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– vad kan den bero på och hur skulle den kunna minskas



Förord
Vi vill med detta förord tacka de som har gjort denna uppsats möjlig. Först och främst 
vill vi tacka Vård och Omsorg Öster för att vi fick möjligheten att genomföra vår 
undersökning hos er. Vi tackar Lena Todnem Svanström och Kerstin Källgren för all 
hjälp med frågor och intervjuer. Vidare vill vi tacka Anna-Lena Erixson för allt arbete 
med siffrorna till vårt urval. Ett stort tack till alla enhetschefer som tog sig tid att 
hjälpa oss att genomföra enkätintervjuerna. Inte minst ett sort tack till all vårdpersonal 
som deltog i enkätintervjuerna. Till sist vill vi tacka Owe L Johansson som varit vår 
handledare under uppsatsen.



Abstract
The health care sector Öster has the highest average absence due to short-time 
sickness in Örebro. It is the short-term absence that has the highest costs for the 
organisation, not just in money, but also in quality disturbances and administrative 
work. Health care sector Öster is divided into four areas with a manager for each. We 
have chosen to conduct our research within the special housings in area one and four, 
since these two had the lowest and highest short-term absences.  

The purpose with the research is to examine short-term absences among the health 
care personnel in the health care sector Öster, see what the absences depend on, and 
what can be done to solve the issue. We will compare the absences in the area with 
the highest respectively lowest short-term absences in order to see if there are any 
prominent differences between the two. The research question is as follows: what 
does the high short-term absence within health care sector Öster, Örebro, depend on, 
and what can be done to minimise this absence?

We have started with existing theories within the subject management. These theories 
have then been the foundation for the information we have collected, what answer we 
have asked, and how the answers have been interpreted. We have then applied these 
theories on the empirical data we collected in order to see what the reasons could be 
for Öster's high short-term absences, and we used existing models while finding 
precautions to implement. The research consists of questionnaires with open questions 
that we disbursed among the personnel, as well as qualitative interviews with the 
affected area managers. The housings encompassed in area one: Jeremiasgården and 
Askenäshemmet, and in area four: Tullhuset, Sirishof, and Skebäcksgården.

Through our research we have come to the conclusion that in many situations there 
are separate opinions within the organisation, first and most between the personnel 
and the managers. They have in many respects different apprehensions about the 
organisation. The fact that they are different can be due to lacking communication 
among them. Concerning the six dimensions, that we had as a foundation when we 
did our analysis, there is not a clear definition that the organisation is either way, but 
often a mix. In many occasions it can depend on from which point of view it is looked 
at, the managers or the personnel.  

In our discussion we talk about the usage of the Cape-model, a working model that 
has been developed by Carina Persson. It consists of four parts that are to decrease the 
absence and make the profession more attractive.



Sammanfattning
Vård och Omsorg Öster har den högsta genomsnittliga korttidssjukfrånvaron i Örebro 
kommun. Just korttidssjukfrånvaro är den frånvaro som kostar organisationen mest, 
inte bara i pengar utan även i kvalitetsstörningar och administrativa merarbeten. Vi 
har valt att genomföra vår studie i de särskilda boendena i område ett och fyra då 
dessa två hade i genomsnitt lägst respektive högst korttidssjukfrånvaro. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka korttidsfrånvaron bland omvårdnadspersonalen 
inom vård och omsorg öster, se vad frånvaron beror på och vad som kan göras åt 
problemet. Vi kommer att jämföra frånvaron hos det område med högst respektive 
lägst korttidsfrånvaro för att se om det finns några markanta skillnader mellan dem 
båda. Uppsatsens frågeställning är vad den höga korttidssjukfrånvaron på vård och 
omsorgsavdelningen Öster i Örebro kan bero på samt vad som skulle kunna göras för 
att minska korttidssjukfrånvaron?

Vi har utgått ifrån befintliga teorier inom ämnet management. Dessa teorier har sedan 
legat till grund för hur data har samlats in, vilka frågor vi har ställt under våra 
intervjuer och hur svaren har tolkats. Vi har sedan applicerat teorierna på den empiri 
vi samlat in för att se vad som skulle kunna vara orsakerna till Östers höga 
korttidssjukfrånvaro och använt oss av redan befintliga modeller när vi tagit fram 
åtgärder som skulle kunna göras. Undersökningen består av enkätintervjuer med 
öppna frågor som vi delat ut till vårdpersonalen, samt kvalitativa intervjuer med de 
berörda områdescheferna. Boenden som omfattades var i område ett: Jeremiasgården 
och Askenäshemmet, och område fyra: Tullhuset, Sirishof och Skebäcksgården. 

Genom vår studie har vi kommit fram till att det i många fall råder delade meningar i 
organisationen, främst mellan vårdpersonalen och cheferna. De har i många 
avseenden olika uppfattning om organisationen. Att de skiljer sig kan bero på en 
bristande kommunikation dem emellan. Kring teorin om de sex dimensioner som vi 
utgått ifrån när vi genomförde vår analys så går det inte att påstå att organisationen är 
det ena eller det andra utan är oftast en blandning. I många fall kan det skilja sig 
beroende av från vilken sida det synas från, chefernas eller personalens.

Organisationen är vid första anblicken mekanisk då alla sysslor är förutbestämda, det 
finns en tydlig ledning och en strävan mot effektivitet. De har chefer på olika nivåer 
där informationsflödet redan är bestämt. Organisationen har svårt att anpassa sig till 
förändringar vilket kan vara ett resultat av personalen kan känna att de inte kan 
påverka. 

I vår teori tar vi upp användandet av Cape -modellen. Det är en arbetstidsmodell som 
utvecklats av Carina Persson. Den består av fyra delar som skall minska sjukfrånvaron 
och göra yrket mer attraktivt.



Innehållsförteckning
1. INLEDNING....................................................................................................................................... 7

1.1 BAKGRUND.....................................................................................................................................7
1.2 PROBLEMDISKUSSION .....................................................................................................................7
1.3 PROBLEMFORMULERING.................................................................................................................8
1.4 SYFTE .............................................................................................................................................8
1.5 FRÅGESTÄLLNING...........................................................................................................................8
1.6 AVGRÄNSNING ............................................................................................................................... 8

2. METOD.............................................................................................................................................10

2.1 MÅLGRUPP ...................................................................................................................................10
2.2 PERSONLIG FÖRESTÄLLNINGSRAM................................................................................................ 10

2.2.1 Vår förståelse ....................................................................................................................... 10
2.3 UNDERSÖKNINGSMETOD .............................................................................................................. 11
2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT..................................................................................................................11

2.4.1 Enkätintervjuerna................................................................................................................. 11
2.4.2 De kvalitativa intervjuerna ..................................................................................................13

2.5 BORTFALLSANALYS...................................................................................................................... 13
2.6 METODKRITIK............................................................................................................................... 14

2.6.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.........................................................................15
2.6.2 Källkritik .............................................................................................................................. 15

3. TEORETISK REFERENSRAM.....................................................................................................17

3.1 ORGANISATIONSKULTUR .............................................................................................................. 17
3.1.1 Begreppet .............................................................................................................................17
3.1.2 Att hitta en organisationskultur. ..........................................................................................17

3.2 MEKANISK ELLER ORGANISK ORGANISATION ............................................................................... 18
3.3 FÖRÄNDRINGSPROCESSER ............................................................................................................19

3.3.1 Första och andra ordningen ................................................................................................ 19
3.3.2 Processinriktning .................................................................................................................20
3.3.3 Olika typer av kritik .............................................................................................................20
3.3.4 Kreativ spänning ..................................................................................................................20

3.4 EG-DIREKTIV 93/104 OM ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING .............................................................. 21

4. EMPIRI .............................................................................................................................................22

4.1 ORGANISATIONSSCHEMA.............................................................................................................. 22
4.2 OMRÅDE ETT................................................................................................................................ 22
4.3 ENKÄTINTERVJUER....................................................................................................................... 22

4.3.1 Jeremiasgården....................................................................................................................22
4.3.2 Askenäshemmet ....................................................................................................................24

4.4 INTERVJU MED OMRÅDESCHEF...................................................................................................... 24
4.5 OMRÅDE FYRA.............................................................................................................................. 26
4.6 ENKÄTINTERVJUER....................................................................................................................... 26

4.6.1 Sirishof .................................................................................................................................26
4.6.2 Skebäcksgården....................................................................................................................27
4.6.3 Tullhuset............................................................................................................................... 27

4.7 INTERVJU MED OMRÅDESCHEF...................................................................................................... 28
4.8 CAPE-MODELLEN..........................................................................................................................29

5. ANALYS............................................................................................................................................32

5.1 KULTUREN....................................................................................................................................32
5.2 DE SEX DIMENSIONERNA .............................................................................................................. 32

5.2.1 Processinriktad kontra resultatinriktad ............................................................................... 32
5.2.2 Personalinriktad kontra arbetsinriktad................................................................................ 33
5.2.3 Företagsinriktade kontra uppgiftsidentifierande .................................................................34
5.2.4 Öppet system kontra slutet system........................................................................................ 34
5.2.5 Svag kontroll kontra strikt kontroll ...................................................................................... 34



5.2.6 Normativ kontra pragmatisk ................................................................................................ 35
5.3 MEKANISK ELLER ORGANISK ORGANISATION ............................................................................... 35
5.4 FÖRÄNDRINGSPROCESSER ............................................................................................................36
5.5 CAPE-MODELLEN..........................................................................................................................38
5.6 OMRÅDE ETT KONTRA OMRÅDE FYRA...........................................................................................39

6. SAMMANSTÄLLNING/SLUTSATS.............................................................................................40

6.1 KULTUREN....................................................................................................................................40
6.2 DE SEX DIMENSIONERNA .............................................................................................................. 40

6.2.1 Processinriktad kontra resultatinriktad ............................................................................... 40
6.2.2 Personalinriktad kontra arbetsinriktad................................................................................ 40
6.2.3 Företagsinriktad kontra uppgiftsidentifierande ...................................................................40
6.2.4 Öppet system kontra slutet system........................................................................................ 41
6.2.5 Svag kontroll kontra strikt kontroll ...................................................................................... 41
6.2.6 Normativ kontra pragmatisk ................................................................................................ 41

6.3 MEKANISK ELLER ORGANISK ORGANISATION ............................................................................... 41
6.4 FÖRÄNDRINGSPROCESSER ............................................................................................................41
6.5 CAPE MODELLEN ..........................................................................................................................42

7. DISKUSSION ...................................................................................................................................43

7.1 VIDARE FORSKNING...................................................................................................................... 44
7.2 SLUTORD ...................................................................................................................................... 45

8. KÄLLFÖRTECKNING...................................................................................................................46

LITTERATUR ....................................................................................................................................... 46
KOMPENDIUM.....................................................................................................................................47
PERSONREFERENSER...........................................................................................................................47
RAPPORTER ........................................................................................................................................ 47
SÖKMOTOR OCH DATABASER .............................................................................................................47
INTERNET ...........................................................................................................................................47

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4



7

1. Inledning

I detta första kapitel ger vi en inledande bakgrund till problemet som vi valt att undersöka, 
det vill säga den höga sjukfrånvaron inom vård och omsorg område Öster i Örebro Kommun. 

Vi för en diskussion kring uppgiften som leder fram till en problemformulering. Därefter 
redogörs för studiens syfte och hur vi har valt att avgränsa oss.

1.1 Bakgrund
Äldreomsorgen är ett ständigt aktuellt ämne i media främst på grund av stora besparingarna 
på nittiotalet samt för diskussionen om hur stressad och underbemannad omsorgspersonalen 
är. Vad kan en del av personalens missnöje bero på? 

Vi tycker att omsorgen är ett viktigt ämne som berör alla. Det behövs göras något för att få 
omvårdare mer nöjda med sin arbetssituation. Besparingarna från nittiotalet har lett till att 
omsorgen är i behov av mer resurser, det är ett nationellt problem. Kan detta problem även 
grunda i hur organisationen ser ut? Kan organisationen påverka hur nöjd eller missnöjd 
personalen är på sin arbetsplats? Detta är frågor som vi kommer att fördjupa oss i under 
uppsatsens gång. Vi kom i kontakt med vård och omsorg Öster, som kom att utgöra objektet 
för vår studie, genom att de hade lämnat in ett uppsatsförlag till Örebro Universitet. Efter ett 
möte med cheferna över de fyra områdena som Vård och omsorg Öster är indelat i kom vi 
gemensamt fram till att en undersökning av den höga korttidssjukfrånvaron skulle vara 
intressant för bägge parter. Vård och omsorg Öster har hand om 60 procent av äldreomsorgen 
i Örebro kommun. Området sträcker sig från Universitetssjukhuset fram till Brickebacken1.
Studien skall syfta i att få en djupare insikt i tänkbara orsaker till att korttidssjukfrånvaron är 
så hög. Någon som är inte bara är intressant för oss utan även för dem då detta är ett tydligt 
problem. 

Vård och omsorg Öster har hand om kommunens äldreomsorg och personer med 
funktionsnedsättning2. De är uppdelade i fyra geografiska områden. Varje område leds av en 
områdeschef och av tio till tolv enhetschefer. En områdeschef har det övergripande ansvaret 
för verksamhet, ekonomi och personal inom sitt område. Varje område har dagvård, hemvård 
och särskilt boende. Enhetscheferna har motsvarande ansvar för sina enheter och för 
arbetsgrupperna som ingår i den. Personalen i en arbetsgrupp är mellan tjugo till fyrtio 
personer. Omvårdnadspersonalen har befattningar som undersköterska, vårdbiträde, 
arbetsterapeut, sjuksköterska, assistenter och biståndshandläggare. Organisationen vård och 
omsorg öster består av cirka 1300 anställda3. 

1.2 Problemdiskussion
Att korttidssjukfrånvaron kostar är inte svårt att räkna ut. Kostnader som både kan räknas i 
rena kronor och i förlorad utvecklingsförmåga. Just korttidssjukfrånvaron är den frånvaro som 
påverkar organisationer mest negativt. Det orsakar organisationen höga kostnader och inte 

                                                
1 Todnem Svanström L 
2 Ring A. C. 
3 Todnem Svanström L. 
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bara i direkta pengar utan även i kvalitetsstörningar och administrativa merarbeten. 
Korttidssjukfrånvaro leder även ofta på sikt till längre sjukskrivningar.4

Öster är den del av vård och omsorg som har igenomsnitt den allra högsta 
korttidssjukfrånvaron i hela Örebro kommun. Detta är självklart ett problem för dem. De har 
begränsade resurser, och dessa resurser skulle kunna användas till mer om de stora 
kostnaderna för korttidssjukfrånvaro minskade. Istället skulle kanske dessa resurser kunna 
läggas på bättre utrustning och mer personal där det behövs. Kan det vara så att 
korttidssjukfrånvaron kan bero på underbemanning på grund av att resurserna istället går åt 
till att täcka just den sjukfrånvaron, som någon slags ond cirkel. Kan sjukfrånvaron minskas 
på annat sätt än just att tillsätta personal i sådant fall?

1.3 Problemformulering
Genom den här uppsatsen vill vi göra en granskning där organisationsteorier i provas på 
verkligheten, på vård och omsorg öster. Teorier kring förändring, kulturen samt 
organisationens uppbyggnad tas med för att se om vård och omsorgs organisation kan ha att 
göra med sjukfrånvaron. Vi har fått ett uppdrag från Örebro kommun. Vi vill genom skriftliga 
enkätintervjuer och kvalitativa intervjuer ta reda på om det är organisationen i sig som
påverka sjuktalen. Vi har valt att fördjupa oss i organisationen och se hur Vård och Omsorg 
Östers organisation ser ut. Kan deras organisation vara mekanisk eller organisk, hur ser 
relationen ut mellan chef och medarbetare? 

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka korttidsfrånvaron bland omvårdnadspersonalen inom 
vård och omsorg öster, se vad frånvaron beror på och om organisationen kan ha något med 
detta att göra. Vi kommer att jämföra frånvaron hos det område med högst respektive lägst 
korttidsfrånvaro för att se om det finns några markanta skillnader mellan dem båda.

1.5 Frågeställning
Vad kan den höga korttidssjukfrånvaron på vård och omsorgsavdelningen Öster i Örebro bero 
på?
Vad skulle kunna göras för att minska korttidssjukfrånvaron?

1.6 Avgränsning
Vi har valt att inte undersöka alla avdelningar på vård och omsorg öster då det skulle bli för 
omfattande. Omvårdnadspersonalen är cirka 1300 stycken. Vi valde att endast undersöka de 
särskilda boendena då dessa är mest lättillgängliga då de arbetar på samma ställe till skillnad 
från hemvården som åker omkring till de gamla. Vi har valt att endast behandla 
korttidssjukfrånvaron då det är denna som är det största problemet för Öster. Genom siffror vi 
fått över sjukfrånvaron har vi valt att avgränsa oss till område ett och område fyra då dessa 
hade i genomsnitt lägst respektive högst korttidssjukfrånvaro. Detta för att vi skulle kunna 
göra en jämförelse och se om det finns tydliga skillnader som skulle kunna vara bidragande 
orsaker till att frånvaron är olika hög. Respondenterna i intervjuerna kommer genom 
avgränsningen att mestadels omfattas av undersköterskor och vårdbiträden eftersom det är 
dem som vistas permanent på de särskilda boendena. I område ett och fyra arbetar 348
omvårdare.

                                                
4 Likkonen Paula (1994)
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De enkäterna som vi lämnat ut på de olika boendena innehåller öppna frågor och syftar inte 
till att utgöra något direkt statistiskt underlag, dessa frågor är till för att ge oss en djupare 
förståelse, de ligger även till grund för våra kvalitativa intervjuer. Därför har vi valt att inte 
kalla det för just enkätundersökning, vi kallar det istället för enkätintervju.

Våra kvalitativa intervjuer omfattas av cheferna för de båda områdena. Någonstans måste en 
avgränsning göras för hur många och vilka som omfattas av intervjuerna. Detta är en 
tidsbegränsad uppsats och att göra kvalitativa intervjuer med fler än två ansåg vi inte hållbart 
tidsmässigt sett. Därför valde vi endast områdescheferna då vi ansåg att de ha tillräckligt med 
kunskap för att kunna besvara våra frågor, även dem som rörde de specifika gårdarna. 
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2. Metod

Tillvägagångssättet presenteras, vi redogör för de metodologiska val vi gjort för vår 
insamling av empiri och vilken slags data vi valt att använda oss av. Fokus har lagts vid 

utformandet av våra kvantitativa och kvalitativa intervjuer med chefer och deras underställda
samt urvalsprocessen. Slutligen diskuterar vi kring studiens validitet och reliabilitet samt 

källkritik.

2.1 Målgrupp
Uppsatsen riktar sig främst till chefer, omvårdare men även politiker inom 
omvårdnadssektorn. Uppsatsen ska kunna ge inspiration till arbetet för att minska den korta 
sjukfrånvaron bland omvårdare. Uppsatsen är även riktad till andra studenter och lärare inom 
företagsekonomi och omvårdnad, för att kunna ge information till dem som är intresserade av 
problemet. 

2.2 Personlig föreställningsram
Varje individ har en personlig föreställning med medvetna och omedvetna antaganden om hur 
verkligheten ser ut. Våra tidigare erfarenheter medverkar till att vår egen föreställningsram 
kan lysa igenom då vi skriver. Vi kan ha förutfattade meningar och antagande som kan 
komma att påverka uppsatsen5. Vi har tidigare läst olika kurser inom ekonomi, psykologi, 
juridik och organisation. Våra tidigare arbetserfarenheter är inom logistik, transport, lager, 
livsmedel samt konsultuppdrag från olika bemanningsföretag. En av författarna har två 
familjemedlemmar som arbetar inom vård och omsorg. 

Vi har inte så stor koppling till vård och omsorg då uppdraget blev tilldelat oss från Vård och 
omsorg östers sida. Detta kan ha påverkat vår underökning på olika sätt. Då vi inte är särskilt 
insatta i hur vården som sektor fungerar så kan det vara lite svårare för oss att bilda oss en 
djupare bild av detta på denna relativt korta tid. Vi måste först förstå hur organisationen är 
uppbyggd och fungerar. Men vår tidigare okunskap kan även vara av positiv bemärkelse då vi 
kan anse oss inneha större objektivitet än om vi hade tidigare erfarenheter inom vården.

2.2.1 Vår förståelse
Detta är vad vi innan underökningens start, genom diskussion i gruppen, tror att den höga 
korttidssjukfrånvaron beror på. Vi väljer att ta upp denna diskussion då detta kan ha påverkat 
undersökningens gång, vilka teorier vi använt oss av och hur vi har analyserat utifrån dem. Vi 
tror att sjukfrånvaron beror på hög arbetsbelastning som ett resultat av för lite personal. De 
avdelningarna med högst frånvaro har högst problem med att omvårdarna är hemma med 
sjukt barn eller att de är trötta av stress. Organisationen är för mekanisk i sitt sätt att tänka och 
få förändringar sker vilket inte gynnar omvårdarna. Den mekaniska organisationen kan ge 
upphov till personalens stress och frånvaro. Observera att detta är våra egna tankar kring 
problemet innan underökningen tar form och det finns ingen faktabaserad grund i våra 
påståenden. 

                                                
5 Holme (1991)
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2.3 Undersökningsmetod
Vi har utgått ifrån befintliga teorier inom ämnet management. Dessa teorier har sedan legat 
till grund för hur data har samlats in, vilka frågor vi har ställt under våra intervjuer och hur 
svaren har tolkats. Vi har sedan applicerat teorierna på den empiri vi samlat in för att se vad 
som skulle kunna vara orsakerna till Östers höga korttidssjukfrånvaro och använt oss av redan 
befintliga modeller när vi tagit fram åtgärder som skulle kunna göras.

Vi har använt oss av primärdata, som vi samlat in genom våra intervjuer med chefer och 
enkätintervjuer med omvårdare inom Öster. Viss data av sekundär form har även används, i 
form av information från Örebro kommuns hemsida och övriga artiklar rörande sjukfrånvaro 
och vård och omsorg. Litteratur och tidigare uppsatser inom området har bidragit till 
inspiration och vägledning för hur vi skulle gå till väga med vår undersökning och vilka 
teorier som kan vara lämpliga att använda sig av i vårt fall. 

Djupintervjuer kan benämnas kvalitativa då de inte är grundade av siffror eller tal. De är 
resultat från skrivna eller talade formuleringar.6 Vi har använt oss av kvalitativa metoder i vår 
underökning då vi genomförde semistrukturerade intervjuer med cheferna för de två 
områdena vi valt att undersöka. Då enkäter i regel betecknas som kvantitativa skulle det 
kunna menas att vi även använt oss av kvantitativa metoder. Med då våra enkäter inte syftar 
till att utgöra något statistiskt underlag tycker vi inte att det är korrekt att kalla dem det. 
Därför får våra enkäter anses vara ett slags mellanting, då vi inte heller anser dem vara helt 
kvalitativa. Anledningen till att vi valt att använda oss av ”kvalitativa” metoder är att vi anser 
att vi, på den begränsade tid vi är tilldelade, får ut mest användbar information för att kunna 
genomföra vår analys. 

2.4 Tillvägagångssätt
För att starta vår underökning var vi tvungna att göra en del val. Först och främst vilken sorts 
sjukfrånvaro vi ville undersöka. Vi valde att endast fokusera på den korta sjukfrånvaron då 
detta är den sjukfrånvaro som är det största problemet. För att ta reda på lite mer ville vi ha 
siffror över sjukfrånvaron och detta fick vi av personalsekreterare Lena Erixson. Siffrorna 
fanns i ett exceldokument som vi bifogat som bilaga två ”korttidsfrånvaro vård och omsorg 
öster 2007 (per ansvarig chef)”. I dokumentet visades flera diagram med korttidsfrånvaron. 
Diagrammet som härledde till vår avgränsning var diagrammet ”område gemensamt”. Det
visade att område tre hade lägst korttidsfrånvaro på 0,54 procent och att område fyra hade 
högst korttidsfrånvaro på 1,71 procent7. När vi sedan synade diagrammen insåg vi att område 
ett hade lägst korttidsfrånvaro totalt sätt över året. Område tre ökade däremot under året och 
hade högre korttidsfrånvaro under året totalt sätt, därför valde vi istället område ett. Vi valde 
alltså att fördjupa oss i område ett och fyra. De anställda omvårdarna i område ett är för 
tillfället 143 stycken och i område fyra är de just nu 205 stycken. Diagrammet ”den 
gemensamma områdesfrånvaron” omfattar områdeschef, biståndshandläggare, 
nattsjuksköterskor, nattpatruller i omvårdnad och hemvård.

2.4.1 Enkätintervjuerna
När vi gjorde vår enkät funderade vi över hur vi skulle kunna få ut information till så många 
som möjligt, men det fick heller inte vara för komplicerat och tidskrävande för 
respondenterna, då risken fanns att de valde att inte delta. Frågorna skulle lätt gå att koppla till 
teorin för att en analys skulle vara genomförbar. Därför valde vi enkla men öppna frågor, för 

                                                
6 Backman J. (1998)
7 Se bilaga 2
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att respondenterna skall ha chans att få ut det som de tycker är viktigt utan att lägga ner för 
mycket energi. Vi ville självklart att så många som möjligt skulle svara på enkätintervjun, 
men var medvetna om att de anställda har mycket att göra och att de arbetar på olika tider så 
informationen kanske inte skulle nå ut till alla under den korta tiden som fanns. Därför var det 
viktigt för oss att ställa frågor som är informationsgivande, där vi kan få så mycket kunskap 
som möjligt. 

Vi lät två oberoende omvårdare göra enkätundersökningen i förväg för att se vad de tyckte om 
upplägget. Vi bad dem svara på om de tyckte att någon fråga var svårformulerad, känslig eller 
ledande. Testpersonerna är familjemedlemmar till en av författarna till denna uppsats och de 
arbetar inom vård och omsorg i Stockholm kommun. De två omvårdarnas respons för 
undersökningen ökade våra chanser att ställa färre ledande och kanske känsliga frågor vid den 
riktiga undersökningen. Testundersökningen medförde att två frågor ändrades i enkäten. I 
fråga åtta under rubriken kulturen på arbetsplatsen lades ”arbetstid och lön” till då frågan var 
svår att förstå. Fråga fem under rubriken chefsrollen ändrades helt till ”finns det något som du 
vill att din chef ska ändra på, varför” då den tidigare kändes ledande enligt testpersonen.

Vi tog sedan kontakt med de boenden som vi ville skulle innefatta vår enkätintervju, det vill 
säga, område ett: Jeremiasgården och Askenäshemmet, område två: Tullhuset, Sirishof och 
Skebäcksgården. Vi kontaktade enhetscheferna på dessa ställen för att presentera oss och vårt 
syfte med undersökningen och klargöra att det var okej för dem att vi genomförde detta. Detta 
gjorde vi den 26 november, alla gick dock inte att få tag på. Jeremiasgården, som blev det 
första boendet vi besökte, återkopplade redan samma eftermiddag då det var lugnast för 
omvårdarna. Enhetschefen meddelade att hon skulle informera de anställda samma dag. Vi 
besökte dem redan nästa dag den 27 november då vi ville sätta i gång så snart som möjligt. Vi 
fick ett trevligt bemötande men de flesta visste inte att vi skulle komma, vilket vi redan 
förutsett på grund av det korta varslet. 

Jeremiasgården består av sju avdelningar. Vi gick till samtliga avdelningar och talade med de 
omvårdare som fanns på plats. De fick enkäter efter hur många som arbetade på avdelningen 
och bad dem att lägga enkäterna i en låst svarslåda som vi hade lagt i postrummet. De 
behövde inte fylla i enkäten just då utan vi skulle hämta svarslådan några dagar senare, vilket 
de blev informerade om. Vi lämnade ut 46 enkäter på Jeremiasgården som har 87 anställda i 
inom omvårdnad. Svarsenkäterna gavs ut till ungefär 50 procent av de anställda för att det inte 
skulle bli för omfattande. 

Den 28 november besökte vi Sirishof som ingår i område fyra. Då vi hade bokat tid för 
besöket visste de flesta omvårdare om att vi skulle komma. Vi använde oss av samma 
tillvägagångssätt som under förra besöket vilket innebar att en låst postlåda lämnades i 
postrummet och vi informerade de anställda på plats. De som inte arbetade just då fick en 
enkät att fylla i om de ville de övriga enkäterna fick ligga så att även de som arbetar natt 
skulle ha möjlighet att fylla i dem. 33 enkäter delades ut på Sirishof.

Besöken på de resterande boendena gick till på snarlikt sätt. Den största skillnaden kan anses 
vara informationen som de anställda tagit emot innan besöken. Några visste inte alls att vi 
skulle komma medan några hade hört talas om det. De som inte visste att vi skulle komma var 
lite mer frågande och ibland lite misstänksamma, medan de som hade fått information från 
chefen var mer positivt inställda då de redan visste vad det handlade om. Jeremiasgårdens 
personal fick minst information då vi besökte dem dagen efter vi kontaktat enhetschefen. 
Askenäshemmet, Tullhuset och Skebäcksgårdens enhetschefer kontaktades via telefon den 29 
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november och blev informerade om oss. Vi besökte dem den 30 november och lämnade ett 
informationsbrev som skulle delas ut till omvårdarna i förväg. Den fjärde december besökte vi 
dem igen och delade ut enkäter till omvårdarna. Askenäshemmet tog emot 28 enkäter, 
tullhuset tog emot 30 stycken och Skebäcksgården fick 40 enkäter. Under besöket på 
Skebäcksgården följde chefen med oss då vi delade ut enkäter. Hon betonade för personalen 
att det var viktigt att de fyllde i enkäten. Detta kan eventuellt påverka vår svarsfrekvens 
positivt. Men det är svårt att säga då vi inte kan se att svarsfrekvensen är märkbart högre än på 
de andra boendena.

2.4.2 De kvalitativa intervjuerna
Till en början tänkte vi intervjua alla enhetscheferna, men då detta skulle bli för omfattande 
övervägde vi att endast intervjua områdescheferna för område ett och fyra. Vi ansåg att de 
kunde ge oss den information kring organisationen som vi behövde för att genomföra vår 
analys. Vi skickade en förfrågan om ett möte snarast möjligt och fick snabbt svar ifrån båda 
cheferna och vi kunde träffas redan nästa dag. Den trettonde december besökte vi 
områdescheferna Lena Todnem Svanström och Kerstin Kellgren.  Under intervjuerna valde vi 
att använda oss av bandpelare för att spela in intervjuerna för att kunna stärka vår 
trovärdighet. Om intervjun inte hade spelats in är det möjligt att viktig information hade gått 
till spillo, på grund av att den mänskliga hjärnan i regel inte är kapabel att minnas allt i detalj. 
Vi är dock medvetna om att en bandspelare kan påverka respondentens svar genom att denne 
känner sig obekväm, därför frågade vi om respondenten var villig att bli inspelad. 

Bägge intervjuerna genomfördes på respektive respondents kontor. Lena Todnem Svanström 
träffade vi klockan åtta, där hade vi tyvärr endast en halvtimmes avtalad tid, då Lena sedan 
hade annat möte inplanerat. Mötet med Kerstin Kellgren var belagt innan lunch och hade 
ingen bestämd tidsbegränsning. Intervjun var semistrukturerad, det vill säga, vi hade innan 
intervjun skrivit ned ett antal frågor som vi ville skulle diskuteras under intervjun, dessa 
frågor var öppna och inbjudande till djupare svar.  

Frågorna till intervjuerna är utvecklade från vår teori för att sedan kunna användas i analysen. 
Vi tog även upp lite av de svar vi fått från vårdpersonalen för att skapa en mindre diskussion 
kring dessa. Då cheferna ansvarar för olika områden medförde det att frågorna till dem båda 
såg annorlunda ut men att grunden var densamma. Ett svar från en omvårdare kunde gälla en 
viss avdelning och endast deras område vilket gjorde det onödigt att ställa frågan vidare till 
den andra områdeschefen. Svaren från intervjuerna med cheferna användes sedan för 
komplettera empirin i uppsatsen. Eventuella manipulationer gäller i så fall att de fick olika 
frågor trots att de har liknande titel. De fick samma information kring vårt syfte och vid 
besöket. 

2.5 Bortfallsanalys

Enkätintervju sammanställning
Antal 
enkäter Svarsfrekvens Bortfall Bortfall %

Område 1
Jeremiasgården 44 15 29 65,9
Askenäshemmet 28 9 19 67,9
Totalt område 1 72 24 48 66,7
Område 4
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Sirishof 33 15 18 54,5
Skebäcksgården 40 10 30 75
Tullhuset 30 12 18 60
Totalt område 4 103 37 66 64 

Total enkäter 175
Total svarsfrekvens 61
Total bortfall 114 61,50

Vad kan vara anledningen till den till synes låga svarsfrekvensen? Samtliga särskilda boenden 
inom båda område ett och fyra hade relativt låg svarsfrekvens. Vi var beredda på detta då flera 
chefer informerat oss om att omvårdarna har mycket att göra och att svarsfrekvensen därför 
kunde bli låg. Både chefer och vårdare har ett pressat schema där det kan vara svårt att hinna 
med att fylla i en enkät. Det kan också ha varit få omvårdare som visste vilka vi var och vårt 
syfte med undersökningen och därför inte kände något behov av att delta. Då personalen 
arbetar i skift så kom vi endast i kontakt med dem som arbetade under just de tider vi var på 
besök därför är det möjligt att det är många som inte allt tagit del av vår information. Vi 
försökte informera personalen så gott det gick men med vår tidsbegränsning ville vi sätta 
igång med undersökningen så snart som möjligt och då fanns det inte tid för att informera alla 
så som vi kanske hade velat. Vi skickade ut ett informationsblad till Tullhuset, 
Skebäcksgården och Askenäshemmet i förväg och de skulle delas ut till avdelningarna. Om 
någon tog del av denna information vet vi inget om men det gav i alla fall omvårdare chansen 
att veta mer om oss och varför vi skulle komma. Anledningen till att endast hälften av de 
särskilda boendena fick informationsblad var att några intervjuer redan var genomförda då vi 
kom på idén. Vi kan inte genom urskilja att detta har påverkat svarsfrekvensen på något sätt. 

En annan anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara att det är december, som består
flera högtider och lediga dagar. Det är mycket som ska hinnas med för både omvårdare och 
chefer, vilket gör det svårare för oss att boka en tid då många kan träffa oss. En omvårdare 
kan ha mycket att göra under en arbetsdag och att då samtidigt behöva fylla i en enkät kan 
kännas ännu mer påfrestande för arbetsbördan. Vi anser dock att svaren från respondenterna 
kan användas som underlag till hur omvårdare i område ett och fyra ser på sin organisation, 
vad de anser om chefen samt hur de ser på sjukfrånvaron.

2.6 Metodkritik
Hur en undersökning har genomförts kan alltid ifrågasättas, därför vill vi i detta stycke 
motivera vårt tillvägagångssätt och själva visa att vi är medvetna om vad som kan ha påverkat 
vår undersöknings värde och vilka punkter i undersökningen som kan ifrågasättas. Vi tänker 
börja från början och kritisera och motivera vårt tillvägagångssätt steg för steg.

Ett alternativ till att få omvårdare mer informerade om oss kunde ha varit att besöka dem i 
förväg och informera hela gruppen. Men detta skulle vara näst intill omöjligt då alla aldrig är 
samlade. Hade det funnits mer tid kunde vi ha besökt de särskilda boendena flera gånger ena 
veckan och då kunnat informera flera anställda då de arbetar i skift och sedan genomfört 
undersökningen andra veckan. Vi hade behövt scheman över alla omvårdare för att för att se 
när de arbetar så vi kunde informera dem. På så sätt hade vi kunnat nå alla omvårdare. Men vi 
valde att inte göra detta då vi inte ville belasta cheferna allt för mycket.
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Det finns flera åtgärder som kan utföras för att få en högre svarsfrekvens. Ökad information 
till chefer och omvårdare kan vara en åtgärd och en viktig sådan då vi behöver få ett 
godkännande om att få besöka dem. Tidsaspekten för uppsatsen är begränsad vilket gjorde att 
vi behövde komma igång med undersökningen så snart som möjligt. Det var ett problem att få 
kontakt med framför allt cheferna då de har ett pressat schema med möten och utbildningar. 
Även omvårdare har ett pressat schema och de kan känna sig stressade att behöva genomföra 
en skriftlig intervju.

2.6.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet och validitet är begrepp vars relevans kan diskuteras när det handlar om 
kvalitativa undersökningar. Genom lite modifikation kan dessa dock användas. Begreppen 
kan delas upp i två nivåer, extern och intern, detta har vi gjort för att i den mån det går 
säkerställa trovärdigheten på vår undersökning.8

Den externa reliabiliteten är en punkt som denna studie kan ifrågasättas på. Går studien att 
upprepa med samma resultat9? Då studien omfattar människor som påverkas av externa och 
interna faktorer är det inte alls säkert att de svarar samma sak på frågorna som de gjorde vid 
undersökningstillfället. Då undersökningen inte innefattar all personal skulle en liknande 
undersökning kunna ge ett annat resultat på grund av att andra personer har svarat. En social 
miljö är föränderlig därför kan inte den externa reliabiliteten styrkas vid denna typ av studie.  
Intern reliabilitet handlar om författarnas grad överrensstämmande. Har dessa uppfattat och 
tolkat på liknande sätt?10 Till skillnad från den externa reliabiliteten anser vi att den interna 
däremot är hög då vi genom hela studien har varit överrens om underökningens utfall.

Med hög extern validitet menas att resultatet kan generaliseras.11 Det är alltid lättare att 
generalisera kvantitativa studier men vi anser dock att vår studie har relativt hög extern 
validitet för att vara av kvalitativ art. Då särskilda boenden i den offentliga sektorn antagligen 
ser ganska lika ut tror vi att vår studie visar en generaliserbar bild. Med hög intern validitet 
menas att matchningen mellan forskarnas empiri och de teorier som har använts är bra.12  Vi 
anser att den interna validiteten är relativt hög i vår undersökning då vi har gjort en bra 
koppling mellan de teorier vi utgått från och den empiri vi erhållit.

2.6.2 Källkritik
Vi är medvetna att det är många faktorer som kan ha påverkat våra källor och att dessa inte 
alltid är helt objektiva. Vi har kritiskt granskat informationen från våra informationskällor så 
som intervjuer och böcker. När vi tolkar information måste vi även kritisera oss själva. Vi har 
synpunkter och värderingar som kan påverka vårt synsätt. Den erhållna empirin kan vara 
vinklad från respondenten så det är viktigt att tänka på vem som har skrivit dessa fakta samt 
att vara kritisk och neutral till den informationen som vi får. En kritik mot kvalitativ forskning 
är att den kan anses vara för subjektiv och att den har en låg reliabilitet13.

Våra källor i form av böcker anser vi hålla en hög tillförlitlighet då det är litteratur som 
används under kurser på universitetet. Däremot källor som kommer från annat håll, som till
exempel capemodellen har det varit viktigt att kritisk granska och ta reda på mer fakta om 

                                                
8 Bryman A (2004) s. 272-277
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid. 
12

Bryman A (2004) s. 272-277
13 kompendium i utredningsmetodik, s.75
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bakgrunden och syftet till denna modell. Detta har vi till viss del gjort. Då vi inte använder 
denna modell i vår analys utan endast använder den som underlag till vår senare diskussion 
där vi tar upp åtgärder som vi tror att Öster skulle kunna göra för att minska 
korttidssjukfrånvaron. För att studera organisationskulturer finns flera möjliga metoder och 
alla har sina fördelar och nackdelar. Tänkbara sätt att studera organisationskulturer är göra en 
deltagande observation, vilket är vanligt men tidskrävande, vid denna typ av studie finns det 
även en risk att distansen förloras och det kritiska tänkandet försvagas. Ett annat sätt är att 
genomföra enkätundersökningar, detta är svårt att ensamt grunda en studie på men kan ses 
som ett bra komplement. Intervjuer får då ses som mer rättvisande, men då bör det 
säkerställas att resultatet inte blivit annorlunda om intervjun skett med en annan respondent.14   

Vid våra intervjuer, såväl de skriftliga med vårdpersonalen som de kvalitativa med cheferna 
är vi medvetna om att dessa inte kan vara helt tillförlitliga, då det handlar om människor som 
till viss del har ett egenintresse i denna undersökning. Men då både chefer och vårdpersonal är 
medvetna om problemet med korttidssjukfrånvaron och att uppgiften faktiskt blev tilldelad 
oss av cheferna tror vi att cheferna ändå har varit objektiva. De är redan medvetna om 
problemet och är själva intresserade av att få andras syn på detta.
  

  

                                                
14 Bergström T. (2002) s.52
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3. Teoretisk referensram

Här presenteras den teoretiska referensram vi har valt att använda oss av. Den består av 
teorier om organisationskulturer och lärande organisationer, samt en redogörelse för 

förändringar och förändringsprocesser. Vi avslutar med en modell som tidigare tagits fram 
föra att minska sjukfrånvaron. Vi har därmed använt oss av både teorier och sekundärdata 

som ramverk i denna studie.

3.1 Organisationskultur

3.1.1 Begreppet
Det finns flera sätt att tolka begreppet organisationskultur. ”A pattern of shared basic 
assumptions that the group learned as it solved its problems of external adoptions and internal 
integration that has worked well enough to be considered valid and therefore, to be taught to 
new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those 
problems”.15Vanliga antaganden om kulturella fenomen är enligt Alvesson att de är relaterade 
till historia och tradition, att de är djupgående, svåra att redogöra för, i behov av tolkning, 
kollektiva samt att de är subjektiva snarare än rationella.16

De flesta författare kopplar ihop kulturer med grupper och menar att kulturen är något som 
alla i gruppen har gemensamt, som värderingar, normer, antaganden och olika kunskaper. 
Forskare som försöker finna delade värderingar och antaganden i grupper misslyckas ofta. De 
försöker finna symboler som enligt gruppens medlemmar ger mening och som kan kopplas till 
värderingar och antaganden. I och med att vi delar erfarenheter med varandra betonar vi 
likheter med varandra, men även olikheter till andra grupper.17

Den största skillnaden mellan dem som beskrivit begreppet kultur är troligtvis att somliga 
beskriver kultur som någonting organisationen har medan andra beskriver kultur som 
någonting organisationen är18. Vi väljer ofta att se kulturen som någonting organisationen är, 
vi anser att någonting vi har lätt kan bytas ut, medan någonting vi är går djupare och 
förändring bör ske från grunden. Därför liknar vi kulturen som någonting en organisation är.

3.1.2 Att hitta en organisationskultur.
Enligt flera återfinns kulturen på åtskilliga nivåer. Kulturen kan delas upp i nivåer som 
behandlar graden av abstraktion och medvetande.

Det ideala vid studier av en organisationskultur är att komma åt de djupare nivåerna och inte 
nöja sig med att bara skrapa på ytan. I en studie där endast ytliga attityder och värderingar har 
studerats är det svårt att kunna dra några riktiga slutsatser. Hur fås belägg för antaganden? 
Hur kan personer bli medvetna om sådant de inte är medvetna om, då kulturen inte är särskilt 
anmärkningsvärd för dem som omfattas av den19. 

                                                
15 Schein E. (1992) s.22
16 Alvesson M. (1995)
17 Hatch M. J. (1997)
18 Hofstede G & G. J. (2005) s.301
19 Bergström (2004)
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Hofstede delar in organisationskulturen i sex dimensioner. 
 Processinriktad kontra resultatinriktad
 Personalinriktad kontra arbetsinriktad
 Företagsinriktade kontra uppgiftsidentifierande
 Öppet system kontra slutet system
 Svag kontroll kontra strikt kontroll
 Normativ kontra pragmatisk

I den första dimensionen ställes intresset för medel mot intresset för mål20. Det visar sig att 
människor i process inriktade kulturer beskriver sig själva som att de undviker risker, 
anstränger sig måttligt och upplever dagarna ganska lika. I de resultatinriktade 
organisationerna upplevdes inget obehag i nya situationer, de ansträngde sig maximalt och 
upplevde att varje dag förde med sig något nytt. Dimension två ställs intresset för människor 
mot intresset för arbetet som utförs. I en kultur där fokus ligger på människan känner de 
anställda att hänsyn tas till deras personliga problem, att organisationen tar ett ansvar för sina 
anställdas välmående och viktiga beslut fattas oftast i grupp eller kommittéer. På 
arbetsinriktade arbeten känner de anställda däremot en press att prestera och bli färdiga med 
sitt arbete, de upplever att organisationen enbart är intresserade av resultatet och inte av deras 
välmående. 

Anställda i en företagsidentifierande kultur tenderar att uppleva det som att organisationens 
normer styr deras beteende på arbetet men även hemma. Vid nyanställning behandlas deras 
sociala bakgrund lika som de egenskaper som är ämnade för just det arbetet. De är även dåliga 
på att planera långt in i framtiden. I uppgiftsorienterade organisationer anställs personer efter 
deras kunskap och privat livet är deras ensak. Dessa är oftast bättre på att planera långt in i 
framtiden. I dimension 4 ställs öppna mot slutna system. Personer i ett öppet system upplever 
att öppenheten är stor både inom organisationen och mot de utanför, det är som nyanställd lätt 
att snabbt passa in. Medan de i ett slutet system upplever att det tar längre tid att passa in och 
det är bara speciella som är välkomna, det är mera hemligt och inte alls lika öppet.

I organisationer med svag kontroll upplever människorna att kostnaderna inte är så viktiga, att 
passa tider heller inte så viktigt, det råder en mer avslappnad och skämtsam miljö. I en 
organisation med strikt kontroll upplevs däremot en stor kostnadsmedvetenhet, punktlighet 
gäller, tider är till för att hållas. Men skämtar sällan om organisationen eller arbetet. Det 
viktigaste i en normativ organisation upplevs vara procedurerna det vill säga hur någonting 
utförs, medan man in en pragmatisk organisation fokuserar mer på resultatet.  

3.2 Mekanisk eller organisk organisation
Gareth Morgans bok Images of Organization tar upp olika metaforer som kan användas för att 
beskriva och förstå organisationer. Två metaforer i boken beskriver hur en organisation kan 
vara uppbyggd. Maskinmetaforen är mekanisk och organismmetaforen är mer flexibel. 
Organiska organisationer passar bäst i oförutsägbara och turbulenta miljöer medan mekaniska 
organisationer passar i mer stabila och skyddade miljöer. 

En mekanisk organisation har ofta en stark byråkrati, en tydlig arbetsfördelning och den är 
hierarkiskt uppbyggd. Organisationen fungerar som en maskin med givna rutiner, effektivitet, 
pålitlighet och förutsägbarhet och medarbetarna är en del av den. Bland det viktigaste med en 
mekanisk organisation är att den är effektiv. Det är ledningens uppgift att ge instruktioner till 

                                                
20 Hofstede (2005)
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vad som ska göras. Medarbetarna ska helst inte ifrågasätta dessa utan de ska arbeta efter 
ledningens instruktioner21. Skiftarbete är vanligt för att undvika stopp i produktionen. En 
styrka med maskinella organisationer är att de fungerar bra då maskinen fungerar bra. När 
miljön omkring är stabil och då samma produkter tillverkas fungerar den mekaniska 
organisationen bra. Svagheten med mekaniska organisationer är att de har svårt att anpassa sig 
efter förändringar. De anställdas egna intressen kan gå emot företagets mål. Medarbetarna 
längst ner i hierkin kan bli nedtryckta och känna sig mindre värda då de inte har något att säga 
till om22. 

En organisk organisation kan beskrivas som ett levande och flexibelt system i en gedigen 
omgivning. Den har ett biologiskt synsätt där sambandet mellan molekyler, celler och 
organismer kan beskrivas som individer, grupper, organisationer och deras sociala ekologi. 
Teorin menar att de anställda är komplexa och att de behöver få sina behov tillfredsställda för 
att kunna utföra ett effektivt arbete.23 Organismmetaforen visar att olika omgivningar gynnar 
olika typer av organisationer. Det innebär att organisationer bör passa ihop med sin 
omgivning för att bli framgångsrik.24 En styrka med organismmetaforen är att den uppmuntrar 
öppenhet och flexibilitet. Ledningens uppgift är att se över hur behoven i organisationen kan 
tillfredsställas. Genom att det är fokus på att uppfylla behov medför det att organisationens 
interna och externa behov kan uppmärksammas och tillfredsställas. Det har även blivit mer 
fokus på hur viktigt det är att samarbeta för att kunna utveckla organisationen.25 Svagheter 
med organismmetaforen är att en organisation inte kan ses som en organism. Organisationer 
är inte bildade av naturen utan de är socialt konstruerade. Risken finns att organisationer 
synas på ett för konkret sätt genom organismmetaforen. Metaforen överskattar också 
samspelet mellan organisationens delar och det sociala samspelet i den. Kroppens delar 
samverkar och kan inte leva utan varandra men i organisationer kan enskilda delar fungera 
åtskilda.26

3.3 Förändringsprocesser

3.3.1 Första och andra ordningen
Det finns två typer av förändringar som kallas för första och andra ordningen. En förändring 
av första ordningen innebär att det sker en förändring inom systemet, ett inre tillstånd övergår 
till något annat utan att systemet förändras. Med det menas att vi förnyar något som redan 
finns. En förändring av andra ordningen medför att hela systemet ändras.  Tankemönster som 
verklighetsbeskrivning och agerande ändras helt. En förändring av första ordningen innebär 
att nya kombinationer görs av gamla mönster vilket håller organisationen kvar i den gamla 
traditionen.27

Ahrenfelt fann, som han själv kallar, en introjicerade piska hos medarbetare då han gjorde en 
undersökning på deras psykologiska motiv och processerna för förändringsmotstånd. Den 
visade att medarbetare hade behållit den gamla organisationskulturen i sinnet och att den nu 
blev ett hinder för nytänkande samt nytt agerande. Den gamla verkligheten hade gjorts om till 
en inre verklighet hos medarbetaren. Den inre verkligheten kan upplevas som sann och bildar 

                                                
21 Morgan (2006 up ed) s.19
22 Ibid s.27-28
23 Ibid s.33-34
24 Ibid s.40
25 Ibid s.64-67
26 Ibid s.67-69
27 Ahrenfelt (2001) s. 23
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en referensram vid bedömningen av den yttre verkligheten. Det är ur detta fenomen som 
motstånd mot förändringar kommer fram. Vid en förändring av andra ordningen gäller det att 
finna den inre verkligheten hos medarbetare och bearbeta den då andra ordningen alltid 
omfattar en förändring av tankemönstret. Den introjicerade piskan är oftast omedveten och 
kan vara svår att komma åt om organisationen anser att den inte finns.28

3.3.2 Processinriktning
Vid ett förändringsarbete menar Ahrenfelt att vi bör arbeta processinriktat. En process kan 
förklaras som ”interaktionen i det definierade systemet och de konsekvenser som denna 
interaktion får”. Alla chefer och medarbetare inom en organisation är med i den 
resultatskapande processen. Ingen kan påstå att han eller hon inte är med och påverkar. Det 
sägs att personer antingen är del i problemet eller del i lösningen. Vi bör även lita mer på en 
medarbetare som kan säga nej än vad vi kan lita på en ja-sägare. Både chefer och medarbetare 
kan vara medkraft som motkraft vid olika tillfällen. Om en medarbetare är chefens favorit och 
ofta tycker bra om chefens idéer kan denne blir en stark motkraft då personen ändrar åsikt. En 
kritisk och negativ medarbetare kan bli en stark medkraft om denne blir positivt inställd till 
förändringen. 29

3.3.3 Olika typer av kritik
En förändringsledare bör lyssna på de medarbetare som är kritiska då de ofta är engagerade 
och involverade personer. Kritiska personer kan anses vara delaktiga i processen. Kritik kan 
växa fram ur två kategorier där den ena är kreativ och den andra kan vara personlig eller 
kollektiv oro. Vid en stark oro kan medarbetaren intala sig att denne kommer drabbas hårt av 
förändringen. En kollektiv oro är när flera medarbetare delar en gemensam oro som även kan 
stärka den personliga oron. Kreativ oro fokuserar på kontext, mellanvärld och den 
organisatoriska processen och inte lika mycket på de personliga behoven. Kreativ kritik kan 
vara mindre trevlig men den är inte lika personlig så det går att vara förnuftig med den. 
Kritiken kan handla om relevanta problem och fallgropar. Dessa insikter bör tas om hand av 
förändringsledaren då de är viktiga vardagskunskaper från medarbetare. Den personliga och 
kollektiva oron är personorienterad medan den kreativa kritiken är problemorienterad.30

3.3.4 Kreativ spänning
Visioner är något som finns inom oss, och de är inte relativa. Många gånger finns det ett glapp 
mellan visionen och den nuvarande situationen. Detta glapp kan verka som en drivkraft, en 
strävan att nå visionen, detta kallas kreativ spänning. Men är glappet allt för stort kan det 
istället leda till en modfälldhet och en känsla av uppgivenhet. Den kreativa spänningen kan 
framkall ångestkänslor, för att minska ångesten kan visionen sänkas. Sänks ambitionerna så 
minskar de ångestkänslorna som beror på att visionen känns så långt bort och vi nöjer oss med 
situationen och visionen ligger nu närmare verkligheten. Ett annat alternativ till att minska 
ångesten är att flytta verkligheten mot visionen, det vill säga, att arbeta hårdare för att nå sin 
vision. Detta är oftast mer ansträngande och tar längre tid, därför väljer många att minska 
ångesten genom att flytta visionen. 

Men att flytta visionen ett steg är oftast inte nog, det kommer alltid något emellan vision och 
verklighet och då finns risken att visionen än en gång sänks. En ond cirkel av misslyckanden 

                                                
28 Ibid s.94-95
29 Ibid s.276-277
30 Ibid s.295-299
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att nå målen, frustration, sänkta ambitioner, tillfällig lättnad och ett nytt framväxande tryck att 
sänka ambitionerna ännu mer.31  

3.4 EG-direktiv 93/104 om arbetstidens förläggning
Arbetstidslagen (1982:673) innebär att den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar 
per vecka, dock om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt får arbetstagare jobba 
högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. När det finns 
särskilda behov av ökad arbetstid så får övertid tas ut med högst 48 timmar under fyra veckors 
period eller 50 timmar under en kalendermånad, men högst 200 timmar under ett kalenderår. 
Vid nödfallsövertid får övertid tas ut för det arbete som förhållandena kräver, men det gäller 
för arbetsgivaren att han anmäler det till arbetstagarorganisationen. Dock får avvikelser göras, 
men då tillfälligtvis inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, förutsatt att arbetstagaren får 
kompensationsledigt för motsvarande arbete. Vid en deltidsanställning får arbetstagaren jobba 
högst 48 timmar i snitt under sju dagar och högst fyra månader. Om det finns särskilda behov 
så får mertiden tas ut med max 200 timmar under ett kalenderår. 

Nattarbetares arbetstid får inte överstiga åtta timmar i snitt under varje period om 24 timmar 
under en tidrymd om högst fyra månader. Vid tillämpning av genomsnittsberäkning ska då 24 
timmar räknas av från beräkningsperioden för varje påbörjad period om sju dagar. Semester 
och sjukfrånvaro, som skett under en tid då arbetstagare skulle ha arbetat, ska likställas med 
fullgjord arbetstid. De nattarbetare, där arbetet innehåller särskilda risker eller stor mental, 
fysisk ansträngning, får inte jobba mer än åtta timmar under en period om 24 timmar då de 
utför arbete under natt tid. Dock får avvikelser förekomma, om det beror på särskilda 
förhållanden som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, förutsatt att arbetstagaren får 
kompensationsledigt motsvarande den arbetstiden. Kravet för att ses som nattarbetare är att 
arbetstagaren utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligtvis kommer att 
arbeta minst en tredjedel av hela sin årsarbetstid under natt. Vad som menas med natt är tiden 
mellan klockan 22 och klockan sex.

                                                
31 Senge M. P. (1999) s.141-151
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4. Empiri

Här presenteras de undersökningar som vi gjort. Sammanställningar av de enkätintervjuer vi 
genomförde på de särskilda boendena på område ett och fyra. Här finns även de kvalitativa 
intervjuer vi genomförde med områdescheferna för de aktuella områdena. Detta material 

syftar till att ligga som grund till genomförandet av vår analys 

4.1 Organisationsschema

Källa: omgjord av Staffan Johansson, ursprunglig källa Vård och Omsorg Öster

4.2 Område Ett

4.3 Enkätintervjuer

4.3.1 Jeremiasgården
Måndagen den 26 november var vi på Jeremiasgården och delade ut 40 enkäter. Fredagen 
samma vecka hämtade vi de svar vi hade fått, vi blev lite besvikna då svarsfrekvensen inte 
riktigt blev så hög som vi hoppats på. Men de svar vi hade fått var utförliga och givande. Här 
kommer en sammanfattning av de svar vi fick.
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Av de 15 svarande var 14 kvinnor och endast en man. De som svarade var undersköterskor 
eller vårdbiträden. Arbetsuppgifterna är många och först och främst relaterade till omvårdnad 
av de gamla, så som medicinering och att hjälpa dem med hygien och förflyttningar, av och 
påklädning, servera och mata de som behöver det. Kring detta blir det uppgifter som 
köksuppgifter, städa bädda och tvätta, även beställning och uppackning av varor och 
bemanning är något som ligger under deras uppgifter.  De skall även finnas tillgänglig för de 
boendes anhöriga. Få arbetar 100 procent de flesta ligger mellan 70 och 90 procent.

De flesta beskriver sitt arbete som roligt och givande, men också tungt och slitigt, ibland 
enformigt och tålamodskrävande. Många känner sig stressade ofta eller ibland, det största 
stressmomentet verkar ligga i att de känner sig otillräckliga, då de upplever att de har för 
många uppgifter runt omkring att de inte riktigt hinner med brukarna på det sätt de hade velat. 
Detta anser många bero på underbemanning och att för många uppgifter lagts på dem som inte 
är direkt kopplade till boenden.

Frågorna om deras sjukfrånvaro gav svaret att de flesta var borta på grund av vanliga 
virussjukdomar så som förkylning och maginfluensa, även vård av sjukt barn. Några var borta 
för att de hade ont i nacke axlar och rygg. På frågan om deras kollegors frånvaro gavs svaren, 
vanlig frånvaro, så som förkylning och vård av barn. Samt värk av olika slag och 
trötthet/utbrändhet. Vi fick många bra förslag på vad personalen tror att Öster kan göra för att 
minska sjukfrånvaron. Det vanligaste var att öka personalen samt att se över vårdtyngden. 
Men det fanns även en del förslag om kontinuerlig friskvård, arbetstidsförkortning, kortare 
arbetsdagar på helger och mera utbildning och kanske utbildning i egenvård. För närvarande 
arbetar de anställda på en och samma avdelning och det fanns förslag om att istället rotera i 
hela huset för att få en större omväxling. Några har sökt annat arbete, men de flesta har inte 
gjort det.

Arbetsplatsen beskrivs som ljus, varm och trevliga kollegor, ibland rörig, högljudd och tråkig.
Stämningen på arbetsplatsen beskrivs mestadels som god, med bra sammanhållning. En del 
menar att den har blivit sämre och lite ansträngd, kanske på grund av stressen, då man inte 
längre hinner med att bry sig om varandra. En del gör saker tillsammans med sina kollegor 
efter arbetstid men det händer i regel inte så ofta. En del gör det inte alls. Stödet från sina 
kollegor upplever de flesta som bra, några har inte varit i behov av stöd och kan inte uttala sig 
och några tycker inte att stödet är så bra då alla har fullt upp med sitt eget.

Det har skett en del förändringar på arbetsplatsen. De fick ny chef för ungefär ett år sedan, 
vilket till en början fungerade sådär men har blivit betydligt bättre. Det byts personal ofta 
vilket bli ganska rörigt, det har även blivit fler boende men inte fler personal på grund av 
nedskärningar som leder till att de känner sig överbelastade. Det kommer hela tiden riktlinjer 
uppifrån vilket inte uppskattas, då de anställda känner sig nedtryckta och förbisedda. Några 
nämner att det har varit utbildningar, vilket de uppskattade. De upplever inte att de kan 
påverka sin arbetssituation särskilt, men de kan ändra schemat om de vill. På frågan om de 
skulle vilja förändra något på sin arbetsplats har vi fått många svar, de flesta vill som innan ha 
mera anställda, särskilt kvällar och helger. De skulle vilja ha anställda som är mer inriktade på 
bi sysslorna så att det fanns mer tid till brukarna. Mer självständighet önskas.

Chefen beskrivs som rak och ärlig, allvarlig, men även trevlig och positiv. De anställda skulle 
vilja, även om chefen nästan alltid finns tillgänglig, vilket upplevs positivt, att hon även 
gjorde lite mer spontana besök på avdelningarna. Relationen och stödet upplev som bra, att 
hon lyssnar och har förståelse men att hon tyvärr inte kan påverka då även hon måste följa 
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riktlinjerna. Det samma gäller sättet att hantera önskemål. Frågan där de anställda fick nämna 
vad de skulle vilja ändra på så visade att några skulle vilja att chefen stod på sig lite mot de 
högre och att informera lite mer om vad som händer så att det inte upplev så hemligt.

4.3.2 Askenäshemmet
På Askenäshemmet svarade nio, varav alla kvinnor, ungefär hälften var undersköterskor och 
hälften omvårdare. Alla har barn. De beskriver sitt arbete som roligt, meningsfullt, 
ansvarsfullt och omväxlande.  En del känner sig stressade ibland när de upplever att det är 
personalbrist och att de inte känner att de hinner med de boende så som de skulle vilja. 
Anledningen till senaste sjukfrånvaro var värk trötthetssyndrom men i flesta fall vanliga 
anledningar så som förkylning. De tror att anledningen till deras kollegors frånvaro är värk i 
rygg, nacke och axlar, förkylning och vård av barn.

Förslag på vad som skulle kunna göras för att minska sjukfrånvaron är förebyggande vård så 
som att lära alla att arbeta på rätt sätt, friskvård på arbetstid, hälsokontroller, sluta föra över 
fler uppgifter på vårdarna samt anställa mer personal. Ett fåtal hade sökt andra arbeten.
Arbetsplatsen beskrivs som ombonad, trivsam och med vacker natur men lite sliten och några 
nämner ett dåligt lyft. Stämningen beskrivs som delad, beroende vilka de arbetar ihop med, 
lite tjafsig ibland, men ganska bra för de mesta. De anställda gör ibland saker tillsammans så 
som friskvård eller träffas hemma hos någon eller går ut och äter.

De menar att de stöttar varandra men att stödet kan variera beroende på vilka de arbetar med. 
Förändringar som skett på arbetsplatsen är att de har fått mer saker att göra, fler 
arbetsuppgifter. Någon nämner att de fått en extra resurs, vilket är bra. De tar även upp att de 
nu måste dokumentera på datorn vilket blir stressigt men också givande. Att påverka sin 
arbetssituation är svårt men schemat får man vara med och säga till lite om. Chefen beskrivs 
som rättvis och bestämd, glad närvarande, intresserad och kunnig. Alla upplever att kontakten 
med chefen är ganska god och att hon alltid finns tillgänglig och lyssnar. Förslag på vad 
chefen skulle kunna göra bättre är att va lite tuffare, annars va det inte så många synpunkter 
på det.

4.4 Intervju med områdeschef
Den 13 december genomförde vi en intervju med Lena Todnem som är områdeschef för 
område ett. De frågor vi ställt under intervjun finns som bilaga, även den inspelade versionen 
av intervjun finns att tillgå. Lena har varit områdeschef sedan år 2003, innan fanns inga 
områdeschefer utan efter en omorganisering skapades det nya organisationsschemat där 
kommunen delades upp i områden.

Genom svaren på våra skriftliga intervjuer har vi fått reda på att det är relativt få som arbetar 
heltid. Anledningen till detta, menar Lena, är att behovet av personal varieras så pass att
behovet är olika beroende på vilken tid på dygnet det är. På morgonen vill de kunna ha många 
anställda att tillsätta medan det på eftermiddagen inte behövs lika många. Skulle det vara för 
många som arbetar heltid skulle detta innebära att det under dessa tider med färre arbetsbehov 
skulle finnas för mycket personal på avdelningen och detta leder till onödiga kostnader. De 
som arbetar heltid kan därför få arbeta på en annan avdelning än den ordinarie för att täcka 
upp på avdelningar där det inte finns ett överflöd. Det är även av denna anledning som 
personalen får arbeta delade turer, vilket enligt de skriftliga intervjuerna inte uppskattas av 
personalen. Delade turer innebär att personalen arbetar till exempel ett pass på förmiddagen
och sedan är ledig i kanske tre timmar och sedan arbetar ett pass till. Detta är något som de 
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har arbetat för att avskaffa men att det på senare år har kommit tillbaka dels på grund av nya 
EU direktiv.

Vid intervjun med Lena tog vi upp några saker som de anställda gett som förslag på vad de 
skulle vilja förändra på sin arbetsplats bland annat kortare arbetspass särskilt på helgerna. 
Detta tycker Lena är bra då det är ett tungt och krävande arbete, både fysiskt och psykiskt. 
Vad vi märker är att de anställda tenderar att vilja arbeta för att sedan få vara lediga längre. 
Vilket är både på gott och ont.  På förslaget om mer regelbunden friskvård svarar hon att det 
självklart skulle vara bra men att det är svårt att genomföra allt på arbetstid då man måste 
ringa in vikarier. 

Vi frågade hur hon ser på arbetspressen och sjukfrånvaron bland omvårdare, vilket inte är en 
helt lätt fråga. Hon poängterade vikten av att utbilda personalen i att arbeta rätt, då det är ett 
fysiskt krävande arbete. Att till exempel lära sig att förflytta istället för att lyfta är en del. Har 
de en gång börjat arbeta på fel sätt, kan det vara svårt att lära om. Det kan även diskuteras hur 
mycket av sjukfrånvaron som inte är arbetsrelaterad, så som familj och ekonomiska problem. 
I de skriftliga intervjuerna har regelbundna hälsokontroller tagits upp, men enligt Lena visade 
forskning att detta inte gav någon egentlig nytta, kanske kan de upptäcka vissa saker men sen 
uppstår diskussionen om hur långt arbetsplatsens ansvar skall sträcka sig. Skall arbetsplatsen 
lägga sig i hur personalen lever, menade Todnem Svanström. Vid behov så kan 
landstingshälsan sättas in. Om någon grupp har samarbetssvårigheter eller inte trivs ihop och 
inte får ihop jobbet så kan handledning eller arbetslagsutveckling erbjudas. 

Många i personalen upplever att den största stressen ligger i att de känner sig otillräckliga och 
inte hinner med brukarna på det sätt som de skulle vilja. Detta tror Lena kan bero på att de 
anställda lägger ribban för högt, de vill mycket med sitt arbete att ribban till slut kanske läggs 
orimligt högt. Det är en del av enhetscheferna arbete att kontrollera att personalen inte ställer 
för mycket orimliga kvar på sig själva och arbetet som de utför. Lena tycker att hennes 
kontakt med enhetscheferna är bra, hon har kontakt, mer med en del och lite mindre med 
andra, beroende på hur väl de känner varandra.

Inom just särskilt boende har det inte genomförts så många åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. Jeremiasgården har haft ett projekt med att komma tillrätta med ekonomin då 
man tydligt kunde se att det läckte pengar någonstans, dessa läckor har man hittat och 
åtgärdat. Det handlade om att ge mer klara instruktioner och strukturera upp mer, ändra på en 
del invandra rutiner som inte riktigt fungerade. Till exempel finns det nu mer klara 
förhållningssätt vid tillsättning av vikarier. Lena tror att de flesta är positiva till de nya 
förändringarna, självklart kanske inte alla är helt nöjda med allt men överlag tror hon ändå att 
de är mest positiva. Åtgärder för att minska den höga korttidsfrånvaron är på gång men det är 
fortfarande oklart hur detta skall finansieras. De som vill anmäla sjukfrånvaro skall göra detta 
till landstingshälsan, för att där kunna få hjälp och råd, efter tre dagar skall detta sedan följas 
upp. Förändringar som de anställda tog upp var bland annat något som kallades DOCIT vilket 
vi fick reda på är en slags dator utbildning i ett program där personalen dokumenterar 
information om brukarna. Detta är något som är nytt på Jeremiasgården men är något som har 
funnits längre på andra gårdar. I Almby använder man sig av ett program som heter Timecare, 
detta fungerar så att personalen kan göra sitt ”önskeschema”, utifrån det skapas sedan 
schemat, detta är något som personalen har uppskattat. Hon har hört talas om 3- 3 modellen 
och att den har provats i kommunen, med framgång, men har visats sig vara för kostsam och 
därför lagts ned.
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Många i personalen nämner att det hela tiden presenteras riktlinjer som skall följas något 
personalen nämner som negativt. Detta kan vara riktlinjer som Socialtjänstlagen, Hälso och 
sjukvårdslagen, dessa riktlinjer måste brytas med i enhetsnivå som i slutänden kanske 
påverkar varje grupp, som att ett visst pass kanske innefattar att byta alla rockar och ett annat 
att se till att spritautomaterna fylls på. Nyligen kom ny författning från socialstyrelsen som 
innebär skärpta rutiner kring hygien.

Lena kunde inte säga att organisationen var mer process eller resultat inriktad, då den kunde 
anses som både och. I grunden var det en budget som skulle hållas men att det var viktigt att 
inte glömma varför vi var där, för boendens skull. Vi bad Lena definiera särskilt boende med 
tre ord, hon valde att beskriva dem med orden hem, vård och omsorg, och trygghet till allra 
största delen. Ibland kunde det hända saker som inte fick hända, men att detta var svårt att 
undvika.

4.5 Område fyra

4.6 Enkätintervjuer

4.6.1 Sirishof
Område fyra består av de särskilda boendena Sirishof, Skebäcksgården och Tullhuset. Sirishof 
besöktes den 28 november och där lämnades 33 enkäter ut. Svarsfrekvensen visade sig bli 15
stycken, vilket innebär ett bortfall på 18 stycken. Av de 15 svarande var tretton kvinnor och 
två män. De arbetade som undersköterskor eller vårdbiträden. Många hade flera barn men det 
fanns även de som inte hade några. De beskrev sitt arbete som stressigt, tungt, ansvarsfullt 
men också som roligt. De flesta var fast anställda och arbetade runt 40 eller 80 procent. Om 
de upplevde sitt arbete som stressigt berodde på hur de boende betedde sig. De som sa nej 
eller ibland på frågan svarade de hade låg bemanning, dålig planering och att det krävdes 
tålamod vid morgonarbetet. De flesta svarade ja på frågan och menade att det finns för få 
marginaler så att inget får hända utöver det vanliga. De ansåg sig inte räcka till för de boendes 
behov och att det var för låg grundbemanning av personal. Deras senaste sjukfrånvaro 
berodde på förkylningar men också av utmattning och stress. På frågan om deras kollegors 
frånvaro svarade de förkylning, arbetsskador samt problem med rygg och axlar. Omvårdarna 
hade många svar på hur Vård och omsorg öster kunde minska sjukfrånvaron. Det vanligaste 
svaret var att anställa mer personal, skaffa bättre hälsoutvecklande möjligheter och friskvård. 
De flesta har inte sökt annat arbete under året. Sirishof som arbetsplats är beskriven som 
mångkulturell, tung, stressig, trevlig och att de har gemenskap. 

De har en bra stämning och öppenhet, den anses vara hyfsad efter omständigheterna. 
Omvårdarna på Sirishof anser sig komma bra eller mycket bra överens med sina kollegor. De 
brukar ibland göra saker tillsammans efter arbetstid som till exempel gå ut och äta. 
Omvårdarna anser sig få stöd från sina kollegor då det finns behov i båda jobb och privatliv. 
På frågan om förändringar på arbetsplatsen menade flera att deras schema blivit sämre men att 
det har blivit bättre stämning vilket de har arbetat hårt för. De som tyckte att stämningen blivit 
bättre ansåg att förändringarna var positiva, medan de som antydde på det sämre schemat 
ansåg att förändringen påverkat arbetsplatsen negativt. Många ansåg sig inte kunna påverka 
sin arbetssituation. Några antydde på att de kunde byta arbetstider med varandra men att lönen 
var för låg. På frågan om de ville förändra någon på sin arbetsplats svarade de flesta att de 
ville ha mer personal, arbeta färre helger, arbeta var tredje helg samt ha färre delade turer. 
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Det finns två chefer på Sirishof men vi valde att ställa frågan som om det bara fanns en chef 
då vi inte ville utpeka någon av dem. Chefen beskrivs som tillmötesgående, omtänksam, glad, 
borde vara lite strängare, rättvis, klok och förstående. Omvårdarna anser sig ha en bra relation 
med sin chef. Chefen lyssnar, stöder sina anställda och behandlar deras önskemål så gott hon 
kan. Några omvårdare hade önskemål om att chefen skulle ta del av deras arbete mer för att 
förstå tyngden och för att förstå varför de behöver mer personal. Medan andra tyckte att 
chefen inte behövde ändras något. Någon menade att schemat behövde ändras. 

4.6.2 Skebäcksgården
Skebäcksgården besöktes den fjärde december, de fick 40 enkäter men endast tio svarade. En 
av respondenterna var en man, resten var kvinnor och de arbetade som undersköterska eller 
vårdbiträde. Många av omvårdarna hade flera barn. De beskrev sitt arbete som tungt, 
intressant, stressigt och ansvarsfullt. De flesta var fast anställda och arbetar runt 75 procent 
per vecka. Arbetet kunde kännas stressigt om omvårdarna inte räckte till samt om det var 
mycket att göra på morgonen. Anledningen till deras senaste sjukfrånvaro var förkylning eller 
problem med ryggen. Deras kollegors senaste kortfrånvaro ansåg de bero på tungt arbete, 
förslitningsskador, förkylningar, eller ryggont. Frågan om vad vård och omsorg öster kunde 
göra för att minska sjukfrånvaron fick bra respons. De flesta ville anställa mer personal för att 
få ner arbetsbelastningen, andra ville att de skulle uppmuntra personalen genom 
kompetensutveckling, ha obligatorisk styrketräning på arbetstid, arbeta 75 procent men få lön 
för 100 procent, se till att personalen kommer bra överens samt att alla ska känna sig som en 
del av gruppen. Några hade sökt annat arbete under året men majoriteten hade inte det. 
Skebäcksgården som arbetsplats beskrevs som tryggt, bra arbetskamrater, trevligt, stressigt 
och att de hade gemenskap. 

Stämningen beskrevs som bra trots tidsbristen, det var en god stämning och de kom bra 
överens med sina kollegor. Omvårdarna umgicks lite på fritiden, oftast gick de ut och åt 
tillsammans. De flesta kände att de fick stöd från sina kollegor om det skulle behövas. Stödet 
var dock lite sämre mellan dag och natt personal. Enligt enkätsvaren har en ny förändring 
skett i form av en så kallad Docit utbildning. Docit innebär att omvårdarna numera 
dokumenterar brukarnas hälsa i ett datasystem för att sedan kunna följa upp deras 
hälsoutveckling. Förändringen ansågs vara positiv och bra. Omvårdarna ansåg att deras lön 
kunde påverkas vid lönesamtal men att den övriga arbetssituationen inte kunde påverkas. Om 
omvårdarna kunde förändra sin arbetsplats skulle fler anställas och de skulle ändra schemat. 
Skebäcksgården har två chefer som beskrivs som positiva, glada, att de tar tag i saker som 
kommer upp samt att de är lyhörda. Relationen med chefen var bra och hon ansågs lyssna på 
sin personal. Den ena chefen var nyanställd sedan några månader vilket gjorde att några 
omvårdare inte hunnit få någon uppfattning kring hennes stöd. Omvårdarnas önskemål 
behandlades bra enligt vissa medan andra inte hade fått någon uppfattning på grund av att 
chefen var ny. Frågan om vad chefen kunde ändra på fick svaren att det behövde anställas mer 
personal på framför allt kvällar och helger, att personalen skulle slippa gå kort vilket innebär 
att det finns för få på plats, arbeta var tredje helg samt att se till att samarbetet mellan 
grupperna fungerade bättre. 

4.6.3 Tullhuset
Tullhuset fick trettio enkäter den fjärde december. Av dem var det tolv kvinnor som svarade 
och de var undersköterskor eller vårdbiträden. Deras arbetsuppgifter bestod av att hjälpa de 
boende med köksarbete, hygien, städ, tvätt och andra uppgifter så som att vara 
beställningsansvarig för boenden. Det är var få som arbetade hundra procent heltid, de flesta 
arbetade mellan åttio och nittio procent. De flesta omvårdare hade mellan ett till tre barn. De 
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flesta ansåg att deras arbete var roligt men att det var krävande och att de fick dåligt betalt. 
Många ansåg sig vara stressade då de inte hann med de boende så som att umgås med dem. 
Ekonomin var också ett problem då kommunen har stora sparkrav på vården och att tullhuset 
därför tar in vikarier som tar tid. Kritiken var att de går kort vilket innebär att det finns för lite 
personal på plats och att de därför sliter ut sig i förtid. 

De flesta var frånvarande på grund av förkylningar eller vård av sjukt barn. Vissa har varit 
sjukskrivna på grund av utbrändhet men även av rygg och nackbesvär. De anställda menade 
att stressen berodde på deras tunga arbeten samt att de påverkades av den stress som finns på 
arbetsplatsen. Andra menar att de inte får vara lediga länge nog för att hinna återhämta sig 
från arbetet och att de inte får den vilan som de behöver för att kunna göra sitt jobb.

Det kom in många bra förslag på vad vård och omsorg öster kunde göra för att förbättra 
situationen på arbetsplatsen. Genom att anställa fler och inte ha delade turer trodde de 
anställda att det skulle gå att göra ett bättre schema för dem. Mer ledighet ansågs öka trivseln 
på arbetsplatsen. Några ansåg att Tullhuset borde anställa sjuksköterskor så att omvårdarna 
kunde ägna sin tid åt de boende.

Tullhuset beskrevs som trevlig, rolig och de anställda tyckte att det var en trivsam arbetsplats. 
En del ansåg att det var en för stor personalomsättning på arbetsplatsen samt att de upplevde 
en för hög ljudnivå. De anställda ansåg sig komma bra överens med varandra och de ibland 
gjorde olika saker utanför jobbet så som att gå ut och äta samt att vissa besökte varandra och 
hade friskvård. De anställda tyckte att de fick en bra respons från kollegor samt att de ställde 
upp för varandra. De diskuterar olika åtgärder för hur de kunde göra sitt arbete lättare samt 
hur de skulle ta hand om besvärliga boenden. 

När det gällde förändringar på arbetsplatsen så är de flesta överens om att det görs besparingar 
och att det medför personalbrist under arbetspassen. Det ansågs även finnas för mycket ny 
personal och fler tillskrivningar på boenden. Då någon blev sjuk togs ingen vikarie in vilket 
medförde att personalstyrkan blev ännu lägre då någon var sjukskriven. De anställda tyckte 
inte förändringarna hade varit positiva. De blev mer stressade över sitt arbete då de fick fler 
arbetsuppgifter som skulle utföras på mindre personal. De kunde påverka sin schemaläggning 
men inte lönen, ville någon vara ledig så bytte de med sina arbetskamrater. De flesta var 
enliga om att det behövde anställas mer personal med utbildning. Fler anställda skulle ge dem 
mer tid för de boende och de skulle kunna sänka sin arbetsbelastning. Chefen ansågs vara 
trevlig, effektiv och lyhörd. Omvårdarna ansåg sig ha en bra relation med sin chef för att hon 
lyssnar, det var lätt att få kontakt med henne, hon gav stöd och beröm för deras arbete. De 
tyckte att det var bra att hon tar sig tid att gå runt på olika avdelningar och prata med 
omvårdarna om hur det fungerar på arbetet. De flesta tyckte att de fick genom sina önskemål 
men att ekonomin bromsade vilket gjorde att alla inte kunde bli nöjda. Det fanns en önskan 
hos omvårdarna om att chefen på Tullhuset borde ändra schemat så att omvårdarna inte skulle 
arbeta varannan helg samt att de skulle anställa fler. 

4.7 Intervju med områdeschef
Organisationen vård och omsorg har varit under förändring de senaste åren främst inom 
ledningen. Det var vid år 2003 som organisationen social välfärd blev uppdelad i öster och 
väster. Innan fanns endast enhetschefer och biträdande chefer. Den nya organisationen med 
områdeschefer har pågått sedan år 2004. Varje enhet arbetar olika med att åtgärda 
sjukfrånvaron. Det är svårt att säga någon generell åtgärd. Områdeschefen har kontakt med 
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enhetscheferna varannan vecka, det är enhetscheferna som har mest kontakt med omvårdarna. 
Där diskuterar de olika tankar och idéer som personalen har. 

Det sker ett ständigt arbete med att försöka minska sjukskrivningar inom vård och omsorg. 
Område fyra har ett hälsoprojekt där det finns en hälsoskola för de omvårdare som har mycket 
korttidsfrånvaro eller är sjukskrivna. De träffas runt tio veckor och får hjälp av en 
sjukgymnast. Hälsoskolan har enligt Kellgren lett till att sjukfrånvaron har minskat. 
Hälsogruppen och landstingshälsan har använt olika modeller kring bland annat arbetstider. I 
område tre hade Adolfsberg en arbetstidsmodell som kallas för tre- tre modellen där 
omvårdarna arbetade mer sammanhängande och sedan fick de vara lediga några dagar, men 
kostnaden var för hög för kommunen så projektet fick läggas ned. På frågan om vad område 
fyra hade för olika arbetsmodeller svarade Kellgren att bland annat Sirishof hade haft ett 
tvättstugeschema och ett önskeschema om arbetstider, men dessa blev svåra att behålla genom 
EU direktiven32. Det är enhetschefen som ansvarar för att gruppen fungerar på ett bra sätt, de 
får även hjälp från Landstingshälsan. Områdeschefen beskrev de särskilda boendena med ord 
som trygghet, värme och krävande arbete. Schemat fick ändras för att passa med de nya 
reglerna i EU direktiven. De får en ram för området utifrån den så kallade SärBo- modellen. 
Hur mycket resurser alla enheter får beror på deras inriktning av boende, men mängden är 
begränsad.

Andra sätt att förändra organisationen förutom mer resurser kunde vara att se över hur de 
arbetade, planera om och lägga upp dagen annorlunda. Det handlade mest om planering och 
mindre om resurserna. Kulturen inom särskilda boenden är annorlunda i jämförelse med till 
exempel sjukhuset. Kulturen kan även vara olika inom de olika avdelningarna. De särskilda 
boendena arbetar med människor och dygnet runt verksamhet vilken ger en annorlunda kultur 
är med andra yrkeskategorier. Det finns kommundirektiv som måste följas. Det finns även 
oskrivna regler om vilka som arbetar, hur de kommer överens. Omvårdarna skapar sin egen 
kultur med egna värderingar, det anser Kellgren vara på både gott och ont. 

Om de särskilda boendena har fler fasta anställda är det enklare att sätta ihop ett schema. 
Skebäcksgården har fler deltider än de två andra boendena inom område fyra. Det var en stor 
skillnad med område ett. Askenäshemmet inom område ett hade bara fyra heltidsanställda. 
Huruvida personalen arbetade heltid eller deltid kunde påverka sjukfrånvaron menade Kerstin 
Kellgren. Tullhuset och Sirishof inom område fyra har omkring nittio procent 
heltidsarbetande medan Askenäshemmet i område ett hade en lägre siffra, enligt Kellgren. 
Hon menade att det är mer slitsamt att arbeta 100 procent då heltidsarbetare får ett sämre 
schema. Det är på morgonen och på kvällen som mest personal behövs. Det skulle vara 
enklast att få ihop scheman om omvårdarna arbetade deltid.

4.8 Cape-modellen
Cape modellen var framtagen av Carina Persson, den pågick som ett projekt under första 
januari 2002 till sista april 2003 vid Adolfbergshemmet i Mosjö där hon då arbetade som 
undersköterska. Mosjö kommun hade ett stort behov av att förändra arbetssättet inom 
omvården då sjukfrånvaron och kostanden för vikarier var hög. Modellen togs fram under en 

                                                

32 Se avsnitt 3.5 EG-direktiv
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diskussion där personalen på Adolfsbergshemmet ville utveckla hur äldreomsorgens 
arbetstider och vårdyrket i helhet kunde bli attraktivare33. De skulle testa någon av de 
arbetsmodeller som finns inom omsorgen så som tvättstugeschemat eller 3-3 modellen. Ingen 
av dessa modeller ansågs vara bra nog, då utvecklade Carina Persson en ny modell där de 
positiva effekterna utifrån de gamla modellerna fanns med. Cape- modellen består i huvudsak 
av fyra olika delar: arbete var tredje helg, arbetstidsförkortning, sammanhängande ledighet 
och schemalagd tid för social samvaro med vårdtagarna. Var och en av dessa delar förklaras 
nedan. Målsättningen med modellen var enligt Carina Persson att minska korttidsfrånvaron 
och att på sikt även minska belastningsskadorna hos personalen. Helgtjänstgöring var tredje 
vecka och arbetstidsförkortning skulle ge de anställda ett mer socialt aktivare liv. Ökad 
bemanning skulle ge bättre vård och ökad livskvalitet för de boende, enligt rapporten.  

1. Arbete var tredje helg ansågs viktigt för att personalen, då de arbetar inom vården 
skulle få möjligheter till ett större privatliv och mer socialt liv. Tanken med att arbeta 
var tredje helg var för att de skulle få umgås mer med sina vänner och bekanta samt 
för att kunna ta del av familjeaktiviteter. Det hade varit ett önskemål från de anställda 
om att få vara mer ledig under helgerna. Vården sägs ha stora rekryteringsbehov i 
framtiden enligt rapporter34, och att då arbeta var tredje helg kunde göra vårdyrket mer 
attraktivt. Idag arbetar vårdpersonalen inom område ett och fyra varannan helg.

2. Arbetstidsförkortningen blev totalt 15 procent och arbetstiden blev 30,75 
timmar/vecka för en heltidsanställd enligt Perssons studie vid Adolfbergshemmet35. I 
schemat låg 83.1 procent arbetstid för en heltidsanställd inom vården. Utöver detta går 
personalen in och gör 40 timmar extra per år, vilket motsvarar totalt 85 procent36. 
Användningsområdet för extratimmar gav kortare sjukfrånvaro, kvalitetsmöten, 
samverkansgrupp, palliativa teamet, vård av barn och så vidare. Tanken var att 
personalen inom vården skulle ha en möjlighet att kunna utföra det krävande arbete
som verksamheten önskar av sina anställda. Arbetstidsförkortningen skulle ge
personalen en möjlighet att kunna ha tid för rekreationer och friskvård, vilket 
antagligen skulle påverka personalen att hålla sig friskare. Arbetstidsförkortningen var 
även ett sätt att försöka göra omvårdnadsarbetet mer attraktivt och det skulle kunna 
bidra till att locka ny personal.

3. Sammanhängande ledighet. De anställda arbetade max tre och en halv dagar i följd 
och var lediga minst två och en halv dag i följd vilket gjorde att de skulle få större 
möjligheter till att återhämta sig från arbetet. Tanken var också att personalen inte 
skulle arbeta mer än fyrtio timmar extra per år. Mer arbete kunde riskera att 
personalen fick deras ledighet spräckt för ofta och att de inte skulle få den ledighet
som de behöver. Det är viktigt att personalen vet att ledigheten återkommer med 
jämna mellanrum så att personalen får den vila de behöver.

4. Schemalagd tid för social samvaro med vårdtagarna var tänkt att ägnas uteslutande 
åt brukarna. Detta var schemalagt och sågs som en lika viktig arbetsuppgift som vilken 
annan på avdelningen. Denna schemalagda tid fanns inte i andra liknande modeller
som finns att tillgå på arbetsmarknaden. Personalen såg den sociala samvaron som 
betydelsefull och rolig, den förde även med sig att personalen fick möjlighet och 
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utrymme att se hela människan i omvårdnadsarbetet. Personalen utformar samvaro och 
aktiviteter med de boende efter önskemål från brukarna. Detta har gett positiv respons 
från brukare37 och deras anhöriga.    

                                                
37 De boende på det särskilda boendet
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5. Analys

Här kopplas den empiri vi tagit fram genom enkätintervjuerna och de kvalitativa intervjuerna 
med den teori vi valt att utgå ifrån. Vi börjar med att analysera organisationskulturen för att 

sedan undersöka vilka förändringar som gjorts inom organisationen och hur dessa har 
utvecklats.

5.1 Kulturen

5.2 De sex dimensionerna
Det är svårt att placera en organisation i fack och att till exempel påstå att den är antingen 
process eller resultat inriktad oftast ligger den någonstans mitt emellan. Det finns inslag som 
kan placeras åt det ena hållet men även andra inslag som kan lutar mer åt det andra. Det går 
heller inte att påstå att det ena är bra och de andra är dåligt. Det är ofta helt 
situationsberoende, i en viss organisation i en viss situation kanske en lutning åt det ena hållet 
är att föredra, medan för samma organisation i en annan situation kanske samma lutning inte 
alls är lika passande. Därför analyserar vi vilken lutning vi kan urskilja, i vilka situationer och 
hur detta kan påverka personalen och deras arbete. 

5.2.1 Processinriktad kontra resultatinriktad
I en resultatinriktad organisation upplevs inget obehag i nya situationer, de anstränger sig 
maximalt och upplever att varje dag för med sig något nytt. Teorins första dimension ställer 
intresset för medel mot intresset för mål. Todnem Svanström kunde inte säga om område ett
var mer process eller resultat inriktad, då den kunde anses vara både och. I grunden var det en 
budget som skulle hållas men att det var viktigt att inte glömma varför de var där, för de 
boendes skull. Kerstin Kellgren hade en liknande syn kring område fyras organisation. Vad 
anser omvårdarna? Personal i processinriktade kulturer anser enligt teorin att de undviker 
risker, anstränger sig måttligt och upplever dagarna ganska lika. Omvårdarna har 
arbetsuppgifter som ser likadana ut varje dag, som att omvårda, medicinera, tvätta och städa. 
Dagarna blir dock annorlunda eftersom de arbetar med människor. Mängden av ansträngning 
anser både omvårdare och chefer vara ett problem. Att överanstränga sig och att inte hinna 
med sina arbetsuppgifter orsakar stress och sjukfrånvaro. Todnem Svanström tog upp att 
omvårdarna satt ribban för vad de ska prestera för högt. Det var enhetschefernas ansvar att 
försöka sänka dessa och få omvårdarna att bli nöjda med deras prestationer. Skulle personalen 
bli mer nöjda med vad de presterar skulle det kunna minska stressen hos omvårdare. Minskad 
stress skulle antagligen minska sjukfrånvaron. Utifrån enkäterna har det kommit fram att 
omvårdarna känner sig stressade över att de inte hinner umgås med omvårdarna utan bara 
göra det praktiska, åsikten delas på båda områdena.

Enligt teorin kan åtgärder för att undvika risker vara att chefen anlitar mer personer som ska 
arbeta inom verksamheten eller de inte gör för stora förändringar inom organisationen. Att
undvika risker anses vara processinriktat. Det finns ett krav från kommunen om att inte gå 
över budget. Utifrån enkätintervjuerna kanske omvårdarna uppfattar organisationen som 
processinriktad då organisationen inte anlitar ny personal trots att omvårdarna tycker att det 
finns behov. Att inte anställa fler kan anses som att det inte görs åtgärder i förebyggande 
syfte, att. Det är känt för de flesta att omvården har personalbrist på grund av nedskärningarna 
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på nittio talet, men ändå görs inget radikalt. Omvårdarna anser att det inte finns någon extra 
tid för eventuella fördröjningar vilket gör att de anstränger sig så att det orsakar 
förslitningsskador. Deras arbetsdag blir varierad då de arbetar med människor, varje dag för 
med sig något nytt och det gör deras kultur till mer resultatinriktad. Utifrån enkätintervjuerna 
kanske omvårdarna uppfattar organisationen som resultatinriktad då organisationen inte 
anlitar ny personal trots att omvårdarna tycker att det finns behov.

Verksamheten försöker lära omvårdare att lyfta rätt så att de slipper bekymmer med ryggar, 
men att det kan vara svårt att ändra på en lyftteknik som omvårdaren alltid använt sig av 
innan. De kanske fortsätter att lyfta fel på grund av att de alltid har gjort så, menade Todnem 
Svanström. 

Anledningen till att meningarna skiljer sig mellan cheferna och de anställda kan vara att det 
råder en brist i kommunikationen. Cheferna strävar efter en processinriktad organisation 
medan syftet med de förändringar som gjorts inte når fram till personalen vilket gör att de får 
en helt annan uppfattning. De känner att de åtgärder som gjorts enbart har med besparingar att 
göra, vilket medför att de ser sin organisation som resultatinriktad. 

5.2.2 Personalinriktad kontra arbetsinriktad
Utifrån enkätintervjun känner de anställda att de får bra stöd från sin chef, att chefen är lyhörd 
och lyssnar på sina anställda, men att budgeten begränsar. Deras schemaläggning anses vara 
något de vill ändra på. De behöver arbeta varannan helg vilket inte är uppskattat. Detta kan 
medföra att vissa anställda inte mår bra av att de inte hinner umgås med sina familjer på det 
sättet som andra yrken har möjlighet till och göra under helgerna. Detta sätt och styra en 
verksamhet på kan göra att de anställda kan uppleva att ledningen är enbart intresserad av 
resultatet i verksamheten och mindre av de anställda. Beslut i verksamheten fattas på lednings 
nivå och där styr ekonomin vilket medför att det inte finns resurser att gå över budget. 
Personalens brist på ansvar kan göra att de tappar intresset för sitt arbete och slutar prestera 
för att de känner att ledningen ändå inte kan göra något åt problemet eller att de inte bryr sig 
om sina anställda. På sikt kan det skapa andra problem i organisationen så som negativ 
inställning till förändringar eller att personalen inte har den tro till sin ledning som det är 
önskat. Detta kan medföra att det kan bli svårt att driva beslut i organisationen för att de 
anställda inte kommer att ha den tro till ledningen som krävs för nya idéer.

I en personalinriktad kultur känner de anställda att hänsyn tas till deras personliga problem, att 
organisationen tar ett ansvar för sina anställdas välmående och viktiga beslut fattas oftast i 
grupp eller kommittéer. På arbetsinriktade arbeten känner de anställda däremot en press att 
prestera och bli färdiga med sitt arbete, de upplever att organisationen enbart är intresserade 
av resultatet och inte av deras välmående. För att sammanfatta kan område ett och fyra både 
ha en personalinriktad och en arbetsinriktad kultur. Chefen tar ansvar för deras personliga 
problem efter bästa förmåga enligt enkätintervjuerna. Beslut tas i grupp med enhetschefen och 
förvaltningen, vill omvårdarna ändra på något kan de meddela sin enhetschef. Utifrån detta 
kan organisationen anses vara personalinriktad. Flera anställda kände sig stressade över att de 
inte hinner med sina arbetsuppgifter, samt att uppgifterna hade blivit flera. Tiden var även 
begränsad för att hinna med allt så det gällde att inget oförutsett hände. Utifrån detta kan 
organisationen anses som arbetsinriktad då de anställda känner press och att tiden kunde 
kännas för begränsad för alla uppgifter. Personalbristen inom omvårdnadssektorn gör inte 
situationen enklare. 
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5.2.3 Företagsinriktade kontra uppgiftsidentifierande
Det har framkommit från enkäterna att det finns vikarier inom verksamheten som inte har 
någon utbildning, vilket kan medföra att arbetsbördan ökar för övriga omvårdare. De flyttar 
en stor del av arbetet från vikarier till anställda som har kompetens för att de inte har rätt 
kunskap om allt. De anställda omvårdarna kan då få större börda på sitt arbete genom att de 
måste lära ut vikarierna om deras arbete. Detta kan medföra att de anställda arbetar mer än 
vad de behöver under den tiden som vikarier utan utbildning finns på plats, det kan medföra 
att slitaget bli större på omvårdarna än vad det behöver vara. Skulle verksamheten bara anlita 
personer med kompetens som krävs för jobbet skulle det kunna bli mindre krävande jobb för 
alla anställda på verksamheten. Detta skulle medföra att förlitning och stress skulle bli mindre 
genom att de inte behöver utföra någons annans arbete. Anställda i en företagsidentifierande 
kultur kan uppleva att organisationens normer styr deras beteende på arbetet men även 
hemma, enligt teorin. Vid nyanställning behandlas deras sociala bakgrund lika som de 
egenskaper som är ämnade för just det arbetet. Företagsidentifierade kulturer är dåliga på att 
planera långt in i framtiden. I uppgiftsorienterade organisationer anställs personer efter deras 
kunskap och privatlivet är deras ensak. Dessa är oftast bättre på att planera långt in i 
framtiden. Personalens privatliv är deras ensak men den kan ha att göra med sjukskrivningar. 
Allt är inte organisationens fel, anser Todnem Svanström.  Områdena kan anses som 
uppgiftsorienterande då de inte anställer personal efter deras sociala bakgrund. Det anställs
ibland vikarier utan förkunskap, enligt enkätintervjun, då kan de inte anses lägga ner tid på 
personalens bakgrund.

5.2.4 Öppet system kontra slutet system
Sammanställningen av enkät undersökningen visade att områdena kan anses ha ett öppet 
system där de anställda trivs på arbetet och att de ställer upp för varandra när det finns behov. 
Arbetet blir enklare för omvårdarna om de känner stöd från kollegor vid problem på jobbet 
eller hemma. I ett öppet system är det lätt att känna sig välkommen som nyanställd och 
organisationen är öppen till omgivningen. Ett öppet system kan öka trivseln på arbetet vilket 
gör arbetet enklare för att de alltid har någon som hjälper till vid behov, det kan även göra att
bördan som finns blir enklare att handskas med. Trivsel kan göra att de känner mindre stress 
än om det skulle vara ett slutet system. I ett slutet system är organisationen stängd mot 
omgivningen och det kan ta lång tid för nyanställda att ”komma in i” företaget, vilket inte 
passar in på områdenas enkätsvar.  

5.2.5 Svag kontroll kontra strikt kontroll
Enligt teorin kan personalen i en svagt kontrollerad kultur uppleva att kostnaderna inte är så 
viktiga, inte heller att passa tider och att de har en avslappnad och skämtsam miljö. I en 
organisation med strikt kontroll upplevs däremot en stor kostnadsmedvetenhet, punktlighet 
gäller och tider är till för att hållas. De skämtar sällan om organisationen eller om arbetet i en 
strikt miljö. Områdena kan utifrån enkätintervjun anses ha en strikt kontroll då verksamheten 
har en kostnadsmedvetenhet men även en skämtsam arbetsmiljö vilket passar till den svaga 
kontrollen. När omvårdarna skulle beskriva stämningen på arbetsplatsen sa område ett att de 
hade roligt för det mesta, att de hade en bra sammanhållning medan område fyra sa att den var 
förhållandevis bra till arbetssituationen. Helheten är alltså bra, enligt dem. Deras 
kostnadsmedvetenhet gör att organisationen har svårt och gå framåt då det finns 
begränsningar av budgeten. Ledningen och de anställda måste tänka till hur de ska få sitt 
arbete fungera mot budgeten. Resurserna till de särskilda boendena utgår från SäBo modellen. 
Omvårdarna var eniga om att de fick bra stöd från sina kollegor utifrån enkäterna. De umgås 
på fritiden ibland vilket ger intrycket att personalen verkar trivas tillsammans, i alla fall 
helheten. Arbetsplatserna verkar vara mer avslappnade än strikta vilket kan innebära att 
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område fyra har en svag kontroll. De har en svag kontroll med få strikta inslag på grund av 
deras kostnadsmedvetenhet. 

5.2.6 Normativ kontra pragmatisk
Det viktigaste i en normativ organisation är procedurerna, hur någonting utförs, medan de in 
en pragmatisk organisation fokuserar mer på resultatet. Det framkommer i enkäterna att 
omvårdarna inte har tid med alla sina sysslor för att de är underbemannade och att de inte 
hinner med att umgås med de boende. Det framkommer att mer uppgifter läggs per anställd 
och de ska klara av dem plus sina övriga arbetsuppgifter. Hälsoskolan hjälper omvårdare som 
är sjukskrivna med att få rehabilitering kring deras situation. De väljs ut några stycken till 
varje tillfälle som chefen anser skulle behöva hjälp. Hälsoskolan pågår i runt tio veckor och 
de får hjälp av en sjukgymnast. Åtgärderna kring personalens hälsa kan göra område fyra till 
normativ. Det är fokus på processerna i verksamheten, hur personalen arbetar. 

5.3 Mekanisk eller organisk organisation
Vård och omsorg öster har en ledning där områdeschefen ansvarar för dagvård, hemvård och
särskilda boenden inom sitt område. I de särskilda boendena ansvarar två enhetschefer för 
personalen. Omvårdnadspersonalen har befattningar som undersköterska, vårdbiträde, 
arbetsterapeut, sjuksköterska, assistenter samt biståndshandläggare. Det finns tydliga 
arbetsinstruktioner för vad alla omvårdare ska göra under sin arbetstid. En undersköterska ska 
bland annat ta hand om de boende, tvätta, i viss utsträckning medicinering och ge dem mat
medan ett vårdbiträde har samma arbetsuppgifter i stort men mindre ansvar. Lena Todnem 
Svanström menade att de särskilda boendena hade en mer fyrkantig organisation än vad till 
exempel hemvården hade, den senare var mer flexibel om någon i personalen var frånvarande 
till exempel, då var det lätt att anpassa sig. De särskilda boendenas personal ville ha en 
tydligare rutin kring arbetet. Resultaten från enkätundersökningen visade att flera anställda 
från Sirishof i område fyra klagade på sitt nya schema. Det kom nya EG direktiv vilket 
medförde att schemat behövde justeras efter dessa. Kerstin Kellgren betonade att om fler 
arbetade deltid skulle det vara enklare att få ihop ett schema. Organisationen är driven av 
särskilda regler. De har riktlinjer som måste följas från Socialtjänstlagen, Hälso och 
sjukvårdslagen, samt en ny författning från socialstyrelsen som gäller hygienen på 
arbetsplasten.  Hela organisationen har riktlinjer från driftsnivå och från förvaltningen som 
ska brytas ner och användas. Även EU har regler vård och omsorg måste rätta sig efter. På så 
sätt kan inte organisationen vara helt självständig men passar de in mer i någon beskrivning? 
En mekanisk organisation har ofta en tydlig arbetsfördelning, en stark byråkrati och den är 
hierarkiskt uppbyggd. Flera av kriterierna passar in på vård och omsorg öster vilket kan göra 
den mekaniskt lagd utifrån dess uppbyggnad. Undersköterskornas och vårdbiträdenas olika 
arbetsuppgifter gör att organisationen har en tydlig arbetsfördelning, även chefsrollen är 
tydlig. Områdeschefen ansvarar för helheten inom området, enhetschefen ansvarar för sin 
enhet och dess delar. Det finns ett tydligt vertikalt led kring vilka som ansvarar för vad. Vi vill 
dock påpeka att varken mekanisk eller organisk organisation är bättre än den andra utan 
endast att den ena typen kan fungera bättre i olika situationer och i vissa delar av 
organisationen.  

Fungerar vård och omsorg öster mekaniskt? En mekanisk organisation fungerar enligt teorin 
som en maskin med givna rutiner, effektivitet, pålitlighet samt att medarbetarna är en del av 
den. Det viktigaste med en mekanisk organisation är att den är effektiv och att den har en 
stabil miljö. Det är ledningens uppgift att ge instruktioner till vad som ska göras. 
Medarbetarna ska helst inte ifrågasätta dessa utan arbeta efter ledarens instruktioner. Kerstin 
Kellgren menade att det är enhetscheferna som har kontakt med omvårdarna. Hon själv har 
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mest kontakt med enhetschefen men vid behov kunde även hon medverka vid möten med 
personalen. Vård och omsorg öster arbetar i första hand med människor, menade Lena 
Todnem Svanström, då hon själv fick frågan. Personalen verkar kunna påverka men eftersom 
vårdsektorn har begränsade resurser kan det vara svårt. Maskinella organisationer har svårt att 
anpassa sig efter förändringar, något som vård och omsorg verkar kunna. Medarbetarna kan 
även känna att de har lite att säga till om i en mekanisk organisation, de kan känna sig 
nedtryckta och känna sig mindre värda, enligt teorin.

Men kan organisationen vara organisk? Teorin menar att de anställda är komplexa och att de 
behöver få sina behov tillfredsställda för att kunna utföra ett effektivt arbete. Organisationer 
bör passa ihop med sin omgivning för att bli framgångsrik, enligt teorin. Ledningens uppgift 
är att se över hur behoven i organisationen kan tillfredsställas. Genom att det är fokus på att 
uppfylla behov medför det att organisationens interna och externa behov kan uppmärksammas 
och tillfredsställas. Det har även blivit mer fokus på hur viktigt det är att samarbeta för att 
kunna utveckla organisationen. Social välfärd blev en ny organisation år 2003 då den blev 
uppdelad i öster och väster. Det blev en tydligare ledning år 2004 då områdeschefer 
tillträddes. Innan fanns det endast enhetschefer och biträdande chefer. De får en budgetram 
för området utifrån SäBo modellen. Hur mycket resurser alla enheter får beror på deras 
inriktning av brukare, men mängden är begränsad. Enligt Todnem kunde andra sätt än att 
förändra organisationen vara att de såg över hur de arbetade, planera om samt lägga upp 
dagen annorlunda. Det handlade mer om planering och mindre om resurserna. De särskilda 
boendena arbetar med människor och dygnet runt verksamhet vilket gör dem till en 
annorlunda kultur från andra yrkeskategorier, kulturen kunde även se annorlunda ut inom de 
olika avdelningarna. Det finns kommundirektiv som måste följas. Det finns även oskrivna 
regler för hur de ska lägga upp arbetet och hur de kommer överens. Det är enhetschefen som 
ansvarar för att gruppen fungerar på ett bra sätt och de får även hjälp från Landstingshälsan 
vid behov.    

5.4 Förändringsprocesser
Förändringar inom vården och särskilda boenden sker hela tiden, det är i regel en föränderlig 
miljö. Personalen måste vara flexibel då det hela tiden kan hända något oväntat. Samtidigt kan 
det hävdas att miljön inom det särskilda boendet är ganska rutinmässig, i grunden är den ena 
dagen relativt lik den andra. Det är samma uppgifter som skall utföras. 

 Vård och omsorgen i Örebro har nyligen omorganiserats, och indelningen i områdena öster 
och väster, samt de olika områdena inom dessa är något som funnits sedan år 2003. Tidigare 
fanns inga områdeschefer utan endas enhetschefer och biträdande chefer. Detta innebär att 
områdeschefer är någonting ganska nytt. Vi har valt att inte gå in något djupare i denna 
förändring då vi inte har tillräcklig kunskap i ämnet.

Merparten av förändringarna som görs inom vård och omsorg får klassas som första graden av 
förändring, det är små förändringar som syftar till att förbättra rutiner som redan finns, som att 
förändra rutinen för tvättscheman. Flera anställda på Jeremiasgården nämner till exempel att 
de har börjat dokumentera, men hjälp av datorer, arbetet under dagen om hur de gamla mår
för att det ska vara lättare att se historiken. Detta får anses som en förändring av första graden 
som genomförts med gott resultat då personalen anser att detta är lite stressigt men positivt. 
Datoriseringen kallas för Docit.

Då det på Jeremiasgården läckte pengar någonstans var det nödvändigt att genomföra en 
förändring av andra graden för att analysera och åtgärda denna läcka. Personalen hade inga 
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fasta rutiner och regelverk för hur saker skulle utföras, rutinen för inringning av vikarier var 
ganska otydlig bland annat. Detta ledde till uppkomst att oro och konflikter bland de 
anställda. Förändring av tidigare arbetssätt och invanda normer och regler var tvungna att 
ändras. Här hjälpte det inte att endast ändra småsaker utan en förändring på djupet behövdes. 
Nu har det kommits till rätta med läckan och personalen har mera tydliga regelverk för hur 
uppgifter skall utföras. Då det har slutat att läcka pengar och sjukfrånvaron faktiskt har 
minskat lite får det anses att de har lyckats med att genomföra denna förändring till viss del. 
Förändringar av andra graden tar tid och måste få ta tid, därför kan det inte sägas att 
förändringen är helt genomförd utan är något som kanske fortfarande måste arbetas med och 
följas upp. Det är svårt att få alla i personalen att se det positiva i förändringen, en del kan 
behöva mer tid att anpassa sig än andra. Det för heller inte glömmas bort att motstånd faktiskt 
i många fall får anses som kreativt. Det visar på engagemang, även om det är riktat åt fel håll. 
Kan detta vändas så att alla arbetar åt samma håll så blir detta motstånd istället en stor 
tillgång. Motstånd kan även vara kreativt i den bemärkelsen att de som genomför 
förändringen får en tankeställare och kanske upptäcker brister i förändringar som annars inte 
hade upptäckts om alla varit ja-sägare.

De förändringar som personalen i organisationen nämner i vår skriftliga intervju är främst att 
de har fått flera arbetsuppgifter och färre resurser, vilket de inte är nöjda med. Varför detta har 
skett kan vara av ekonomiska skäl, eller av praktiska skäl, antagligen både och. Att personalen 
uppfattar detta som negativt är inte så konstigt. De får färre resurser och flera arbetsuppgifter 
att utföra, första tanken är självklart negativ. Därför är det viktigt att redan innan förändringen 
kommer att ske, att verkligen få ut information till alla om vad som kommer att ske och varför
detta görs. Det är även viktigt att personalen får ventilera sina tankar om detta och får säga 
vad de tycker är bra och dåligt, detta kan även vara till hjälp vid förändringsarbetet, kanske 
upptäcks brister med förändringen. Får inte personalen tillräckligt med information kan de 
negativa uppfattningarna aldrig ändras och den negativa energin som skapas av missnöjet 
kommer att slita på alla parter. Vid en sådan förändring som gjorts krävs åtgärder av 
personalen, det förutsätter att personalen är flexibel, att de är beredda att ändra sina invanda 
mönster och arbeta på ett annat sätt än tidigare. Är det så som Lena vid vår intervju säger, att 
just de särskilda boendena upplevs som lite mera fyrkantiga, än till exempel hemvården, är 
det svårare att genomföra denna typ av förändring. 

Medvetenhet bör finnas om att allt som fungerar i teorin, kanske inte alls fungerar lika bra i 
praktiken. I det här fallet handlar det om människor och då kan inga ramar för hur de kommer 
att reagera följas. Särskilda boenden skall karakteriseras av trygghet, i alla fall för de boende. 
Är personalen otrygg leder detta till att de boende känner sig otrygga. Därför är personalen 
välbefinnande i en sådan här förändring viktig. Varje anställd bör få mer uppföljning än 
tidigare för att kontrollera hur förändringsarbetet fortgår, hur de anställda reagerar måste de 
som genomför förändringen hela tiden vara medvetna om. Varje anställd bör även få ventilera 
sina tankar om förändringen, få ställa frågor, och kanske ännu viktigare, få svar på frågorna. 
Detta förutsätter att enhetscheferna är insatta i denna förändring och kan ge svar på frågorna, 
annars leder detta till ännu ett orosmoment. Denna förändring får ses som en andra gradens 
förändring som ännu inte är helt genomförd, då personalen upplever den som negativ. Kanske 
kan det vara så att förändringen inte är genomförbar i praktiken, utan att frångå det 
grundläggande syftet men det särskilda boendet. – Att skapa en trygg tillvara för de gamla, 
och att tillgodose deras behov på ett värdigt sätt.

Vid diskussionen med Lena tar vi upp att det största stressmomentet hos personalen är att de 
inte hinner med de gamla på ett sådant sätt som de skulle vilja. Det vill säga otillräcklighet. 
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Lena tror att en faktor i detta är att personalen ställer för höga och orimlig krav på sig själva. 
Att de någonstans måste sätta en gräns, och att den ofta sätts för högt. Det uppstår här ett 
glapp mellan hur verkligheten ser ut och hur de anställda skulle vilja att den såg ut, glappet 
leder till en slags oro/ångest. Att minska denna ångest kan göras på två sätt, antingen genom 
att flytta verkligheten mot den tänkta verkligheten. I det här fallet arbeta hårdare. Eller så 
måste den tänka verkligheten flyttas närmre verkligheten. Det vill säga personalen måste 
sänka sina krav på sitt arbete. Då det kanske i det här fallet inte är möjligt för personalen att i 
längden arbeta hårdare så måste de sänka kraven på sig själva och deras arbete. Men frågan är 
hur långt kan detta sträcka sig utan att de boende blir lidande? Det måste även sättas en gräns 
för hur kraven på arbetet kan sänkas.

En förändring som är på gång är att personalen skall anmäla sin frånvaro till landstingshälsan 
för att där registreras och även få hjälp med kurerande åtgärder. Denna förändring sätts in för
att på sikt få reda på vad som är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro men även för att 
hjälpa personalen till egenvård för att på sätt minska sjukfrånvaron. Detta är en första gradens 
förändring då det inte kan ses som en större förändring i sig. Det får ses som en process som 
syftar i att senare kunna sätta in åtgärder och göra en förändring, kanske av den andra graden.

5.5 Cape-modellen
Cape behandlar frågor kring arbete var tredje helg, arbetstidsförkortning, sammanhängande 
ledighet samt schematid för social samvaro med de boende. Vid jämförelse med Hofstedes 
sex dimensioner kommer vi fram till följande. Vad gäller processinriktad kontra 
resultatinriktad kan Cape modellen höra till den resultatinriktade dimensionen på lång sikt. De 
olika åtgärderna i Cape ska leda till lägre kostnader genom mindre sjukfrånvaro och färre 
vikarier. Men på kort sikt handlar det om att göra personalen mer välmående genom 
arbetstidsförkortning och arbete var tredje helg, detta sätt att arbeta på gör organisationen till 
en processinriktad dimension. Allt fokus i Cape ligger på de anställdas välmående, att de ska 
få färre belastningsskador och minska korttidsfrånvaron, och det för oss vidare till 
personalinriktad kontra arbetsinriktad. Cape modellens syfte är att minska 
omsorgspersonalens sjukfrånvaro och genom att använda modellen skulle det leda Vård och 
Omsorg Öster till en mer personalinriktad organisation. Om personalen skulle arbeta var 
tredje helg skulle det innebära mer vila för dem och kanske även minskad stress som en följd 
av ledigheten. Genom att använda Cape modellen skulle personalen antagligen känna sig 
uppskattade och mer sedda då de får bättre arbetstider. Allt fokus på personalens välmående 
skulle göra Vård och Omsorg Öster till en mer uppgiftsidentifierande organisation. Cape 
påverkar dock inte en organisations öppet - kontra slutet system och kommer därför inte att 
behandlas här. Vi kan inte heller se hur Cape modellen skulle kunna påverka svag kontra 
strikt kontroll i en organisation, det är inte heller modellens syfte. Cape gör dock 
organisationen till mer normativ genom att den påverkar sättet att utföra någonting. Cape 
kommer att påverka de anställda och organisationen genom ändrade scheman och fler 
anställda i rörelse. I teorin skulle de anställda arbeta max tre och en halv dagar i följd och vara 
lediga minst två och en halv dag i följd vilket skulle göra att de skulle få större möjligheter till 
att återhämta sig från arbetet. Tanken var också att personalen inte skulle arbeta mer än fyrtio 
timmar extra per år.

Vad gäller mekanisk kontra organisk organisation kan Cape modellen förklaras följande. 
Genom att arbeta var tredje helg med sammanhängande ledighet innebär att 
arbetsfördelningen blir mer tydlig. Detta stämmer in på den mekaniska organisationen. I en 
mekanisk organisation kan medarbetare känna sig nedtryckta av ledningen då de inte har så 
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mycket att säga till om enligt teorin. Men genom Cape modellen kan de anställda känna sig 
mer uppskattade då det är stort fokus på deras arbetstider i positiv benämnelse. Slutsatsen med 
detta är att Cape kan förbättra det positiva med en mekanisk organisation, den tydliga 
arbetsfördelningen, vilket kan leda till bättre struktur för organisationen. De anställda kan 
lättare se hur de ska arbeta, se fram emot sin ledighet och samtidigt kunna umgås mer med 
sina nära och kära. Cape förbättrar även det positiva med den organiska organisationen som 
har som huvudtes att anställda mår bättre om de får sina behov tillfredsställda. Cape 
tillfredställer flera av anställdas behov genom arbetstidsförkortning, sammanhängande 
ledighet och arbete var tredje helg. Personalen kommer som sagt att få mer fritid vilket kan 
anses tillfredställa deras behov. 

5.6 Område ett kontra område fyra
I vårt syfte ingår att göra en jämförelse mellan område ett som hade lägst sjukfrånvaro och 
område fyra som hade högst. Kan några markanta skillnader ses? Genom vår 
enkätundersökning kan vi ganska tydligt se att det råder en mer positiv stämning i område ett. 
De beskriver sin arbetsplats med fler ord som kan kallas positiva än vad de i område fyra har 
gjort. De anställda i område ett är i regel mer nöjda med stämningen på arbetsplatsen och 
stödet från sina kolleger än de i område fyra. Båda områdena anser att de är underbemannade 
men att vi kan se att område fyra verkar mer personal efterfrågas hårdare.

Vad kan detta bero på, finns det några skillnader i organisationen som kan bidra till att 
sjukfrånvaron skiljer sig mellan ett och fyra? En skillnad som vi kan se som Kerstin Kellgren 
nämnde är att område ett har fler anställda på deltid. Detta gör att det är lättare att lägga bra 
scheman och i och med att personalen arbetar färre timmar i sträck är detta inte lika 
påfrestande för personalen då det är ett tungt arbete. En annan skillnad kan vara att 
Askenäshemmet är mindre än de andra och att även de trots att de är färre anställda har två 
enhetschefer till förfogande. Detta kan leda till mer personlighet, att personalen känner mer 
stöd från cheferna då cheferna hinner med på ett annat sätt. Jeremiasgården ingår i område ett 
men har relativt hög sjukfrånvaro. Förändringar har gjorts på just den gården och 
korttidssjukfrånvaron har minskat, då det inte är någon drastisk minskning är det svårt att säga 
att detta beror på förändringarna men det är en teori. Enligt enkätintervjuerna så kan vi 
urskilja en positivare attityd på Jeremiasgården än på gårdarna i område fyra. Båda områdena 
känner av en stress som de själva anser beror på underbemanning och ökade arbetsuppgifter. 

Område ett har börjat dokumentera om de boende på datorn. Stämningen på arbetsplatsen 
kändes för det mesta god, med bra sammanhållning. Område fyra ansåg sig ha en trevlig 
arbetsplats, gemenskap och att de kom överens med sina kollegor. Det var en bra stämning 
trots tidsbristen. Dock kändes stödet lite sämre mellan dag- och nattpersonal. Vi kan anse att 
det inte finns så tydliga skillnader mellan område ett och fyra kring arbetsplatsen. De arbetar 
på liknande sätt och arbetsplatserna är lika i uppbyggnad. Sjukfrånvaron skiljer inte heller så 
mycket, det hade kanske funnits fler skillnader om sjukfrånvaron hade varit mer olik. 
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6. Sammanställning/Slutsats

Här presenteras en sammanställning av vad vi kommit fram till genom vår undersökning. Vi 
tar upp de viktigaste punkterna för att sammanfatta arbetet och tydliggöra det som vi faktiskt 

fått fram genom vår analys

6.1 Kulturen

6.2 De sex dimensionerna

6.2.1 Processinriktad kontra resultatinriktad
Cheferna anser att det i grunden är budgeten som styr men att de inte får glömma att de 
arbetar för de boendes skull. Skulle omvårdarna bli mer nöjda med sitt arbete skulle de kunna 
minska stressen då de sätter höga krav på sig själva. Det är enhetschefens ansvar att försöka 
sänka deras krav, att de ska vara nöjda med vad de presterar. Omvårdarna kanske uppfattar 
organisationen som processinriktad då organisationen inte anlitar personal trots att det utifrån 
enkätintervjuerna finns behov. Deras arbetsdag bli varierad genom att de arbetar med 
människor och det gör deras organisation mer resultatinriktad. Det är svårt att säga om 
organisationen är resultat eller processinriktad. Cheferna kanske upplever organisationen som 
mer processinriktad medan vårdpersonalen anser den vara mer resultatinriktad. Att det skiljer 
sig i uppfattningarna kan bero på bristande kommunikation. 

6.2.2 Personalinriktad kontra arbetsinriktad
De anställda känner att de får ett bra stöd från sina chefer men att budgeten begränsar. 
Schemaläggningen är något de vill ändra på då de för närvarande arbetar varannan helg. Detta 
kan medföra att de anställda inte mår bra då de känner att de inte hinner umgås med sina 
familjer på helgerna. Denna del kan bidra till att personalen känner att organisationen är mer 
arbetsinriktad och att organisationen inte intresserar sig för personalen och deras välmående. 
Besluten i verksamheten fattas på ledningsnivå där budgeten styr. Personalen känner brist på 
inflytande och detta kan medföra att de tappar intresset för sitt arbete och slutar att prestera. 
På sikt kan detta skapa negativa inställningar mot förändringar och en misstro mot ledningen, 
det kan bli svårt att driva igenom beslut i organisationen.  Även i detta fall är det svårt att 
avgöra om organisationen är personalinriktad eller arbetsinriktad. På lägre nivå kan 
organisationen anses vara personalinriktad då personalen bryr sig om varandra och ger stöd. 
Personalen känner även att enhetscheferna stöttar dem då det behövs. Högre upp i 
organisationen kan den anses vara mer arbetsinriktad då det är resultaten som ligger till grund 
för vad som beslutas. 

6.2.3 Företagsinriktad kontra uppgiftsidentifierande
Det kan vara svårt att rekrytera kompetens personal till vården. Därför händer det att individer 
utan adekvat utbildning anställs. Det råder en brist på omvårdare på arbetsmarknaden. På 
grund av detta får personalen en extra arbetsbörda då de kan behöva lära ut vikarier. 
Vikarierna kan inte ersätta den sjukskrivna omvårdaren då de inte har samma kunskap. De 
planerar kortsiktigt eftersom de har svårt att påverka budgeten då den bestäms av kommunen. 
Detta leder till att de endast kan planera för en kort tid framåt. 
Vid nyanställning anses det vara lätt att komma in i företaget och känna sig välkommen. Det 
är svårt att ta hänsyn till personalens bakgrund eller kunskap på grund av personalbristen. På 
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grund av det inte tas kontroller på vare sig social eller kunskapsbakgrund så är organisationen 
varken företagsinriktad eller uppgiftsidentifierande. 

6.2.4 Öppet system kontra slutet system
Organisationen kan anses vara relativt öppen då alla verkar känna sig välkomna och att den 
även är öppen för omgivningen. De flesta verkar trivas med varandra och de upplever stöd 
från sina arbetskollegor. Äldrevården är något som alla kommer i kontakt med och det kan 
inte anses vara hemligt eller speciellt på något sätt. Alla är välkomna oavsett bakgrund och 
detta gör organisationen till ett öppet system. 

6.2.5 Svag kontroll kontra strikt kontroll
Organisationen får anses ha en strikt kontroll då kostnaderna är viktiga. Alla förväntas vara 
kostnadsmedvetna för att få ihop budgeten. Tidschemat är pressat då omvårdarna ska hinna 
med en del sysslor på en viss tid och det gör att punktligheten är viktig. Stämningen på 
arbetsplatsen är däremot för det mesta lättsam, personalen har beskrivit sitt arbete som roligt 
och att de kan skämta med varandra. De umgås ibland på fritiden vilket ger intrycket att 
personalen verkar trivas tillsammans. Den lättsamma stämningen kännetecknar en 
organisation med svag kontroll, dock har den en del strikta inslag på grund av 
kostnadsmedvetenheten och punktligheten. 

6.2.6 Normativ kontra pragmatisk
Organisationen anses vara pragmatisk då det är vad som utförs som är det viktiga och inte hur 
det utförs. Personalen har en del sysslor som ska utföras under en dag och på grund av att 
tiden inte räcker till kan de inte fokusera lika mycket på hur de utför uppgifterna. 
Organisationen arbetar för att bli mer normativ eftersom de sätter in åtgärder för att till 
exempel lära personalen att lyfta rätt. De har ett fokus på att försöka hålla personalen frisk 
även om det skulle kunna göras mer. 

6.3 Mekanisk eller organisk organisation
Organisationen är vid första anblicken mekanisk då alla sysslor är förutbestämda, det finns en 
tydlig ledning och en strävan mot effektivitet. Ledningen ger instruktioner om vad som ska 
göras och vårdpersonalen kan då inte påverka sin arbetssituation. De har chefer på olika 
nivåer där informationsflödet redan är bestämt. Organisationen har svårt att anpassa sig till 
förändringar vilket kan vara ett resultat av personalen kan känna att de inte kan påverka. Det 
är enhetschefernas uppgift att se till att personalen mår bra så att de ska kunna utföra ett bra 
arbete. De ska även rapportera till områdescheferna om det finns problem som de inte kan 
lösa själva. Personal som mår bra utför ett bra arbete, det är också tesen i Cape modellen. 

6.4 Förändringsprocesser
Det genomförs hela tiden förändringar inom vård och omsorg så som nya regler och ny 
personal. Det sker både förändringar inom första och andra ordningen. Förändringar av första 
ordningen är oftast inte svåra att genomföra då detta inte kräver att personalen ska ändra sitt 
tankesätt. Docit är en förändring av första ordningen och personalen upplever den som 
positiv. Förändringar av andra graden som utförts är till exempel ”Projekt Jeremiasgården”. 
Där behövde de arbeta med att förändra personalens arbetssätt från grunden för att pengar 
sipprade ut. Denna typ av förändring är svår att genomföra då det krävs att personalen ändrar 
sitt tänkande. En sådan förändring tar tid då den ofta möter motstånd. Projektet har visat sig 
vara positivt genom att de har sparat pengar. Genom enkätintervjuerna kunde vi se att det 
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fortfarande fanns negativa inställningar men att många menade att det har blivit bättre vilket 
kan vara resultatet av detta projekt. 

Det största stressmomentet hos personalen är att de känner sig otillräckliga. Cheferna menar 
att personalen ställer för höga krav på sig själva. Personalen har valen att antingen arbeta 
hårdare eller att sänka sina krav. Det är enhetschefernas ansvar att se till att deras krav inte 
blir för höga, menar områdeschefen. 

6.5 Cape modellen

Cape modellen kan hjälpa organisationen till att bli resultatinriktad på lång sikt. De olika 
åtgärderna i modellen kan leda till lägre kostnader genom mindre sjukfrånvaro och färre 
vikarier. På kort sikt handlar det mer om att göra personalen mer välmående genom 
arbetstidsförkortning och arbete var tredje helg, detta sätt att arbeta gör organisationen till en 
mer processinriktad dimension. Cape modellens syfte är att minska omsorgspersonalens 
sjukfrånvaro och genom att använda modellen skulle det kunna leda Vård och Omsorg Öster 
till en mer personalinriktad organisation. Genom att använda Cape modellen skulle 
personalen antagligen känna sig uppskattad och mer sedda eftersom de får bättre arbetstider. 
Allt fokus på personalens välmående skulle kunna göra Vård och Omsorg Öster till en mer 
uppgiftsidentifierande organisation. Cape påverkar dock inte en organisations öppet - kontra 
slutet system och kommer därför inte att behandlas här. Vi kan inte heller se hur Cape 
modellen skulle kunna påverka svag kontra strikt kontroll i en organisation, det är inte heller 
modellens syfte. Cape gör dock organisationen till mer normativ genom att den påverkar 
sättet att utföra någonting. Cape kommer att påverka de anställda och organisationen genom 
ändrade scheman och fler anställda i rörelse.

Cape modellen kan förbättra det positiva med en mekanisk organisation, den tydliga 
arbetsfördelningen, vilket kan leda till bättre struktur för organisationen. De anställda kan 
lättare se hur de ska arbeta, se fram emot sin ledighet och samtidigt kunna umgås mer med 
sina nära och kära. Cape förbättrar även det positiva med den organiska organisationen som 
har som huvudtes att anställda mår bättre om de får sina behov tillfredsställda. Cape 
tillfredställer flera av anställdas behov genom arbetstidsförkortning och sammanhängande
ledighet.
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7. Diskussion

I vår diskussion tar vi upp egna tankar och idéer kring undersökningen. Vi tar upp lite 
dilemman och diskuterar dessa. Cape -modellen tas upp, vad vi tror om denna modell och Om 
och i så fall Hur den skulle kunna användas av vård och omsorg Öster. Vi ger förslag på vad 

vi tycker att Öster skulle kunna sätta in för åtgärder för att minska den höga 
korttidssjukfrånvaron.

Vi tror utifrån vår analys att den höga korttidssjukfrånvaron beror på dels vanlig sjukdom men 
även på frånvaro relaterad till den höga arbetsbelastningen. Den höga belastningen menar de 
anställda beror på att de är underbemannade och att när det behövs vikarier så måste de ibland 
lära upp dem först innan de kan helt kan ersätta den sjukfrånvarande omvårdaren. Många 
gånger anställs personal utan adekvat utbildning för att det råder brist på arbetsmarknaden. 
Detta kan bidra till att de övriga anställda för en högre belastning än vad de borde ha. 

Lönen inom vårdyrket är inte hög med tanke på arbetsuppgifterna och det ansvar de har. Hur 
skulle vårdyrket kunna göras mer attraktivt? Med högre lön skulle fler antagligen söka sig till 
vården. Nu finns inte denna möjlighet därför måste något annat erbjudas. Någon som redan 
har funderat i dessa banor är Carina Persson som genom det utvecklade Cape -modellen. Som 
det är nu så arbetar Östers vårdpersonal varannan helg, vilket många är missnöjda med, de 
känner att de missar det sociala på sin fritid då de måste arbeta istället. Cape -modellen tar 
upp arbete var tredje helg som en punkt i arbetet mot korttidssjukfrånvaron. Detta är något 
som visade sig fungera bra vid testprojektet i Adolfsbergshemmet, kostnaden för detta visade 
sig vara för stor och projektet lades ned. Som det visade sig i analysen tänker ledningen allt 
för kortsiktigt. Att genomföra capemodellen kommer att kosta mer i början men kan på sikt 
vara lönsam genom att till exempel kostnaderna för korttidssjukfrånvaron minskar. Även om 
kostnaderna kanske skulle gå jämnt ut i slutänden så skulle det ändå vara till fördel för 
personalen. Är det då inte värt att göra denna förändring för att personalen skall må bättre? 
Genom denna förändring kan även vårdyrket kanske göras mer attraktivt och underlätta vid 
rekrytering som även Carina Persson menade i sin rapport. 

En del av frånvaron har visat sig vara stressrelaterad. Stressen ligger i att personalen känner 
sig otillräcklig. De hinner inte ta hand om de gamla på det sättet de hade velat. Det ligger i 
chefernas uppgift att kontrollera att personalen inte ställer orimligt höga krav på sig själva och 
sitt arbete. Vi ställer oss frågan, hur lågt skall personalen behöva sänka sina krav? Var går 
gränsen för en dräglig tillvaro för de äldre? Självklart vill både chefer och anställda att de 
äldre skall ha det så bra som möjligt, men de måste rätta sig efter sin budget. Detta är något 
som vi inte har någon möjlighet att diskutera djupare då vi inte är insatta i budgeten. Detta är 
en politisk fråga, alla offentliga sektorer vill ha mer pengar. Vår undersökning syftar inte i att 
ta reda på det självklara, att det behövs mer resurser, vår uppgift är att ta reda på vad som kan 
göras med de resurser som redan finns. 

Något som vi tror skulle kunna öka personalens tillfredställelse med sitt arbete är att ge dem 
mer inflytande över sitt arbete. Kan de själva vara med att påverka kan de få göra sina röster 
hörda. Genom vår undersökning har vi observerat att meningarna ofta skiljer sig mellan 
chefer och vårdpersonal. Särskilt i vår analys av de sex dimensionerna, hur organisationen 
definieras, blir detta tydligt. Vi tror att detta kan vara resultatet av en bristande 
kommunikation. Att chefer anser att organisationen fungerar på det sättet som de har tänkt, 
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medan de kanske inte ser hur det verkligen är personalen vet hur de har det, men detta måste 
komma upp högre i hierarkin. Genom våra enkätintervjuer kan vi se att många efterfrågar att 
cheferna besöker personalen oftare för att se hur de arbetar. Om cheferna är mer insatta i 
arbetet skulle det underlätta vid genomförandet av förändringar där båda parter är överrens. 
Vi tror att som det är nu så råder en slags ”vi och dem” känsla mellan personal och chefer, är 
chefen mer närvarande i arbetet kanske denna känsla skulle kunna ändras till en enbart ”vi” 
känsla och alla strävar åt samma vision.

Kerstin Kellgren tror att skillnaderna i korttidssjukfrånvaro mellan område ett och fyra kan 
delvis bero att fler i område ett arbetar deltid. Att fler arbetar deltid bidrar till att det är enklare 
att lägga schema som är mer anpassad till personalens önskemål. Vi tror som Kellgren säger 
att detta kan vara en orsak. Det optimala hade varit om alla anställda arbetade deltid. Men 
vem skall då betala deras löner upp till fulltid? Långt ifrån alla har den ekonomiska 
möjligheten att arbeta deltid, särskilt med de förhållandevis låga lönerna. Vilka vill söka sig 
till vårdyrket om det bara finns deltider?

Vår förförståelse var att vi trodde att sjukfrånvaron berodde på hög arbetsbelastning som ett 
resultat av för lite personal. De avdelningarna med högst frånvaro har högst problem med att 
omvårdarna är hemma med sjukt barn eller att de är trötta av stress. Organisationen är för 
mekanisk i sitt sätt att tänka och få förändringar sker vilket inte gynnar omvårdarna. Den 
mekaniska organisationen kan ge upphov till personalens stress och frånvaro. Genom våra 
undersökningar har vi fått en djupare insikt i hur vårdyrket fungerar. Som vi tidigare trodde så 
beror sjukfrånvaron på den stora arbetsbelastningen, enligt personalen, medan cheferna menar 
att det mer beror på personliga saker. En ny rutin som är på gång i område ett är att 
personalen ska sjukskriva sig hos landstingshälsan. Detta kanske kan ge cheferna en större 
insyn i varför personalen är sjuk

Vi vet att Cape -modellen och liknande redan har tillämpats, men att de enligt cheferna visats 
vara för kostsamma. Vi tror att Cape -modellen på lång sikt skulle vara lönsam. Men på grund 
av deras kortsiktiga tänkande upplever de modellen som för kostsam och därför används den 
inte.

7.1 Vidare forskning
Vidare forskning skulle kunna göras genom att jämföra med andra omvårdnadsställen. Kan 
det eventuellt vara större skillnader mellan olika avdelningar på andra områden?
Ett annat ämne att studera vidare på kan vara hur det ser ut på Vård och Omsorg Öster om ett 
år, hur det har förändrats efter uppsatsen. Det skulle även vara intressant att ha mer fokus på 
nationell nivå. Varför det till exempel är högst sjukfrånvaro där. Då empirin sammanställs 
skulle det vara bra att använda mer tydliga teorier kring organisationsteorier. 

Det skulle vara intressant att se om Cape modellen och 3 -3 modellen endast gör förbättringar 
på lång eller kort sikt? Har de en verkan eller tas de ofta bort på grund av för höga kostnader?
Ämnet passar även de som vill fokusera mer på statistiska undersökningar kring sjukfrånvaro 
mot organisationsformer, att använda siffror som tydligare förklarar problemet. 

En idé skulle vara att använda andra vetenskapliga ämnen och ta deras teorier från till 
exempel sociologi.
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7.2 Slutord
Här tar vi upp sådant som vi i efterhand har kommit fram till, saker som kan vara av värde för 
läsaren. Vi tar även upp sådant som vi känner att vi vill lyfta fram och förtydliga, en del 
motiveringar till varför vi har valt att utforma vår uppsats på detta sätt och hur vi såhär efteråt 
upplever uppsatsen. Problemet som vi har valt att undersöka är inget som vi kan ge ett konkret 
svar på, vilket vi var fullt medvetna om redan från början. Hade det funnits konkreta svar på 
vår frågeställning hade det inte funnits något problem av den här sorten, då dessa hade varit 
lösta för länge sedan. Detta är ett problem som existerar på många andra platser inom 
äldrevården, inte bara i Örebro, och korttidssjukfrånvaron är något som de flesta arbetar med 
att minska då det är något som kostar mycket. 

Vad vi vill med den här uppsatsen är att själva få en större insikt i de organisatoriska 
problemen som skulle kunna vara bidragande till den höga korttidssjukfrånvaron. Att de har 
en strikt budget att följa och att det är pengar som i första hand bidrar till problemet är ett 
argument som vi har försökt att bortse ifrån i vår uppsats. Såhär efteråt har vi upptäck att de 
teorier vi använt oss av inte alltid har varit så givande för vår analys som vi hoppats på. Det är
svårt att placera en organisation i fack då den är så pass situationsberoende, och det är därmed 
svårt att i en analys ge organisationen en rättvis och objektiv bedömning. Vi medger att en del 
spekulationer från vår sida återfinns i uppsatsen, vi kan till exempel inte teoretiskt bevisa 
utfallet av användandet av Cape-modellen. Vi kan nästan medge att sociologiska teorier skulle 
kunna ge mer tydliga svar kring våra frågor. Genom att göra en uppsats kring omvårdares 
hälsa har ekonomi och organisation kanske hindrat oss från ny kunskap om vad som 
egentligen är orsaken. Vi kan dock anse att anledningarna kan vara många. Våra 
sammanställningar är endast svar från det ekonomiska perspektivet, och inte utifrån till 
exempel samhällsnivå som kan anses relevant. Det kan kanske anses som relevant att studera 
problemet utifrån ett ”människor i samspel - perspektiv”. 

Anledningen till att vi valt att använda cape-modellen som empiri för att vi vill på något sätt 
ställa den i jämförelse med våra teorier. Vi vill genom teorierna kunna analysera modellen för 
att utvärdera dess tillämplighet.    



46

8. Källförteckning

Litteratur
Ahrenfelt Bo 2 uppl. (2001) Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur ISBN 978-91-
44-01390-9 s. 23, 94-95, 276-277 295-299

Alvesson Mats (1993) Cultural perspectives on organizations. Great Britain at the University 
Press, Cambridge. ISBN 0-521-401364

Backman Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: studentlitteratur ISBN 91-44-00417-6

Bergström Tomas (2002) Organisationskultur och kommunal förnyelse. Malmö: Bäcklunds 
Boktryckeri. ISBN 91-47-06188-X

Bryman Alan 2nd ed (2004) Social Research Methods. Oxford ISBN 019- 926446-5

Hartman Sven (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Falun: Natur och 
kultur ISBN 91-27-09465-0

Hatch Mary Jo (2002) Organisationsteori –moderna, symboliska och postmoderna perspektiv. 
Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-02128-3

Hofstede Geert, Gert Jan 2: a uppl. (2005) Organisationer och kulturer. Lund: 
Studentlitteratur ISBN 91-44-03563-2 s. 301

Holme Idar Magne, Nilsson Björn (1991) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9144317417

Liukkonen Paula (1994) Vad kostar frånvaro och hög personalrörlighet? Stockholm: Andrén 
& Holms Boktryckeri AB. ISBN 91-7152-686-2

Morgan Gareth up ed (2006) Images of Organization. SAGE publications, Inc. ISBN 1-4129-
3979-8. s. 19, 27-28, 33-34, 40, 64-67, 67-69.

Rienecker Lotte, Jorgensen Peter Stray (2002). Att skriva en bra uppsats. Lund: Liber ISBN 
91-47-06217-7

Rosenqvist Mia Maria, Andrén Maria (2006) Uppsatsens mystik – om konsten att skriva 
uppsats och examensarbete. Uppsala: Hallgren och Fallgren. ISBN 91-7382-801-7

Saunders 3rd ed (2003) Research Methods for Business Students, Prentice Hall, Edinburgh 
Gate, Harlow, England. ISBN: 0-273-65804-2

Schein Edgar 2nd ed (1992) Organizational culture and leadership. Jossey- Bass Inc. 
Publishers. ISBN 1-55542-487-2

Senge Peter M., Cato Tomas (1996) Den femte disciplinen –den lärande organisationens 
konst. Falun: ScandBook. ISBN 91-88384-15-2



47

Kompendium 
(060828) Utredningsmetodik, företagsekonomi B, Örebro Universitet, s. 75, 89

Personreferenser 
Erixsson Anna Lena, personalsekreterare vård och omsorg öster
Kellgren Kerstin, områdeschef vid område fyra
Todnem Svanström Lena, områdeschef vid område ett, vår kontaktperson

Rapporter
Persson Carina, CaPe modellen (se bilaga 1)

Sökmotor och databaser
DIVA portalen
Google.se
MEDLINE
Voyager

Internet 
Bergstedt Jane (2006-03-03) Tydligt ledarskap minskar frånvaron 
http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=6319

Greve Jan och Helin Sven (2007-08-30) Anvisningar, c- uppsats 15 hp. 

Nyhage Michael (20040715) Många orsaker till stress på jobbet 
http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=769

Ring Ann- Christin (2007-08-31) Vård och omsorg 
http://www.orebro.se/vardochstod/vardochomsorg.4.37c0d5e810d685ee730800018341.html



48

Bilaga 1
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Bilaga 2

KORTTIDSSJUKFRÅNVARO VÅRD OCH OMSORG, ÖSTER 2007
(per ansvarig chef)
Avser ackumulerad sjukfrånvaro tom aktuell månad

Enhet/mån Bok 06
Bu 
07 Feb Mar Apr Maj Jun Jul

Aug -
Dec

Förvaltningschef 1,14% 0,76%
Områdeschef 1 1,74% 1,23%
Områdeschef 2 1,72% 1,48%
Områdeschef 3 1,69% 1,44%
Sjukfrånvaro 2006 #### ### ### 11,40%
Förändr i procentenheter mot 
2006 #### ###

KORTTIDSSJUKFRÅNVARO VÅRD OCH OMSORG, ÖSTER 2007 
(per ansvarig chef)

Verksamhet/mån Bok 06
Bu 
07 Feb Mar Apr Maj Jun Jul

Aug -
Dec

Kansli 1,38% 0,79%
Kostorganisation 1,09% 0,77%
Delsumma Gemensamt 1,14% 0,76%
Områdesgem*
Områdesgem 1 0,60% 0,50%
Områdesgem 2 0,92% 0,78%
Områdesgem 3 0,54% 1,13%

Områdesgem 4 1,71% 1,32%

Delsumma Vkht Gem 0,70%

Frivillig verks/värdinnor 0,98% 0,84%

*Områdeschef, biståndshandläggare, nattsjuksköterskor, nattpatruller omvårdnad hemvård

KORTTIDSSJUKFRÅNVARO VÅRD OCH OMSORG, ÖSTER 2007 
(per ansvarig chef)

Verksamhet/mån Bok 06
Bu 
07 Feb Mar Apr Maj Jun Jul

Aug -
Dec

Dagvård område 1 0,69% 0,69%
Dagvård område 2 1,09% 0,64%
Dagvård område 3 1,57% 1,58%
Dagvård område 4 1,28% 0,51%
Delsumma Dagvård 1,18% 0,94%
Hemvård område 1 2,09%
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Hemtjänst Almby 2,19% 1,24%
Hemtjänst Östernärke 1,92% 1,47%
Hemvård område 2 2,06%
Hemtjänst Glanshammar 2,20% 1,84%
Hemtjänst Norrby/Sofia 2,04% 1,49%
Hemvård område 3 2,25%
Hemtjänst Fokus/Adberg 2,25% 1,88%
Hemvård område 4 2,15%
Hemtjänst Gillet 2,36% 1,83%
Hemtjänst Vesslan 1,90% 1,89%

Delsumma Hemvård 2,11%

KORTTIDSSJUKFRÅNVARO VÅRD OCH OMSORG, ÖSTER 2007 
(per ansvarig chef)

Verksamhet/mån Bok 06
Bu 
07 Feb Mar Apr Maj Jun Jul

Aug -
Dec

Säbo område 1 1,69%
Jeremiasgården 1,88% 1,87%
Askenäshemmet 1,41% 1,12%
Säbo område 2 1,54%
Hagagården 2,20% 1,84%
Klosterbacken 1,31% 2,05%
Grenadjären 0,00%
Säbo område 3 1,53%
Lindhultsgården 1,29% 0,78%
Adolfsbergshemmet 1,80% 1,36%
Södermalmshemmet 1,65% 1,47%
Backagården 1,06% 1,07%
Säbo område 4 2,58%

Sirishof 2,14% 1,52%

Skebäcksgården 2,26% 1,83%
Tullhuset 3,42% 1,94%
Delsuma Säbo 1,88%

SUMMA TOTALT 1,83%
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Bilaga 3

Hej!
Vi är tre studenter vid Örebro Universitet som under hösten skriver vår C-uppsats inom 
organisation. Vård och omsorg Öster har högst korttidssjukfrånvaro i hela kommunen, syftet 
med vår uppsats är att undersöka vad detta kan bero på och vad som skulle kunna göras för att 
förebygga det. Vår enkät består av ett antal frågor med plats att utveckla svaren vilket vi gärna 
ser att ni gör för att vi skall kunna få en så bra uppfattning som möjligt. Får du inte plats med 
ditt svar, skriv på baksidan. Enkäten är självklart anonym!

Allmänt
1. Kvinna Man 

2. Vad har du för arbetsuppgifter?
3. Har du barn, i så fall hur många?
4. Hur skulle du beskriva ditt arbete med tre ord?
5. Hur mycket arbetar du? (Genomsnittliga timmar i veckan) är du fast anställd?
6. Upplever du att du är stressad på ditt arbete? Var ligger det största stressmomentet?
7. Vad var anledningen till din senaste sjukfrånvaro?
8. Vad tror du är den största anledningen till dina kollegors sjukfrånvaro?
9. Vad tror du att vård och omsorg Öster skulle kunna göra föra att minska 

sjukfrånvaron?
10. Har du sökt annat arbete det senaste året?

Kulturen på arbetsplatsen
1. Beskriv din arbetsplats med tre ord
2. Hur skulle du beskriva stämningen på din arbetsplats?
3. Hur tycker du att du kommer överrens med dina kollegor?
4. Brukar ni göra saker tillsammans efter arbetstid? I så fall vad?
5. hur upplever du stödet från dina kollegor? Utveckla
6. Har det skett några förändringar på din arbetsplats den senaste tiden, i så fall vad?
7. Hur upplever du dessa förändringar?
8. Känner du att du kan påverka din arbetssituation (arbetstid och löner t ex), i så fall på 

vilka sätt?
9. Skulle du vilja förändra något på din arbetsplats, i så fall vad?

Chefsrollen
1. Beskriv din chef med tre ord
2. Hur tycker du att din relation med din chef är?
3. Känner du att din chef stödjer dig tillräckligt? Hur och Varför?
4. Hur behandlar din chef dina önskemål?
5. Finns det något som du vill att din chef ändrade på?  Vad och Varför?

Tack för din medverkan!
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Bilaga 4

Frågor till område 1, Lena Todnem Svanström 

Jeremiasgården
 Varför är det så få som arbetar 100 procent?
 Förslag på vad som kunde göras är: kontinuerlig friskvård, arbetstidsförkortning, kortare 

arbetspass på helgerna, utbildning och utbildning i t.ex. Friskvård. Rotera i hela huset för 
större omväxling ganska många stressade. Vad anser du om detta?

 Hur ser du på arbetspressen och sjukfrånvaron bland omvårdare?
 Finns det någon planerad förändring som du har tänkt genomföra snart?
 Anser du att du fördelar resurserna annorlunda än den förra områdeschefen? 
 Vad anser du om att omvårdarna ska behöva ringa efter ersättare själva då de är sjuka? 
 Vad menas med en docit utbildning?
 Har det satts in några åtgärder för den höga korttidsfrånvaron?
 Vad menas med delade turer?
 Hur definierar du ”korttidsfrånvaro”? Hur många dagar, upprepade etc.
 Roterar de olika mycket i de båda boendena? Samma avdelningar?

Askenäshemmet
 Hur upplever du kontakten med enhetscheferna? Har du någon kontakt med 

omvårdarna och hur ser den ut i så fall?
 Skulle det vara möjligt att rotera personalen? Då det finns önskemål om detta.
 Har du använt någon modell för att minska sjukfrånvaron? I så fall vilken?
 Känner du till en modell som heter CAPE? Flera steg för att minska sjukfrånvaron hos 

omvårdnadspersonalen, framställd av Carina Persson, undersköterska vid 
Adolfbergshemmet. Har ni tänkt använda modellen? 

 Anser du att vård och omsorg är en mekanisk eller organisk organisation? Hur tycker 
du att den styrs?

 Kan det finnas andra sätt att förändra organisationen förutom genom större budget? 
Vad anser du?

 Finns det några ritualer, språk eller ceremonier som är knutet till just vård och 
omsorg? 

 Vad anser du om regler och normer, finns det några som omvårdarna är medvetna om? 
 Finns det några subkulturer inom omsorgen tror du?
 Processinriktad kontra resultatinriktad
 Personalinriktad kontra arbetsinriktad
 Företagsinriktade kontra uppgiftsidentifierande
 Öppet system kontra slutet system
 Svag kontroll kontra strikt kontroll
 Normativ kontra pragmatisk
 Hur skulle du beskriva särboendena med 3 ord?
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Frågor till område 4, Kerstin Kellgren
 Vad heter alla inom ”vår karta”? (områdeschefer och enhetschefer)
 Processinriktad kontra resultatinriktad
 Personalinriktad kontra arbetsinriktad
 Företagsinriktade kontra uppgiftsidentifierande
 Öppet system kontra slutet system
 Svag kontroll kontra strikt kontroll
 Normativ kontra pragmatisk
 Finns det någon planerad förändring som du har tänkt genomföra snart vad gäller just 

minskning av sjukskrivningar?
 Anser du att du fördelar resurserna annorlunda än den förra områdeschefen? 
 Har det satts in några åtgärder för den höga korttidsfrånvaron?
 Hur upplever du kontakten med enhetscheferna? Har du någon kontakt med 

omvårdarna och hur ser den ut i så fall?
 Har du använt någon modell för att minska sjukfrånvaron? I så fall vilken?
 Känner du till en modell som heter CAPE? Flera steg för att minska sjukfrånvaron hos 

omvårdnadspersonalen, framställd av Carina Persson, undersköterska vid 
Adolfbergshemmet. Har ni tänkt använda modellen? 

 Anser du att vård och omsorg är en mekanisk eller organisk organisation? Hur tycker 
du att den styrs?

 Kan det finnas andra sätt att förändra organisationen förutom genom större budget? 
Vad anser du?

 Finns det några ritualer, språk eller ceremonier som är knutet till just vård och 
omsorg? 

 Vad anser du om regler och normer, finns det några som omvårdarna är medvetna om? 
 Hur skulle du beskriva särboendena med 3 ord?


