Lyfter blicken utanför sina egna 
patienter 

• Kan sitt jobb men följer till stor del 
andras råd och rekommendationer i sitt 
dagliga arbete.  

• God förförståelse för omvårdnadsarbete 
tack vare tidigare yrke.  

• Behöver fortfarande stöd i det dagliga 
arbetet.  

• Behov av att ibland få vara ny på 
arbetsplatsen. 

• Reflekterar över sitt eget handlande.  
• Baskompetens inom hematologi.  
• Vill utvecklas från bassjuksköterska.  
• Lär sig och utvecklas snabbt  
• Trivs med ”arbetet på golvet”, behöver 

inte mer utmaningar än det som arbetet 
ger.!

 
 
 
Kompetensnivå 3 
 
Yrkeserfarenhet: 
fr ca 4 år 
 
Formell Kompetens: 
Handledarutbildning 7,5 hp eller andra 
liknande högskolepoäng. 
Läser vidareutbildning på deltid. 
 
Interna kurser: 
Inga särskilda 
 
Ansvarsområden:  
Handledare  
Koordinator 
IMAS  
Minst 2 stycken ansvarsområden som nämndes 
i kompetensnivå 2. 
!

 
 
 
Mjuka värden: 

• Förmåga att förstå när riktlinjer kan 
behöva frångås.  

• Visar framfötterna i mitt 
ansvarsområde.  

• Driver avdelningens utveckling framåt  
• Klarar av att byta fokus när nya akuta 

uppgifter uppdagas.  
• God förståelse för avdelningsarbete 

tack vare tidigare erfarenheter som 
sjuksköterska på andra ställen.  

• Strukturerad.  
• Organiserad.  
• Hinner tänka på anhöriga.  
• Bemöter kollegor och patienter på ett 

genomtänkt sätt.  
• Bra kliniker. 

!

 
Kompetensnivå 4 
 
Yrkeserfarenhet: 
fr ca 7 år 
 
Formell Kompetens: 
Magisterexamen 

 
Mjuka värden: 

• Jag initierar utbildningsaktiviteter på 
avdelningen.  

• Jag är rutinerad.  
• Kan arbeta helt självständigt  
• Uppmärksammar och avlastar tungt 
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Vidareutbildning 
 
Interna kurser: 
Inga särskilda 
 
Ansvarsområden:  
Dagvård 
Har delegering på vissa uppgifter 
!

belastade kollegor.  
• Jag tar ledarroll i akuta situationer.  
• Handleder kollegor i dagliga arbetet.  
• Är en trygghet för mina kollegor.  
• Stor tillgång för avdelningen  
• Trygg in akuta situationer.  
• Jag besitter mycket kunskaper och 

erfarenheter  
• Jag har en mycket god klinisk blick.  
• Jag diskuterar och ifrågasätter 

behandlingar.  
• Uppmärksammar dåliga patienter innan 

de blir akuta.  
• Mycket goda kunskaper inom 

hematologi  
• Jag kan efter akut situation fortsätta 

med det arbete jag gjorde innan, relativt 
oberörd. 

 
!

 
Kompetensnivå 5 
 
Yrkeserfarenhet: 
fr ca 10 år 
 
Formell Kompetens: 
Master 
Licentiat 
Doktor 
 
Interna kurser: 
Inga särskilda 
 
Ansvarsområden:  
Enhetsledare 
Råd och kommittéer på sjukhusnivå  
 
Mjuka värden: 
Vågar ifrågasätta verksamheten på ett adekvat 
och underbyggt sätt 
 
!

 
Mjuka värden: 
 

• Hittar ”överallt” och vet "allt".  Är den 
som kollegor frågar.   

• Avdelningens klippa, den man går till 
om ngt händer och man behöver stöd. 

• Den som styr upp när det blir 
ohanterligt på avdelning 

!

!
Bilaga 8: COMPUTER SUPORTET COOPERATIVE WORK 
 
I CSCW-matrisen finns fyra olika situationer med parametrarna. 

• Synkron tid 
• Asynkron tid 



!
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• Samma plats 
• Olika plats 

 
Den övre vänstra bilden i matrisen visar situation när en grupp arbetar synkront på samma 
plats. Då möts gruppmedlemmarna fysisk och delar information via tavlor och presentationer. 
Den övre högra bilden presenterar situation när medlemmarna samarbetar asynkront men på 
samma plats. Gruppen använder White board för att visuellt dela information genom att spara 
den på post-it lappar.  
 
Den vänstra nedre bilden i matris presenterar situation när gruppmedlemmarna samarbetar 
synkront i tiden men från olika platser. Då använder de telefonsamtal, audio- och 
videokonferens eller chatt för snabb kommunikation och feedback. Den högra nedre bilden 
presenterar situation när gruppmedlemmarna samarbetar i både olika plats och tid. Mail, 
bloggar och anslagstavlor som visar alla händelser och inlägg är kommunikationsmedium då.  
 
 

 
 
Figur 22 CSCW matris. Beacker, Grudin, Buxton och Greenberg, 1995.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 This figure was published in Readings in Human–Computer Interaction: Toward the Year 2000. Baecker, 
R. M., Grudin, J., Buxton, W. A. S., and Greenberg, S. Groupware and computer–supported cooperative 
work, pp. 741–753. Copyright Elsevier (1995). 


