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Förord  
Då är det dags för mig att avsluta detta arbete. Robert Broberg sjunger att 
målet är inget – vägen är allt. Visst är det så, men jag måste säga att det är 
väldigt skönt att komma i mål. Det har varit en rolig, lång, svår och väldigt 
givande resa, som jag klarat av med stöd från flera personer. Tack Bernt 
Gustavsson, min första huvudhandledare, för att du trodde på mig och för 
all inspiration. Jag är tidsoptimist och trodde att uppsatsen skulle vara klar 
innan du gick i pension, så blev det inte. Det föranledde behov av ny hu-
vudhandledare. Tack Ninni Wahlström för att du tog dig an mig. Du har 
bidragit med den struktur och energi jag behövde för att komma till vägs 
ände. Under hela processen har Bosse Jonsson varit min bihandledare. 
Tack för alla berikande samtal och för all konstruktiv kritik på de oräkne-
liga antal upplagor av text som du fått läsa. Du är fantastisk! Tack Lotte 
Alsterdal för kommentarer vid slutseminariet. Tack Bernt Gustavsson och 
Tomas Englund, läsgruppen, för goda råd om hur texten kunde bli tydli-
gare. Trots all hjälp, är jag ensam ansvarig för de brister min text har.  

Mitt varmaste TACK till Alla på Hemgården, för er frikostighet och 
vänlighet. Tack Enhetschefen för ditt intresse. Jag är er stort tack skyldig!  

Tack Vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun för uppdraget jag fick, 
ert finansiella stöd gjorde forskningen möjlig. Tack Thure Morin för enga-
gemang och visat intresse. Härmed levereras den sista texten enligt vårt 
avtal.  

Tack Tola Jonsson och Ove Karlsson Vestman, Mälardalens högskola, 
för hjälp med avtalet mellan högskolan och förvaltningen. Tack Christina 
Lönnheden, för att du gjorde det möjligt att ta tjänstledigt så jag kunde bli 
klar. För stöd, bollplank och läsning av texter har många arbetskamrater 
varit värdefulla. Jag kan inte räkna upp Er alla, men några få vill jag 
nämna. Tack Ulla Alsin, Regina Ylvén, Eva Edström och Ni i ”Kaffeaka-
demin”. Ett speciellt tack till dig Ulla! Vi har följts åt från vår allra första 
högskolekurs hösten -97. Hur mycket har vi inte pratat, läst varandras 
texter och firat stort som smått genom åren? Nu är det äntligen dags igen!  

Tack Kristina Boberg, för språkgranskning av texten under olika faser 
av skrivandet. Tack till Er i ”Sygänget”, ni är ett andningshål i vardagen.  

Sist, men inte minst, tack min kära familj Bosse, Mattias och mamma 
Birgit, för att ni finns, ger mig trygghet och för att ni haft överseende med 
min ”o-närvaro”. Ni har stöttat på alla sätt, utan er vore livet intet.  

 
 
Eskilstuna, maj 2013 
Karin Andersson  
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Kapitel 1. Vardag i vård- och omsorg 
Första gången jag kommer till äldreboendet Hemgården är det vår. Anled-
ningen till mitt besök är att informera och fråga personalen om de kan 
tänka sig att medverka i det uppdrag jag fått av den kommunala förvalt-
ning som organisarerar all vård och omsorg för kommunens vuxna. Det 
jag skulle ta reda på var hur man i en verksamhet arbetar med delaktighet, 
i vardagen, när det inte pågår något projekt med riktade medel för detta 
(Andersson 2009). Bakgrunden till uppdraget var att det två år långa DU-
projektet var på väg att avslutas. DU-projektet hade initierats av förvalt-
ningsledningen för att bland annat skapa förutsättningar för verksamhets-
utveckling och delaktighet (Andersson & Jonsson 2006). Genom projektet 
skulle alla anställda i hela förvaltningen öka sin delaktighet i sina respek-
tive yrken, arbetsplatser och i förvaltningen. Samtidigt ville man få reda på 
hur vård- och omsorgsarbeten kunde bli mer attraktiva. Efter avslutat pro-
jekt fanns det, från förvaltningsledningens håll, en förhoppning om att 
delaktighet och arbete med ökad delaktighet skulle vara införlivat i allas 
vardagliga arbete, oavsett vilken roll eller funktion man hade i organisat-
ionen. Det var detta förvaltningsledningen ville få svar på, vilket ledde till 
uppdraget och sedermera till denna licentiatuppsats.  

Vård- och omsorgsarbeten har under de senaste decennierna genomgått 
stora förändringar (Johansson 2006). Framför allt är det synen på äldre 
och personer med funktionsnedsättning samt organiseringen av vård och 
omsorg som har förändrats. Synen på de äldre har gått från att se dem som 
beroende och passiva till oberoende, friska och vitala. De organisatoriska 
förändringar som har ägt rum är att vård och omsorg, som tidigare gavs på 
institutioner, idag ges i det egna hemmet eller andra "hemlika" boende-
former. Andra organisatoriska förändringar handlar om rationalisering och 
ekonomisk nedskärning vilket oftast leder till minskade personalgrupper. 
Dessa nedskärningar drabbar både omsorgstagarna och tiden för omsorgs-
givningen, enligt Johansson. Tendensen mot att få allt mindre resurser 
fortsätter. Detta påverkar den sociala omsorgsverksamheten för de äldre 
och personalens arbete. Förutsättningarna för att utföra omsorgsarbete är 
med andra ord i ständig förändring, vilket ökar behovet av att det finns en 
möjliget att lära i arbetet. 

En annan förändring är att offentliga och politiskt styrda vårdverksam-
heter har eftersträvat att bli "magra" eller "platta" organisationer (Ekberg, 
Eklund, Ellström & Johansson 2006). Detta menar de, är en organisations-
form som bland annat fokuserar på kostnadsreduktion, personalnedskär-
ningar, minskad tidsförbrukning och som betonar resultat före process. 
Det som får stå tillbaka i magra organisationer är exempelvis delaktighet, 
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kreativitet, lärande, utveckling. Parallellt med kravet på att verksamheterna 
ska vara kostnadseffektiva, ska vård och omsorg bedrivas med så god kva-
litet att den helst överträffar brukares1 och närståendes krav (Johansson 
2006). Ekvationen att ge god vård, men med minskade resurser, och sam-
tidigt utveckla nya kostnadseffektiva arbetsmetoder ställer andra krav på 
personalen, deras arbete och delaktighet än tidigare. Detta är en utmaning 
för alla inom vård- och omsorgssektorn, oavsett vilken hierarkisk nivå den 
enskilde individen befinner sig på. För enhetschefer på mellannivå kan det 
bli ett dilemma att arbeta med både drifts- och utvecklingsfrågor (Larsson 
2008). I hårt slimmade organisationer tenderar driftsfrågor att ta över-
hand, vilket försvårar ett engagemang i utvecklingsfrågor. Utmaningen att 
finna en balans mellan dessa båda frågor och arbetsuppgifter och samtidigt 
lösa ekvationen finns det förmodligen olika lösningar på. Frågan är hur 
och på vilka sätt man gör det.  

Förutom att organiseringen av arbetslivet förändras, förändras även ar-
betsuppgifterna. von Otter (2006) menar att de är mer varierande och in-
nehåller mer egenkontroll och tillfredsställande sociala relationer än tidi-
gare. En organisation eller arbetsplats som ska utveckla arbetsmetoder, 
ändra på rutiner eller förändra arbetets ramar och förutsättningar, bör 
samtidigt ge anställda ansvar och befogenheter för att de ska kunna vara 
med i dessa processer (Ahrenfelt 2001, Börnfelt 2006). Förändringen av 
arbetets ramar innebär att man ökar personalens befogenheter, och det 
syftar till att personalen i förlängningen ska vara med och ta ansvar för 
verksamheten. Personalen ska på så vis stimuleras till att uppmärksamma 
exempelvis rutiner och arbetsmetoder som tas för givna och samtidigt ha 
möjligheter till att kunna agera. För att detta ska vara möjligt måste de 
anställda ha möjlighet att vara och göra sig delaktiga (Andersson & Jons-
son 2006).  

Möjligheten till ett direktinflytande, att vara och göra sig delaktig, finns 
på arbetsplatsträffar, vilka utgör grunden för samverkan och utveckling av 
arbetsplatsen (Samverkansavtal för Arbetsmarknadsverket 1997). Det är 
på arbetsplatsträffar som exempelvis verksamhets- och kompetensutveckl-
ing, organisationsfrågor och rekrytering ska diskuteras. Arbetsplatsträffar 
ska förekomma regelbundet på alla arbetsplatser, ha en dagordning och all 
personal och arbetsledning bör närvara på dem. En arbetsplatsträff innebär 
att samtliga deltagare har ett ansvar för att ta upp frågor som de menar är 

                                                      
1 I olika verksamheter, organisationer och litteratur förekommer varierande be-
nämningar för de äldre som är i behov av vård och omsorg. I den organisation jag 
genomfört min studie används benämningen brukare, vilket jag också använder i 
min text.  
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angelägna för verksamheten (Samverkansavtal för Arbetsmarknadsverket 
1997). 

Ett arbetsliv som innehåller egenkontroll och fler och förändrade sociala 
relationer, ställer andra krav på de anställda än tidigare. Förutom att till 
exempel vara en kunnig undersköterska2, ska personen även vara medarbe-
tare. Det betyder att man ska vara skicklig och utveckla i sitt vårdande och 
omsorgsgivande arbete med brukare, men också förbättra och utveckla 
förutsättningarna för arbetet. Att byta ord eller begrepp, från personal till 
medarbetare, leder inte till någon förändring, menar Kommunal (2003).3 
”Medarbetarskap handlar om att vara en del av helheten i arbetet, att vilja 
och våga ta ansvar och att få förutsättningar att göra detta” (s 33). Enligt 
Tengblad (2002) är anställda inom omsorgen engagerade och de vill ta 
ansvar, men deras medarbetarskap behöver utvecklas om omsorgens fram-
tida utmaningar ska klaras av. Bland annat behöver det skapas förutsätt-
ningar så att de anställda själva kan lösa problem, istället för att chefen 
löser problemen åt dem. Att få ett ökat ansvarstagande kan innebära att 
individen blir kluven och/eller osäker om vad som förväntas, när hon/han 
ställs inför krav att dels utföra arbetsuppgifter som tillhör det egna yrket, 
dels vara med och forma, utveckla eller påverka förutsättningarna för att 
kunna utföra arbetet.  

Problemområde 
Kommunal vård och omsorg sker i en politisk styrd verksamhet. Det inne-
bär att organisering av och medel för verksamheter kan förändras, föränd-
ringar som varken personal eller chef kan råda över. Samtidigt med denna 
form av osäkerhet finns kravet att alla anställda ska vara medarbetare. För 
undersköterskor innebär det att vara med och påverka och utforma ut-
vecklingen av det egna arbetet och verksamheten. Undersköterskorna ska 
engagera sig i arbetet med brukare, i förutsättningarna för det arbetet och 
för verksamheten. Detta innebär ett utökat ansvarstagande utöver det an-
svar undersköterskorna tar för arbetet med brukarna.  
                                                      
2 I den här studien riktas uppmärksamheten på undersköterskorna. Exakt när per-
sonalkategorin undersköterskor blev en realitet är, enligt Rhen (2008), svårt att 
avgöra. Befattningen har funnits inom landstingen från tidigt 1900 tal. Då bedrevs 
utbildningen av husmor eller läkare på respektive lasarett. 1946 fastställdes en 
nationell kursplan för utbildning till undersköterska (SOU 1962:4).  

De som utför vård och omsorgshandlingar benämns exempelvis som, personal, 
medarbetare, vårdbiträde, undersköterska. Vid genomgång av tidigare forskning 
används respektive författares benämning. I min text kommer jag att synonymt 
använda mig av personal och undersköterska. 
3 Kommunal är undersköterskornas fackförbund och ingår som en del av LO. 
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Kravet som ställs på undersköterskor att vara medarbetare och engagera 
sig i verksamheten och förutsättningarna för arbetet med brukarna, kan 
vara en förutsättning för att kunna utföra en kvalitativt god och säker vård 
och omsorg. Detta då det finns en förväntan på och en föreställning om 
och att vård och omsorg ges av kunniga yrkesutövare, med kvalité och att 
det inte begås några fel eller misstag. Dessa förväntningar finns hos såväl 
samhället, vårdbehövande, närstående och anställda, och det gäller för all 
vård och omsorg, oavsett var och av vem den ges.  

Jag har studerat en kommunal verksamhet inom äldrevård och deras ar-
bete med delaktighet i avsikt att utveckla medarbetarskapet. Detta utveck-
lingsarbete sker parallellt med att den ordinarie verksamheten pågår och 
förväntas fungera klanderfritt. Mitt fokus är personalens möjligheter att 
kunna vara med och påverka, utveckla och förbättra förutsättningarna för 
arbetet, inte hur de utför sitt arbete med brukarna.  

Syfte  
Syftet med den föreliggande studien är att utveckla förståelsen av medarbe-
tarskap och teoretiskt pröva det utifrån ett aristoteliskt perspektiv på prak-
tisk kunskap.  

Frågeställningar  
• På vilka sätt kan verksamhetens organisering gynna respektive 

motverka utveckling av medarbetarskap?  
• På vilka sätt kan begreppet praxis ge en fördjupad förståelse av 

medarbetarskap inom komplexa sociala praktiker som vårdorgani-
sationer? 

Ramar för undersköterskans arbete  
De arbetsuppgifter en undersköterska ska ha eller utföra har det funnits 
tvehågsenhet om (Rehn 2008). Det kan bero på att kraven för att anställas 
som undersköterska är diffusa och att de har skiftande utbildningsbak-
grund (Hassler Adut 2006). Var, i vilken verksamhet, undersköterskan ska 
arbeta kan även det ha betydelse för vilka krav som ställs. Det betyder att 
en verksamhet kan efterfråga utbildning, en annan lämplighet (Ahnlund 
2008). Undersköterskornas skiftande utbildningar och de olika krav som 
ställts på undersköterskearbetet kan kanske vara en förklaring till varför 
arbetsuppgifterna mer eller mindre alltid bestämts av andra. Vid förra sek-
lets början var det lasarettets husmor eller läkaren som bestämde vilka 
arbetsuppgifter undersköterskor skulle utföra (SOU 1962:4). Senare blev 
det avdelningsföreståndaren eller sjuksköterskan som bestämde arbetsupp-
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gifterna. I den kommunala omsorgen, som infördes i mitten av 1950-talet, 
var det omsorgstagarna som bestämde vad de så kallade hemsamariterna 
skulle utföra för sysslor (Astvik; Bejerot & Petterson 2001). Arbetsuppgif-
terna var ofta omsorgsrelaterade, exempelvis att hjälpa de gamla med mat-
lagning, tvätt, städning och inköp. Än idag är arbetsuppgifterna inom 
kommunal omsorg huvudsakligen av omvårdnadskaraktär (Hassler Adut 
2006). I dag är det socialtjänstlagen som reglerar vilken hjälp den enskilde 
vårdtagaren kan erbjudas, och kommunen som sedan beviljar insatserna.4  

Förutom de ekonomiska åtstramningarna har även ädel-5, handikapp- 
och psykiatrireformerna på 1990-talet påverkat undersköterskornas arbete 
(Astvik m fl 2001, Hassler Adut 2006). Ädelreformen ledde till att kom-
munerna fick totalansvaret för all hälso- och sjukvård inom äldreomsor-
gen. Det innebar att hela verksamheter fick en ny arbetsgivare, kommunen, 
när de övertogs av landstingen. Samtidigt innebar det att arbetsuppgifter 
som undersköterskor tidigare utfört, inte längre fick utföras utan att ha fått 
delegering av sjuksköterska. Undersköterskornas ramar för arbetet ändra-
des då de fick en ny arbetsgivare. Törnquist (2004) menar att det arbete 
som sker inom äldreomsorgens särskilda boendeform6 styrs av kollektiva 
regler, alla ska göra samma arbete oavsett ålder, utbildning eller erfaren-
het. Arbetsfördelningen bygger på solidaritet och en arbets- och kamratre-
laterad relation. De arbetsområden som finns och ska fördelas är omsorgs- 
och hushållsarbete samt sociala, medicinska och administrativa uppgifter. 
Den senare är också den minst eftertraktade.  

Att arbeta som undersköterska i äldrevården upplevs som ett betydelse-
fullt arbete, trots låg status och lön (Sandmark; Hägglund; Nilsson & 
Hertting 2009). Fördelarna är att man upplever att man i arbetet har ett 
stödjande socialt nätverk och en känsla av att kunna klara av arbetets ut-
maningar. Det som behövs för att stärka undersköterskorna är att främja 
och underlätta rörligheten i arbetslivet, att få möjlighet att arbeta med det 
man önskar sig utifrån sin kompetens och sitt intresse. Det som också be-
hövs är att utveckla det sociala stödet på arbetet och i privatlivet. Det kan 
ske genom att utveckla team för att stödja och utveckla sociala nätverk 
                                                      
4 Det är biståndsbedömare som avgör vilken form av stöd och hjälp individen be-
höver, utifrån socialtjänstlagen (Socialtjänstlag 2001:453, Bergstrand 2009). 
5 Ädelreformen (efter den statliga kommitté, Äldredelegationen, som föreslog den), 
innebar för kommunerna att ta ett samlat ansvar för långvarig service, vård och 
omsorg för äldre och handikappade, vilket även innefattar ansvar för hälso- och 
sjukvård i särskilda boendeformer (Prop 1990/91:14). 
6 Särskilt boende är en boendeform där brukaren/pensionären hyr sin lägenhet eller 
rum av kommunen och betalar för mat och omsorg (Ahnlund 2008). För en över-
sikt över särskilda boendeformers historiska framväxt, se Törnquist (2004). 
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som kan bidra till kvalitativt goda relationer. Förutom detta behöver det 
också finnas en uppmuntran och ett stöd för egna hälsofrågor och en ba-
lans mellan privat- och arbetslivet, en balans som främjar individens hälsa 
och sociala liv (Sandmark m fl 2009).  

Vård- och omsorgsarbete innebär att vara beredd på ständiga föränd-
ringar, eftersom vi människor reagerar olika på en och samma situation. Vi 
kan dessutom reagera olika på en och samma situation beroende på hur vi 
mår, vad vi varit med om innan eller vem som utför handlingen. Förutom 
att arbetsuppgifter på så sätt är föränderliga i sin regelbundenhet tillkom-
mer ofta andra yttre krav på att arbetet, verksamheten eller organisationen 
måste förändras. Dessa skilda dynamiska fält sätter krav på ledarens stra-
tegiska arbete (Wikström & Dellve 2009). Förändringskraven mottas, be-
möts och behandlas av såväl den enskilda individen som av kollektivet. För 
att gemensamt möta omgivningens och egna krav på utveckling behövs att 
alla arbetar mot samma mål, vilket är en utmaning (Andersson 2010). En 
faktor för att det ska lyckas är allas delaktighet (Larsson 2008) och att 
man kan lära tillsammans med andra i arbetet (se Billett 2002, Ellström, E; 
Ekholm & Ellström P-E. 2008).  

Tid för omsorgsarbete  
Tid är centralt i omsorgsarbetet (Andersson 2007). Det krävs tid för att 
kunna vara lyhörd i mötet mellan brukare och personal samt för att mötet 
ska bli värdigt och respektfullt. Det förekommer att personal uttrycker att 
de inte har tid att utföra arbetet samtidigt som de pusslar med tid för att 
kunna utföra arbetsmoment. Upplevelsen att inte ha tid att utföra mer än 
de arbetsuppgifter som måste göras, leder till en känsla av otillräcklighet 
(Ahnlund 2008). Det saknas tid för aktiviteter, promenader med omsorgs-
tagarna och för egen reflektion om arbetet. Tidsbrist och minskat utrymme 
för personliga kontakter är centrala problem för omsorgspersonal, enligt 
Ahnlund.  

Det finns dock en risk med att bara fokusera på tid, menar Andersson 
(2007). Tid strukturerar arbetet, men samtidigt blir arbetet osynligt, ef-
tersom vad som görs inte är i fokus utan hur mycket tid varje arbetsmo-
ment får ta. På så sätt blir tid förhandlingsbar. Tiden tillskrivs ett värde, 
men tid som sådan är alltid densamma, vare sig den tillskrivs något värde 
eller ej (Rosengren 2006). Det finns olika sätt att se på tid och det i sin tur 
påverkar hur vi förhåller oss till tid. Enligt Ramirez (1995) är den ena tiden 
abstrakt, en kvantitativ tid som kan mätas med hjälp av klockor, en linjär 
tid. Ett annat sätt att se på tid är den konkreta, en kvalitativ tid, som är 
den mänskliga tiden, det lägliga eller rätta ögonblicket. Förmågan att agera 
i rätt ögonblick hör samman med fronesis (Gustavsson 2000, Ramirez 
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1995). Med ett kvalitativt sätt att se på tid blir arbetet mer flexibelt och det 
blir mindre viktigt vem eller när arbetet utförs bara det blir gjort. Ett flexi-
belt arbete är en parameter för goda och utvecklande jobb för de anställda 
(Grönlund 2004). Krav på flexibilitet och en ständig växling mellan olika 
arbetsuppgifter kan betyda ett stressigt arbete. Stress och tidsbrist motarbe-
tar omsorgsarbetet, eftersom omsorg förväntas ges bortom tid och rum 
(Andersson 2007).  

Det är inte alltid som tidspress är av ondo, menar Ellström (2006). Det 
kan tvinga fram lösningar och öva upp förmågan att utföra arbetsmoment 
snabbare. Under tidspress kan det även finnas utrymme för kreativitet och 
utvecklingsförmåga. Det handlar om att hantera och motverka störnings-
moment och fragmentisering av arbetstid. ”Mer generellt handlar det om 
att ta kontroll över och vid behov försöka förändra vårt sätt att uppfatta 
och hantera tiden” (Ellström 2006, s 47). 

En utbildning i förändring  
Utbildningen till undersköterska har genom åren förändrats i längd, inne-
håll och huvudmannaskap (Hassler Adut 2006, Törnquist 2004). De första 
utbildningarna, med nationell kursplan, bedrevs av landstingen och omfat-
tade åtta veckor (SOU 1962:4). Sedan dess har huvudmannaskapet för 
utbildningen gått från landsting till kommun och utbildningen har gått från 
en yrkesutbildning, via yrkesskolor, till ett gymnasieprogram.  

En utbildning leder till en formell kompetens och fungerar som en inträ-
desbiljett till ett yrke (Thunborg 1999, 2004). Men det är det praktiska 
arbetet som ger undersköterskor erfarenhet och kompetens för arbetet, 
eftersom det karakteriseras av patientorientering, regel- och rutinstyrning 
och är anpassningsinriktat. Törnquist (2004) menar att praktiska kunskap-
er väger tyngre än formella kunskaper, eftersom formell kunskap inte vär-
deras i varken ansvar, uppgifter eller lön.  

Omsorgspersonalens skiftande utbildningsbakgrunder har medfört ett 
behov av kompetensutveckling för att svara upp mot den omfattande och 
kvalificerade vård, stöd och service som omsorgstagarna behöver (Astvik m 
fl 2001). Bland annat har äldreomsorgen fått en alltmer medicinsk inrikt-
ning, vilket ställer krav på kompetens och utbildning (Ahnlund 2008). 
Samtidigt har formell utbildning en undanskymd roll inom äldreomsorgens 
särskilda boendeform (Törnquist 2004). En personalutbildning för under-
sköterskor behöver motsvara det de säger sig vara i behov av att kunna för 
att den ska leda till utveckling (Thunborg 1999, 2004). 

Behov av ökad kompetens har uppmärksammats från central nivå 
(Hassler Adut 2006). En av dem var Kompetensstegen (Socialstyrelsen 
2009). Kompetensstegen vände sig till personal inom kommunal vård och 
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omsorg av äldre (Prop 2004/05:94) och var ett resultat av de åtgärder och 
områden som Socialstyrelsen (2004-203-10) menade att undersköterskor 
inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet för äldre och funktions-
hindrade behövde. Det som betonades var att lärandet ska knytas till ar-
betslivet och dess vardagliga händelser. Utbildningen skulle leda till en 
tydlig professionell identitet med tydliga arbetsuppgifter så personalen får 
större handlingsutrymme, får vara självständiga, delaktiga och förväntas 
ha en förmåga att samarbeta. De kunskapsområden som blev mest fram-
trädande var bemötande, demenssjukdom, vård i livets slut och måltider 
(SOU 2007:88). Utbildningen hade en inriktning mot den del av yrkeskun-
nandet som riktar sig mot arbetet med brukare. Kompetensstegen medför-
de en repetition av omvårdnadspersonalens kunskap, men också delvis en 
utveckling av den (Fejes & Andersson 2008). Ett deltagande i Kompetens-
stegen innebar ett bättre självförtroende och utvecklade en mer profession-
ell attityd till arbetet. Deltagare i utbildningen påverkade även lärprocesser 
på sina arbetsplatser i organisationen, genom att de började diskutera och 
reflektera arbetet med sina kollegor. En möjlighet att kunna utbyta infor-
mellt och formellt lärande på arbetsplatsen är bra för lärandet, menar 
Evans och Waite (2010). En utbildning som kan komma till "nytta" har en 
direkt relation till arbetet (Thunborg 2004). Ett exempel på möjligheten att 
utveckla praktisk kunskap i äldrevård ges av Alsterdal (2011). Personal 
från äldreomsorgen, flest undersköterskor, har deltagit i kurser där de har 
fått berättat om, reflekterat över och skrivit ned sina praktiska erfarenhet-
er. Kärnan i kurserna var deltagarnas egna berättelser om handlingssituat-
ioner som fanns kvar i deras tankar och som oroade dem.  

Utbildning har betydelse för hur medveten personalen är om relationer-
nas betydelse för brukare, kollegor och ledning. Goda relationer, stöd och 
inflytande i arbetet har betydelse för att skapa en god arbetsmiljö. I en 
sådan arbetsmiljö kan arbetets positiva och negativa aspekter diskuteras 
och maktfrågor medvetandegöras. Dessa tre aspekter, relationer, arbets-
miljö och utbildning, samverkar och synliggör omsorgsarbetets komplexi-
tet. För att kunna ge god vård- och omsorg behövs en balans mellan tid, 
resurser, skicklighet och kunskap. Inom äldreomsorgen brister ofta balan-
sen mellan krav, inflytande och socialt stöd i ett eller flera avseenden, vilket 
ger upphov till missnöje. Om fokus läggs på personalens bristande utbild-
ning görs de ansvariga för omsorgskvaliteten och därmed glöms arbetsmil-
jön och personalens arbetsvillkor bort (Ahnlund 2008). 

Arbetsplatsen - en miljö för att lära  
Kravet och ansvaret att utveckla och utforma det egna arbetslivet läggs allt 
mer över på individen, istället för att förlita sig på auktoriteter och chefer. 
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Samtidigt som ”tiden för informationssökning, lärande och kunskapsbild-
ning blir alltmer knapp i arbetslivet” (Tengblad 2003, s 187). Tendensen 
går från långsiktighet till snabba lösningar och från utveckling i kontinuer-
liga steg till snabba omkastningar. Det får betydelse för lärande och kom-
petensutveckling i arbetslivet. Därför efterlyses en bättre balans mellan 
bland annat följsamhet, kontinuitet, förändring, effektivisering, kundorien-
tering, flexibilitet. Ett turbulent arbetsliv gör att det blir allt mer viktigt att 
upprätthålla och utveckla arbetsplatsens kapacitet (Billett 2010). Kärnan i 
en lärande praktik är det tysta samspelet mellan individens självkänsla, 
hennes/hans identitet, och upplevelsen av att effektivt kunna utföra arbetet.  

Inom de särskilda boendeformerna finns det begränsade möjligheter till 
kunskapsutveckling på arbetsplatsen (Törnquist 2004). Enhetschefer har 
inte tid att bedriva pedagogiskt arbete och de saknar pedagogiska redskap. 
En möjlig förklaring till det kan vara att arbetet som enhetschef innebär att 
ha ansvar för såväl verksamhet som för personal7 (Törnquist 2004, Lars-
son 2008). En annan möjlig förklaring kan vara att enhetschefens arbete 
påverkas av yttre faktorer, exempelvis biståndsbeslut och budgettilldelning, 
som bestäms av politiker och ledning. Dessa faktorer har betydelse för 
omsorgsarbetet och påverkar enhetschefens arbete vad det gäller beslut om 
inköp, löner och arbetsfördelning. En annan yttre komponent är önskemå-
let att enhetschefer ska förlägga respektive personals kunskapsutveckling 
till arbetsplatsen. Det senare överensstämmer med önskemålet om att lä-
randet ska knytas till arbetslivet, (Socialstyrelsen 2004-203-10), inte bara 
för att de som går en utbildning ska kunna använda sina nyvunna kun-
skaper i arbetet utan också för att de som deltagit i en utbildning ska ha 
möjligheten att starta lärprocesser på arbetsplatsen, genom att ta initiativ 
till diskussioner om arbetet, på arbetet (Fejes & Andersson 2008).  

För de professionella grupper som är lågt rankade i arbetsplatsens hie-
rarki och sällan upplever erkännanden i sitt dagliga arbete är det speciellt 
viktigt att få lära på arbetet. Lärandet ger möjligheter till att kunna förbe-
reda sig inför framtida utmaningar. Arbetsplatslärande och kompetensut-
veckling är tätt sammanvävt med erkännande och igenkännande. Behovet 
av att lära på arbetet är signifikant för individens självkänsla, men också 
för att höja värdet på olika professionella grupper eller inom speciella om-
råden av arbetet (Liveng 2010).  

De som får möjligheten att lära i relation till arbetet har en fördel, lä-
randet blir verkligt och symboliskt fördelaktigt (Liveng 2010). En fördel är 
att det som lärs direkt kan användas i arbetet. Samtidigt bidrar det till en 

                                                      
7 Enhetschef använder Törnquist (2004) som en benämning för de chefer som finns 
närmast omsorgsgivarna, vårdbiträden. 
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medvetenhet om att det är möjligt att lära i arbetet. Det är genom att delta 
i arbetet som ett lärande uppstår, det är inte någon separat process (Billett 
2010). Idén om att det ska vara möjligt att lära på arbetsplatsen förutsätter 
att både organisationen och individerna har en villighet till att lära (Ell-
ström m fl 2008). Det kräver ledare som kan organisera och leda lärandet 
på arbetsplatsen.  

De mönster som finns för lärmiljöer i arbetslivet kan tolkas antingen 
som möjliggörande eller tvingande (Ellström m fl 2008). En möjliggörande 
lärmiljö är resultatet av ett dynamiskt samspel mellan flera olika faktorer 
som rör synen på det egna arbetet, lärandet, ledarskapet och arbetets ka-
raktär. Andra faktorer som också har betydelse för att arbetsplatsen ska 
kunna ses som en lärmiljö är vad som kommer ut från samspelet mellan 
brukares krav, arbetets innehåll, personalens utbildningsbakgrund, om det 
förekommer problemorientering, ledarstöd och en villighet att lära från 
såväl organisation som individ. Det komplexa samspelet mellan dessa fak-
torer är komplext och som stärker var och en av dem positivt. Om förut-
sättningarna är de motsatta, blir lärandemiljön tvingande.  

Möjligheten att lära på arbetet handlar mer om individen än om struk-
turer för att lära (Billett 2010). Detta eftersom lärandet sker mellan hand-
lingskraftiga subjekt i sociala relationer. Därmed kan arbetsplatsens sociala 
men även fysiska miljö utgöra både hinder för och möjligheter till att lära 
(Johansson 2011). Det betyder att det bör vara möjligt att mötas på ar-
betsplatsen, exempelvis i form av möten. Hur möten används och om de 
bidrar till att utveckla sociala relationer påverkar också möjligheten att 
lära. En praktik som organiserar läraktiviteter för de anställda sker med 
den avsikten att de ska bli mer mångkunniga (Baumgarten 2006). Ofta 
utgår dessa läraktiviteter från ett kollektivt tänkande, vilket inte stimulerar 
individens lärande. Istället borde läraktiviteter utgå från individerna och 
deras intressen, förutsättningar och erfarenheter.  

Möjligheten att ta tillvara på varandras erfarenheter handlar bland an-
nat om att lyssna och att vara öppen. Öppenhet i samtal handlar om att 
lyssna och att därigenom utmana sin självförståelse. Öppna samtal betyder 
eller kan betyda en ömsesidig påverkan på dem som deltar i samtalet. Det 
är genom att lyssna som skillnader kan komma i dagen, bli det brott på 
invanda tankebanor som gör att egna förgivettaganden blir ifrågasatta, 
vilket kan leda till nya tankar och handlingar (Wahlström kommande). 

En arbetsplats som stimulerar till ett lärande har strukturer för delaktig-
het (Billett 2002). För det första är det i en sådan praktik möjligt att enga-
gera sig i dagliga aktiviteter. För det andra erkänns konsekvenserna av vad 
delaktigheten leder till. För det tredje understryks individens egen roll och 
det egna engagemanget i arbetsplatsaktiviteterna och vad man lär genom 
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ett deltagande. Ett mål för att lära genom arbetet är att ständigt vilja ut-
veckla en yrkesmässig kunskap. Kulturen, de sociala och situationsbundna 
faktorerna har betydelse för individens tolkningar, preferenser och för-
mågor.  

Disposition  
Med denna inledande bakgrund har jag belyst några delar av den kom-
plexa vardag som kan förekomma i vård och omsorg och vad den består 
av. Vardagen innehåller vårdande uppgifter, vilka är verksamhetens kärna, 
och andra uppgifter som att utveckla verksamheten eller arbetets förutsätt-
ningar. I nästa kapitel redogör jag för mina valda teoretiska utgångspunk-
ter och begrepp och hur jag kommer att använda mig av dem. Kapitel tre 
är metodkapitlet. Där beskriver jag vad och hur jag gjort samt hur jag för-
hållit mig till de etiska aspekterna. I det fjärde kapitlet redovisas studiens 
empiri och resultat. Det femte kapitlet är en analys av resultatet, där jag 
teoretiskt prövar det aristoteliska begreppet praxis i relation till myndigt 
medarbetarskap. I det sista kapitlet diskuterar jag vilka förutsättningar 
som behöver finnas för att kunna utveckla ett medarbetarskap och hur jag 
använder mina teoretiska begrepp, mitt agerande, etiska aspekter, mitt 
bidrag till forskning om medarbetarskap och fortsatt forskning.   
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Kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter  
Ett myndigt medarbetarskap har målsättningen att skapa en god arbets-
plats. Medarbetarskap är en kunskap som individen lär sig och lär sig an-
vända och utveckla på arbetsplatsen. Ett medarbetarskap formas av indivi-
derna och deras relationer till arbetet, kollegor, chefer och organisationen 
(Hällstén & Tengblad 2006). Detta inbegriper ett engagemang och an-
svarstagande både för arbetet och för den organisation, praktik,8 man ar-
betar inom. Medarbetarskap handlar om möten och relationer mellan 
människor. Det är en kunskap som består av flera handlingar, som utförs 
med det goda som målsättning. Att göra gott är en etisk omtanke, etisk i 
den mening hur man kan handla eller agera, inte hur man ska göra. I ar-
betslivet kan en etisk omtanke ta fram individens inneboende möjligheter, 
vilket ett myndigt medarbetarskap också strävar efter. En vilja att göra gott 
kännetecknar praxis, men uppfattningen om vad som är gott skiftar dock 
över tid, enligt Kemmis och Smith (2008). Även medarbetarskapet ändrar 
sig, då dess form och innehåll är knutet till den praktik där man har sin 
anställning (Hällstén & Tengblad, 2006). Ett medarbetarskap förutsätter 
ett deltagande i en social praktik, där det finns möjligheter till inflytande 
och delaktighet (se Kilhammar 2011). Ett deltagande i en social praktik får 
konsekvenser för individen, en sådan konsekvens är lärande (Billett 2010, 
Jonsson 2010). Detta gör det värt besväret att möjliggöra för individer att 
få delta och vara engagerade i frågor som rör arbetet, menar Billett. Indivi-
der i en praktik både formas och formar varandra, likväl som de formas av 
den miljö som den sociala praktiken utgör. En praktik formas av det för-
flutna, som formar nutiden, vilket har betydelse för framtiden (Kemmis & 
Smith 2008).  

Det ramverk jag valt för min analys är praxis (Kemmis & Smith 2008), 
det myndiga medarbetarskapet (Hällstén & Tengblad 2006) samt i mindre 
omfattning, delaktighet (Jonsson 2009, 2010).  

Praxis  

Aristoteles beskriver tre former av kunskap: episteme, techne och fronesis, 
(Gustavsson 2000, Ramirez 1995). Episteme är den "sanna" kunskapen, 
en generell, säker och belagd kunskap. Det betyder att det som presenteras 
inte kan vara på något annat sätt eftersom de framlagda sakförhållandena 
är övertygande. Techne är en form av handlingskunskap om hur man teo-

                                                      
8 Hällstén och Tengblad (2006) använder sig av begreppet organisation. Jag kom-
mer att använda mig av begreppet praktik och med en praktik avses arbetsplats, 
verksamhet och/eller organisation.  
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retiskt uppfattar en praktik (Ramirez 1995). Denna form av kunskap inne-
bär att ha en beredskap för att tillverka något, kunna befatta sig med för-
utsättningarna för att framställa en produkt. Fronesis är också en form av 
handlingskunskap, en praktisk klokhet. Denna kunskap blir specifik för 
varje praktik eftersom den svarar på situationens mening och ändamål 
(Gustavsson 2000). Oavsett vilken praktik som avses, utför vi handlingar 
för att vi vill människor gott och för att vi vill leva ett gott liv.  

De kunskapsformer som är av intresse för min studie och som jag ut-
vecklar mer i detta avsnitt är techne och fronesis och framför allt dess 
handlingsformer.  

Aristoteles skilde mellan två slags praktik. Den ena handlade om hur man 
åstadkommer något som ska betjäna mänskligt liv som ett instrument. Detta 
kallade han poísis //. Den andra kallade han prãxis och som avsåg det 
mänskliga livets former i sig och de aktiviteter som utgör detta liv. Vi har 
idag svårt att uppfatta den aristoteliska distinktionen. Visserligen involverar 
prãxis all mänsklig poísis, men prãxis är inte detsamma som poísis, utan 
den överordnade instansen som ger poísis sin mening.  
                   (Ramirez 1995, s 108) 

Utgångspunkten för att se kunskap som techne, är att se kunskap som 
en skapande handling, grundad i praktiska verksamheter och som ska för-
knippas med produktion (Gustavsson 2000). Denna kunskapsform betonar 
kunskap som ett medel för att nå ett mål och för det behövs handlingar, 
poiésis, som är inriktade på att tillverka, skapa och producera. För att få 
framgång med varor eller tjänster som framställs behöver produkterna 
granskas och de tekniker, regler eller rutiner som används ska vara över-
vägda (Irwing 1999). Det betyder inte att allt arbete blir utfört med fram-
gång. Techne handlar således inte om "teknisk kunskap", utan om en kun-
skap om föreskrifter och tekniker, en praktisk kunskap för att kunna lösa 
uppgifter, så varorna kan produceras (Gustavsson 2000). För att techne 
ska kunna kallas för kunskap innebär det att individen vet vad hon gör och 
att handlingar sker med avsikt. Att ha kunskap i form av techne är att ha 
en förmåga kunna göra och förstå varför man gör på ett visst sätt, i ett 
givet sammanhang. Det är en kunskap som innebär att man kan föra ett 
resonemang om vad man gör och varför. Individen skapar på så vis en 
form av teoretisk beskrivning av sina handlingar.  

Människan utför under hela sin levnad en mängd handlingar för att nå 
mål, som exempelvis att utföra arbetsuppgifter eller vardagliga aktiviteter 
som att laga mat. Dessa målinriktade handlingar, poiésis, fyller våra dagar 
med göranden som påverkar oss och våra liv (Ramirez 1995). Vi gör utan 
att tänka på varför eller hur vi gör. Poiésis blir med andra ord vad det är, 
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ett medel för att nå ett mål, som styrs av framgång. En "lyckad" handling 
fortsätter vi att göra, annars utvecklar vi våra handlingar så de blir fram-
gångsrika. En individ som utför arbetet rutinartat, "bara gör", saknar kun-
skaper i form av techne i Aristotelisk mening. För att nå techne kunskap 
behövs både kunskap om de enskilda tingen och ett produktivt vetande om 
det allmängiltiga (Ramirez 1995). Kunskap i form av techne innebär en 
förmåga att veta vad och varför, en rationell orsakskännedom och kompe-
tensen att kunna undervisa. Individen behöver kunskaper både i form av 
poiésis och av techne så att handgrepp, regler och rutiner kan utvecklas för 
att bli användbara och fylla sin funktion för produkten (Kemmis & Smith 
2008).  

Den andra formen av handlingskunskap, fronesis, är knuten till männi-
skans politiska och etiska liv (Gustavsson 2000). Denna kunskapsform 
svarar på frågor om meningen, syftet och ändamålet med handlingen, som 
innebär att handla klokt. Klokheten, det vill säga fronesis, visar sig genom 
de val som görs inför och i handlingen. Det handlar om att ta vara på och 
förverkliga våra inneboende förmågor. ”Praktisk klokhet, fronesis, består 
alltså i förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet och fantasi” 
(Gustavsson 2000, s 189). En individs praktiska klokhet visar sig i praxis, 
vilket är handlingsformen av fronesis (Ramirez 1995). 

En individ som kan modifiera sina handlingar utifrån den situation som 
råder kan ha förmågan till praxis eftersom det är en särskild form av hand-
ling med moraliska förpliktelser (Kemmis & Smith 2008, Ramirez 1995). 
Handlingen involverar ett praktiskt resonemang om vad som är klokt och 
rätt att göra i en given situation, där tid och plats har betydelse för de 
handlingar som väljs. Det innebär att individen väljer sina handlingar med 
gott omdöme, inte godtyckligt. För att det ska vara möjligt behövs en etisk 
reflektion. Det går inte att sträva efter det kloka utan att samtidigt välja 
det goda (Gustavsson 2000). Att göra gott handlar om att agera för rätt 
person i lämplig utsträckning, vid rätt tidpunkt och på ett lämpligt sätt.  

Hur Aristoteles använder sig av praxis är inte alltid tydligt (Irwing 
1999). Tre huvudsaklaga användningssätt förekommer, som är mer eller 
mindre typiska exempel på handingar. De två första delar några särdrag 
med det tredje användningssättet. Det första är frivilligt och målorienterat. 
Det är en bred användning för alla planlagda handlingar, som inrymmer 
vad vi kan åstadkomma genom våra egna och frivilliga ansträngningar. Det 
andra användningssättet är mer strikt. Praxis begränsas till en ändamålsen-
lig handling på ett beslut. Tredje och sista användningssättet är det mest 
strikta. Praxis är med detta användningssätt en handling som har sitt eget 
slut och som är god i sig själv, att göra gott. Att förstå praxis på detta 
strikta sätt är att utföra en fullständig och komplett handling, inte som ett 
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görande eller som en rörelse. Det jag menar med praxis och hur jag använ-
der begreppet är att jämföra med det tredje användningssättet.  

Förmågan att handla klokt och vist utifrån ett praktiskt förnuft visar att 
individen har kunskaper i form av fronesis (Ramirez 1995, Gustavsson 
2000). En utveckling av fronesis sker genom långvarig erfarenhet och goda 
vanor. Indirekt kan fronesis utvecklas genom läsning och berättelser. Ut-
vecklas fronesis utvecklas också praxis. En praktisk klokhet handlar om en 
förmåga att överföra och transformera sina egna erfarenheter till en ny och 
snarlik situation. Vad som är praxis eller inte avgörs av det sammanhang 
och den praktik där handlingen utförs. Kemmis och Smith (2008) menar 
att det finns en kollektiv praxis, men även denna form av praxis blir speci-
fik eftersom kollektivets handlingar responderar på de förutsättningar som 
finns i den praktik där handlingarna utförs. Kollektiv praxis förekommer 
när alla, i en praktik eller inom ett yrke, agerar för en gemensam målsätt-
ning.  

Praxis i yrkesutövning  
Begreppet praxis används i bland synonymt med praktik, ofta avses en 
social praktik eller så hänsyftas det till en handling, agerande eller bete-
ende. Uttryck som "här gör vi på detta sätt, det är praxis" beskriver praxis 
som en specifik kontext och som ett görande eller ett beteende. Praxisbe-
greppets vida användningssätt har urvattnat begreppet, vilket bidragit till 
att dess ursprungsmening har fallit bort. För att kunna förstå yrkesprakti-
kers [professional practitioner] praktik använder Kemmis och Smith (2008) 
Aristoteles ursprungliga form av praxisbegreppet.  

Those forms of practice that are enacted by those that are conscious and 
self-aware that their actions are “morally-committed, and oriented and in-
formed by tradition” – like the traditions that orient the work, the being 
and the becoming of people practicing a particular occupation or profession.
          (Kemmis & Smith 2008, s 4) 

A proper understanding of praxis recognises that the person who is acting is 
doing so in response to the practicalities and particularities of a given situa-
tion – they do the best they could do on the day, the best they could do un-
der the circumstances. (Kemmis & Smith 2008, s 5) 

Praxis är ett rätt agerande under rådande och specifika situationer. Det 
är en kunskap som bygger på och förs vidare av den tradition som finns 
inom ett område. För att en handling ska vara praxis tas alla omständig-
heter och ofrånkomliga krav med i beräkningen inför valet av vad som kan 
vara den bästa handlingen. Detta kräver kreativt tänkande, omsorg, med-
mänsklighet, en kritisk medvetenhet och en förmåga att kunna tänka bor-
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tom och utanför regler och ramar (Kemmis & Smith 2008). Praxis handlar 
om utveckling som i sin tur medför ett lärande.  

Praxis har ett större syfte utöver individens utveckling av sig själv för sin 
egen skull, eftersom det också berör andra individer och praktiken. Det 
betyder att det inte går att utveckla praxis i ett vakuum, (Kemmis & 
Grootenboer 2008). Det som hotar utveckling av en praktik är dess stan-
dardiserade och komplexa administrativa och ekonomiska regelsystem 
(Kemmis & Smith 2008). Dessa organisatoriska system hindrar praxis 
eftersom de inriktar sig på produktionen, på kunskaper i form av techne 
och poiésis. Därmed utmanas yrkespraktiker att möjliggöra för praxis. En 
yrkespraktiker behöver få använda och utveckla en praktisk klokhet och 
agera på ett för praktikens, den anställdes och avnämares etiskt gott sätt.  

Förutsättningar för praxis  
En grundförutsättning för praxis är en dynamisk, utvecklande och förän-
derlig praktik, likväl som reproducerande eftersom dess behov, förutsätt-
ningar och krav skiftar över tid. Det finns fler faktorer som har betydelse 
för kvalitén i en praktik och hur den utvecklas. Den allra största faktorn är 
de anställda, som tar ansvar och handlar i relation till andra. För att kunna 
handla i en praktik behövs olika kunskaper, förutom skicklighet behövs 
relevant kunskap om hur material och verktyg ska användas i den specifika 
praktiken. En individ som kan använda verktyg för att producera produk-
ter har förmågan att utföra instrumentella göranden, poiésis. Men det 
räcker inte för att kunna utveckla handlingen. Det är genom att reflektera 
över gjorda handlingar som de kan utvecklas. Finns förmågan att se vad 
egna och eller kollektivets handlingar leder till motsvarar det praxis 
(Kemmis & Grootenboer 2008).  

Det som möjliggör för praxis är att praktiken förtydligar, synliggör 
och/eller skapar sociala, kulturella och materiella villkor så att individerna 
kan agera. Individernas relationer till varandra är en del av praktikens 
sociala miljö. Den och praktikens fysiska miljö, materiella villkor och re-
surser samt kulturen med traditioner, rutiner och föreskrifter har betydelse 
för att kunna utveckla en praktisk klokhet (Kemmis & Smith 2008).  

Kemmis och Smith (2008) menar att det finns sex teman eller områden 
som stödjer och formar en utveckling av praktikens sociala, kulturella och 
materiella villkor. Varje område innehåller flera specificerade förutsätt-
ningar. Författarna presenterar dessa sex områden i numrerade punkter, 
utan rubriker. Dessa områden kommer jag att använda i min analys. Jag 
har valt att presentera dessa områden under följande och av mig formule-
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rade rubriker: aktivt subjekt, handlingsramar, sammanhang, berättande, 
rättvisa samt göra lika olikt.9  

Aktivt subjekt 
En anställd behöver vara ett aktivt subjekt för att kunna handla medvetet 
och ansvarsfullt i den stund handlingen utförs och samtidigt tänka på dess 
långsiktiga effekter. Dessutom behöver en yrkespraktiker vara ett aktivt 
subjekt för att kunna vara en företrädare, en som visar väg för arbetskam-
rater och praktiken (Kemmis & Smith 2008). Det är individen själv som 
skapar sin identitet i en tillblivelseprocess av utförda handlingar. Det inne-
bär att under rådande omständigheter kunna ta beslut och agera även om 
det utmanar de i praktiken förgivet tagna reglerna, rutinerna eller tradit-
ionerna. Det är individen själv som utför en handling, men den bygger på 
egna och andras tidigare gjorda handlingar. Det betyder att yrkesprakti-
kern måste ha en förmåga att lära sig av egna och andras erfarenheter och 
att det finns möjligheter till det, menar Kemmis och Smith (2008). Det 
ställer krav på praktiken att ge förutsättningar för att lära av erfarenheter 
(Kemmis & Grootenboer 2008).  

Praktiken, enskilda arbetskamrater och kollektivet har betydelse för in-
dividens lärande i praktiken. En yrkespraktiker behöver arbetskamraternas 
reflektioner för att få hjälp att se förbi egna tillkortakommanden eller den 
egna privata sfären. Kollektivet kan vara det kritiska perspektiv som be-
hövs för att en yrkespraktiker ska kunna handla rationellt och rättvist 
(Kemmis & Grootenboer 2008). Kemmis och Smith (2008) menar att in-
formation och fronesis kunskap går att få av andras erfarenheter, men den 
egna erfarenheten kan bara utvecklas genom egen erfarenhet. En individs 
utvecklingsmöjligheter hör ihop med förmågan att lära sig själv från egna 
arbetslivserfarenheter.  

En yrkespraktiker som lär av egna och andras erfarenheter främjar en 
utveckling av praxis (Kemmis & Smith 2008). För att utveckla praxis och 
lära av erfarenheter behöver individerna stöd av en ledare, som de känner 
tillit till. Finns det tillit mellan individerna i en praktik blir det också möj-
ligt för individen att stärka sig själv och sitt intresse för praktiken och pro-
fessionen. Det handlar om en förmåga att kunna reflektera över andras 
handlingar, se världen ur deras perspektiv och erfarenheter för att kunna 

                                                      
9 I detta teorikapitel presenterar jag dessa områden i samma följd som de presente-
ras av Kemmis och Smith (2008). Under mitt analysarbete upptäckte jag att denna 
ordningsföljd behövde ändras för att bättre kunna visa den lärprocess som det 
innebär att utveckla ett medarbetarskap. Det medför att den ordningsföljd som 
områdena har i kapitel fem är min egen.  
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agera vist och klokt och ta ansvar för de egna handlingarnas konsekvenser. 
Denna förmåga behöver utvecklas om praxis ska vara möjligt. Det handlar 
om en kapacitet att transformera sig själv och sin förståelse för arbetet och 
praktiken, samt att kunna tolka den och dess skiftande situationer i ljuset 
av erfarenheter (Kemmis & Smith 2008). 

Handlingsramar 
Kärnan i praxis, menar Kemmis och Smith (2008), är hur väl vardagsar-
betet genomförs i den praktik man befinner sig. Det är de handlingar som 
individen utför eller avstår från att utföra som får konsekvenser i det dag-
liga arbetet och som påverkar individen, kollegor och/eller praktiken, an-
tingen till det bättre eller sämre. Det är praktikens miljö som ger ramar och 
möjligheter för individen att handla i vardagen. Resultatet av individens 
handlingar beror på de omständigheter och villkor som finns i den praktik 
där agerandet sker.  

Den specifika praktiken utgör en ram för praxis, eftersom praxis alltid 
har en bestämd plats och tid. Det som uppfattas som praxis i en praktik 
behöver därför inte vara det i en annan praktik. En annan ram för praxis 
är individen, eftersom det är en handling som utförs inom ramen för indi-
videns kunnande. För att en praktik ska kunna möjliggöra för praxis ford-
rar det en förståelse för att individen är ett aktivt subjekt som alltid hand-
lar. Finns det möjligheter att få reflektera över handlingsalternativ och dess 
konsekvenser öppnar det för alternativa handlingar för kommande och 
liknande omständigheter. Det är på så sätt en handling formas av föregå-
ende handlingar.  

Kemmis och Smith (2008) menar att en del av att utveckla praxis är att 
avsiktligt utveckla den lärandes kapacitet genom att använda fronesis kun-
skaper. Det innebär att använda individernas praktiska förnuft genom att 
låta yrkespraktiker medvetet reflektera om sina erfarenheter. Det kan röra 
sig om hur man agerar, har agerat eller inte agerar, vilket också är några 
sätt att kunna ta tillvara och utveckla praktikens traditioner och kultur. 
Denna utveckling av praxis behövs för att kunna handla professionellt. Det 
handlar om en förmåga att identifiera sig med det yrke man har, att kunna 
orientera sig inom det egna professionella fältet och att lära sig de tradit-
ioner och handlingsramar som finns inom det egna yrket. Processen att 
forma sig själv är en ständigt pågående process av lärande i de samman-
hang praktiken finns.  

Sammanhang 
En praktik eller praxis är inte någon isolerad helhet (Kemmis & Smith 
2008). Det har samröre med varje dimension av det konkreta och specifika 
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som situerats i tid, rum och plats. En yrkespraktiker har relationer till och 
samröre med en mängd varierande praktiker, människor och uppgifter som 
ingår naturligt för dem i deras arbete. De finns i en miljö vars aktiviteter 
många kan delta och involveras i. Kemmis och Smith (2008) menar att det 
finns en föreställning om att praktiken har en lärande arkitektur. Denna 
föreställning fäster uppmärksamhet på att praktikens strukturer formar de 
individer som finns där. Praktikens strukturer har mer eller mindre formats 
av människors sätt att tala och tänka, vad de gör och hur de relaterar till 
varandra och till andra praktiker. Dessa strukturer är mer eller mindre 
stadiga över tid. Enligt Kemmis och Grootenboer (2008) är det praktikens 
materiella villkor som lokaler, inredning och ekonomi som möjliggör eller 
tvingar fram olika typer av praktiker. Materiella villkor ger förutsättningar 
för vad som är möjligt för en yrkespraktiker att göra och har betydelse för 
om praktiken motsvarar brukares, närståendes och samhällets krav på 
praktiken i ett miljömässigt och ekonomiskt vidare perspektiv.  

De sammanhang en yrkespraktiker befinner sig i möjliggör eller tvingar 
fram handlingar. Det förutsätter en medvetenhet om att vara mer än en del 
av en större helhet, ha en kritisk inställning till praktikens specifika sociala 
och materiella villkor. Sammanhanget bidrar till möjligheter att få handla, 
förändra det som för närvarande är möjligt eller att få handla på ett utma-
nande sätt. Det blir möjligt att vara ett aktivt subjekt. I och med det skapas 
eller återupprättas möjligheterna för praxis. Möjligheten att involveras i 
utvecklingen av praxis kan bara ske genom individens medvetna och själv-
kritiska deltagande i praktiken. Att intressera sig för den egna praktiken 
visar sig bland annat genom individens intresse för praktiken, hur den kan 
upplevas och vilka konsekvenser den har för individen själv och för andra 
(Kemmis & Smith 2008).  

Berättande 
Varje praktik har sin uppbyggnad och sin tradition och kultur för hur nå-
got sägs och eller hur man agerar. En praktik behöver hålla sin historia 
levande om traditioner och praxis ska kunna finnas kvar och utvecklas hos 
yrkespraktikerna (Kemmis & Smith 2008). Dessa traditioner förmedlas via 
berättelser. Traditioner behövs för att skapa mening för det allmänna, det 
specifika och för att visa vilka kunskaper som behövs i praktiken. De be-
rättelser som berättas bygger på berättarens och kollektivets erfarenheter, 
som individen behöver lära sig för att kunna föra traditionerna vidare och 
utveckla sin praxis i den specifika praktiken. Det behövs på så vis andra 
kunskaper än de som brukar ses som relevant kunskap, utbildning och 
individernas förmåga att använda den (Kemmis och Grootenboer 2008). 
Den kunskap som praktiken efterfrågar är både teknisk kunskap och prak-
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tisk klokhet. En yrkespraktiker förväntas kunna agera i olika situationer 
och utveckla gemensamma överenskommelser.  

Traditioner och berättelser är delar av praktikens historia. Alla hand-
lingar sker därmed i en historisk miljö, samtidigt som de skapar praktikens 
historia (Kemmis & Smith 2008). En yrkespraktiker behöver ha en medve-
tenhet om detta och en kritisk blick för vad historien och traditionerna gör 
med individers tankar, tolkningar och perspektivtaganden och vad det 
betyder för formandet av framtiden. På så vis utvecklas praxis över tid då 
det formas av det förflutna som påverkar nuet och formar framtiden. Alla 
yrkespraktiker på alla nivåer i en praktik behöver hjälpas åt med att skapa 
och försvara friheten för praxis. Därmed betonas vikten av berättandet för 
att förmedla hur man utfört handlingar, intentionerna med dem samt den 
kultur och tradition som finns i praktiken.  

Berättelser formas i kulturen, i samtalen, handlingen och i görandet, som 
formats av tidigare handlingar och som formar kommande handlingar. 
Detta finns inbyggt i varje moment och följer en historia av relationer mel-
lan människor och grupper så väl som till praktiker. Berättelser gör det 
möjligt för individen att utveckla sig, genom att få andras berättelser om 
deras utveckling som möjliggör för praxis. Det är genom att observera 
andra, lyssna på eller läsa andras berättelser om hur de har utvecklat sina 
handlingar som praxis utvecklas. Detta förutsätter att en yrkespraktiker är 
ett aktivt subjekt som engagerar sig i diskussioner, debatter och i sitt eget 
lärande. En individ som tar del av berättelser från andra sammanhang och 
från andra inom samma yrke förvärvar kunskaper och förståelse från 
andra.  

Rättvisa  
Rättvisa och praxis har samröre med varandra. Att bli rättvist behandlad 
gör människan gott. Denna etiska omtanke innebär att handla ansvarsfullt, 
rättvist och ärligt gentemot sig själv och andra. En etisk omtanke handlar 
om att göra gott, vilket är syftet med praxis, som innehåller både rättvisa 
och moral. En moralisk handling, praxis, bygger på de traditioner som 
finns i praktiken och som inkluderar teoretiska, tekniska och praktiska 
kunskapsformer. För individen handlar det om att ha flera förmågor och 
kunskaper. Praxis är en strävan att handla etiskt rätt på det för omstän-
digheterna bästa sättet. Vad som är "bästa sätt" kan bara en företrädare 
för praktiken avgöra i den stund handlingen utförs. Dessa handlingar ska 
kunna förklaras och rättfärdigas av en yrkespraktiker inför sig själv och 
andra (Kemmis & Smith 2008). Att strikt följa regler och policyn som 
finns kan bidra till att handlingar blir konstlade. Om en praktik ska kunna 
sägas vara en praxis, finns en förhöjd medvetenhet och en villighet att re-
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flektera över om handlingskonsekvenserna är moraliskt försvarbara och 
rättvisa (Kemmis & Smith 2008).  

Kemmis och Grootenboer (2008) menar att det är en styrka att känna 
solidaritet med andra. I samarbete med andra finns möjlighet att kunna 
observera hur andra utför sina moraliska handlingar, vilket kan leda till en 
vilja att utveckla det egna agerandet. För att kunna ta moraliska beslut 
behöver en yrkespraktiker stöd, så att de handlingar som utförs blir så bra 
som de kan bli för individen utifrån de förutsättningar som finns där och 
då.  

Göra lika olikt 
Praxis är de moraliska handlingar en yrkespraktiker utför eller har möjlig-
het till i en praktik (Kemmis & Smith 2008). Praxis är en individuell hand-
ling, men det finns även kollektiv praxis, eftersom flera yrkespraktiker kan 
ha samma avsikt med sina respektive handlingar. Ramirez (1995) menar 
att praxis motiveras för sin egen skull och betonar i likhet med Kemmis 
och Smith (2008) att det är ett specifikt agerande som har en moralisk 
mening som syftar till något gott. Det är handlingen i sig som är praxis, 
inte intentionen eller samtalen om vad som ska göras. Regler, rutiner och 
normer som finns i praktiken är inte praxis, det är handlingen eller ageran-
det i sig som är praxis. Yrkespraktikers handlingar skiljer sig åt, var och en 
har sina kunskaper och färdigheter. 

Handlingar som utförs gemensamt av personalgrupper som tillsammans 
utforskar, upptäcker och utvecklar sitt arbete och sin praktik för att kunna 
agera gemensamt, är uttryck för en kollektiv praxis. Yrkespraktiker formar 
gemensamma intentioner för sina handlingar. Det finns en risk med att 
vägleda praxis med intention, garantier saknas för att intentionen genom-
förs, menar Kemmis och Smith (2008). Handlingarnas utförande är en 
kritisk punkt som ofta tas för givet, man tänker inte på dem. Det behövs 
individer som intresserar sig för det förgivet tagna, den egna utvecklingen 
och det gemensamma bästa för professionen och praktiken. Det betyder i 
sin tur att det måste finnas yrkespraktiker som vet eller informerar sig om 
vad som är praktikens kärna och dess mål eller syfte. Individens kunskaper 
om praktikens mål och visioner underlättar och gör det möjligt att kunna 
ta kloka beslut i varje moment. Det möjliggör för att handlingen utvecklar 
både individen, gemenskapen och praktiken eller det omgivande samhället. 
För att detta ska vara möjligt behövs stöd från chef/ledare, arbetskamrater 
och/eller praktiken.  

Praktiker och institutioner styrs av regler och att vara styrd av obligato-
riska procedurer och detaljerad policy kan ge upphov till konflikter (Kem-
mis & Smith 2008). De kan uppstå mellan dem som hävdar att regler och 
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policys ska följas, det vill säga poiésis, och de som vill göra "rätt sak", 
praxis. Förekommer denna typ av konflikt i en praktik, behöver praxis 
utvecklas. En yrkespraktiker måste kunna ifrågasätta sina egna moraliska 
handlingar och ansvarstaganden. Att kunna förstå praxis och dess inne-
börd, inbegriper en förståelse för att regler, policys eller procedurer kan 
hindra ett "rätt" agerande. Därför måste yrkespraktiker ibland gå runt 
eller agera emot policys, regler och rutiner, inte för att i handling bryta mot 
dem, utan för att kunna förändra dem. Kemmis och Smith menar på så vis 
att en yrkespraktiker måste vara mer än en undersköterska eller enhetschef, 
man måste kunna agera som en professionell sådan också.  

Så som Kemmis och Smith (2008) beskriver de teman som underlättar 
för en utveckling av praxis går det att förstå att tillit, goda relationer, stöd, 
ansvarstagande, samarbete och förtroende är viktiga för att kunna forma 
och utveckla den egna och kollektivets praxis. Flera av dessa delar åter-
finns i det myndiga medarbetarskapet (Hällstén & Tengblad 2006).  

Från anställd till medarbetare  
I arbetslivet var det tidigare tillräckligt att vara kunnig i sitt yrke för att få 
en anställning, men så är det inte längre. Nu efterfrågas kreativa och ini-
tiativ- och ansvarstagande medarbetare, man söker efter individer med 
"rätt profil" som ska passa in och fungera i en befintlig arbetsgrupp. Före-
tag anställer personer som har de efterfrågade kunskaperna och samtidigt 
förväntas det att de ska vara medarbetare (Hällstén & Tengblad 2006). 
Arbetsgivare söker efter och vill anställa medarbetare med arbetskapacitet 
som dessutom kan ta initiativ och ansvar. Inte heller ledarskapets tradit-
ionella uppgifter som att planera, organisera, kontrollera och leda en prak-
tik är längre tillräckligt för en ledare att kunna (Kullén Engström 2009). 
Utvecklingen har gått ”från arbetstagare till medarbetare” (Tengblad; 
Hällstén; Ackerman & Velten 2007, s 23).  

Tengblad (2003) beskriver att under hela industrialiseringen har an-
ställda fått instruktioner om vad som ska göras, när och på vilka sätt. Egna 
initiativ och ansvar för arbetet har inte premierats av arbetsgivare. Inte 
heller har anställda tillskrivits eller erkänts att de har sådana kunskaper 
eller förmågor (von Otter 2006). Anställda har snarare setts som arbets-
kraft än som ansvarstagande vuxna med förmågor som kan förändra och 
utveckla en praktik. Att anställda idag förväntas vara ansvarstagande hör 
samman med demokratiseringen av arbetslivet, vilket bland annat medfört 
inflytande och medbestämmande (Kilhammar 2011). Medarbetarskapet 
har på så vis stöd av ”den svenska arbetsrättsliga traditionen” (Hällstén & 
Tengblad 2006, s.17). Det ställer höga krav på chefer med personalansvar 



I Karin Andersson Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg34

 

KARIN ANDERSSON Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 34
 

att stödja individerna i deras utveckling, (Hällstén & Tengblad 2000), 
vilket i sin tur kan utveckla yrket och praktiken.  

Alla i en praktik anställs som medarbetare, sedan får eller tilldelas vi 
olika roller, menar Hällsten och Tengblad (2002). Det betyder att alla an-
ställda är medarbetare och med det följer krav och förväntningar på indi-
vidernas handlingar och relationer till arbetet, arbetskamrater och chefer. 
Alla har därmed samma krav på sig att vara medarbetare oavsett vilken 
funktion, roll eller anställning individen har. Det betyder att en förvalt-
ningschef har samma förväntningar på sig som en undersköterska att vara 
medarbetare i den praktik där de båda är anställda. Detta är en annan syn 
på och användning av begreppet medarbetare än vad som annars vanligen 
avses: anställda som har kortast utbildning, de som finns i utförarledet, är 
underställda som har en eller flera chefer över sig och utför ofta arbets-
moment som kännetecknas av ett instrumentellt görande (Andersson Felé 
2008, se även Backström 2003, Hällstén & Tengblad 2006, Kullén Eng-
ström 2009, von Otter 2006).  

Organisationen spelar en roll för att understödja rutiner för mänskliga 
relationer, arbetsmoral, motivation och för att skapa sammanhang. Tillför-
litligheten hos en organisation baseras på vilka arbetsrutiner som finns och 
på kompetensen hos ledare. Arbetsrutiner är en grund för anställdas med-
borgarskap [citizenship].10 Ledarens kompetens har stor betydelse för per-
sonalens medarbetarskap11 likväl som för andra relationer på arbetsplatsen 
(Hodson 2004).  

Ledarskap och medarbetarskap  
En praktik består av människor som måste bygga upp och hantera relat-
ioner mellan sig (Hällstén & Tengblad 2006). Det betyder att en praktik 
har en etisk dimension. En praktik, menar författarna, har chefer och le-
dare som i första hand är medarbetare och i andra hand ledare. Detta syn-
sätt betyder att chefer är medarbetare med samma förväntningar på sig 
som alla medarbetare har: att visa förtroende, öppenhet, ta ansvar och 
initiativ, vara engagerad, öppen och bidra till en gemenskap i praktiken.  

                                                      
10 Engelskan har inte något ord för medarbetarskap. De begrepp som är snarlika 
och som används är bland andra citizenship (Hodson 2004), empowerment (Kin-
low 1995) och followership (Kilhammar 2011). Kilhammar översätter själv medar-
betarskap med co-workership, medan Wikström och Dellve (2009) använder sig av 
begreppet employeeship.  
11 Jag har valt att översätta citizenship till medarbetarskap.   
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Ledarskap och medarbetarskap upprätthålls och skapas i samspel mellan 
människor (Kullén Engström 2009).12 En ledare som vet hur resurserna i 
verksamheten bäst tas tillvara kan med framgång möta olika förändringar. 
Chefens förmåga att hantera osäkerhet kan vara en avgörande faktor för 
att kunna leda en praktik i förändring, enligt Andersson Felé (2008). Sä-
kerhet och acceptans för förändring skapas genom delaktighet och genom 
att kommunikationen fungerar som ett informationsflöde mellan chef och 
underställd.13 Den underställdas möjlighet till ansvar, delaktighet och ut-
veckling, det vill säga inflytande och handlingsutrymme, skapas i den miljö 
där individen är verksam. Detta skapas av chefer och underställda gemen-
samt, vilket i sin tur förutsätter att underställda är medarbetare. Inom 
platta vård- och omsorgsorganisationer har de underställda höga förvänt-
ningar på personalansvarig chef14, enligt Andersson Felé. Enligt dem ska 
chefen styra och leda verksamheten, vara närvarande och tillgänglig, ge 
återkoppling, visa tillit och inge förtroende, utan att för den skull påverka 
underställdas attityder och åsikter. Själva har de underställda begränsade 
krav på sig vad det gäller ansvar, delaktighet och utveckling inom arbetet. 
Det ansvar de underställda säger sig ha är gentemot brukaren, inte organi-
sationen eller dess utveckling. En grundförutsättning för platta organisat-
ioner är att alla tar ansvar för både arbete och organisation och dess ut-
veckling, men denna förutsättning verkar inte ha nått ut till alla (Anders-
son Felé 2008).  

Ett medarbetarskap formas i interaktion mellan chef-medarbetare och 
mellan medarbetare (Andersson Felé 2008, Tengblad m fl 2007). Det hand-
lar om delaktighet, ömsesidighet och ett ledarskap i samspel som förutsät-
ter att medarbetare kan ta initiativ och ansvar och för det behövs träning, 
verktyg och stöd för att kunna utveckla ett myndigt medarbetarskap. Med 
myndigt medarbetarskap avses en skapande helhet, ett större, vidare an-
greppssätt för att öka engagemang och delaktighet i förbättringsarbeten 
och verksamhetsutveckling.  

                                                      
12 Kullén Engström (2009) menar att det är skillnad mellan chef och ledare. En chef 
verkar via hierarkier och en ledare via människor. Den som har chefs/ledarrollen i 
en praktik behöver ha båda funktionerna.  
13 Andersson-Felé (2008) använder sig av begreppet underställd för anställda som 
har en eller flera chefer över sig. Författaren använder sig av begreppet chef, då de 
underställda i hennes studie säger chefen, då de avser sin närmaste ledare/chef. I 
min studie har jag valt att benämna undersköterskornas chef för enhetschefen.  
14 Genom att använda begreppet personalansvarig chef åsyftar Andersson-Felé 
(2008) den chef på mellannivå som har personalansvar för de underställda.  
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Mellanchefers15 förutsättningar och möjligheter att bedriva en utveckling 
som leder till förändring inom det vård- eller omsorgsområde de är ansva-
riga för, beror på flera faktorer (Larsson 2008). En faktor är hur chefen 
handlar för att personalen ska kunna vara direkt delaktiga i ett utveckl-
ingsarbete. Det kan vara att ge uppmärksamhet till personalen eller att 
utmana dem med nya idéer och förväntningar. Personalens delaktighet är 
en förutsättning för att bedriva utvecklingsarbete, menar Larsson. Andra 
faktorer som är av betydelse är att få aktivt internt och externt stöd. In-
ternt stöd kan vara resurser i form av tid, pengar eller stöd från organisat-
ionen som innebär att mellanchefens chef eller chefer stöttar mellanchefen i 
dennes utvecklingsarbete. Externt stöd kan vara att skapa nätverk med 
eller göra studiebesök i andra likande organisationer som den egna. Ytter-
ligare faktorer som spelar in är mellanchefens utbildning, vilja och intresse 
för utvecklingsarbete. Saknas en eller flera av dessa faktorer finns en risk 
att driftsfrågor, instrumentella uppgifter, tar över på bekostnad av utveckl-
ingsarbete, menar Larsson.  

Chefer på mellannivå, inom vård och omsorgsarbete, använder nästan 
halva sin arbetstid till möten (Arman; Dellve; Wikström & Törnström 
2009). Den andra halvan går till korta aktiviteter som inte beskriver deras 
totala arbete. Endast en liten del av mellanchefernas administrativa arbets-
tid användes explicit för strategiskt arbete. Detta trots att de har mer ad-
ministrativt arbete än vad högre chefer inom verksamheten har. Det finns 
en press och ett krav på mellanchefer att bli mer effektiva samtidigt som 
administrativt stöd och service har minskat inom denna sektor i arbetslivet. 

I arbetslivet förväntas det att individerna tar ansvar för ett balanserat 
arbetsliv och för att balansera arbetsbördan (Wikström & Dellve 2009). 
Denna förmåga att balansera innebär en självmedvetenhet, en medvetenhet 
om vad arbetsbördan medför, vilket fordrar ett modernt medarbetarskap i 
sjukvårdsorganisationer. Att utveckla ett medarbetarskap sätter också en 
press på ledarens självmedvetenhet, professionalism och balansförmåga. 
Centralt för ett ledarskap i den konstant förändrande hälso- och sjukvår-
den är att skapa tillförlitlighet uppifrån och ned och tvärt om. Modernt 
ledarskap inom sjukvårdande organisationer kan beskrivas med hjälp av 
två modeller. Den ena ledarskapsmodellen separerar olika uppdrag, ar-
                                                      
15 Larsson (2008) använder ordet mellanchef för den funktion i verksamheten som 
Andersson-Felé (2008) benämner med personalansvarig chef. Enligt Larsson har 
mellanchef ett delegerat personal- ekonomi och verksamhetsansvar. En mellanchef 
har också krav på sig från flera håll, politiker, högre chefer, personal och brukare. 
Det Larsson beskriver som en mellanchefs uppdrag och krav stämmer överens med 
det uppdrag enhetschefen har för Hemgården och som jag också benämner som 
enhetschef i min text.  
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betsuppgifter och delar upp tid. Den andra modellen för ledarskap integre-
rar olika uppdrag, arbetsuppgifter och samverkar för lösningar. Ledare 
som agerar på detta senare vis vill skapa förutsättningarna för ett delaktigt 
medarbetarskap. Ett utvecklat medarbetarskap inkluderar delat ansvarsta-
gande och sätter krav på ledarskapets förmåga att utveckla processer för 
delaktighet. Det som behövs för att stödja dessa utmaningar kan relateras 
till en kommunikationsförmåga, en rak dialog öga-mot-öga, att skapa för-
troende mer än att stärka administrativa ledarskapsmodeller (Wikström & 
Dellve 2009). 

Medarbetarskap  
En praktik behöver individer som har förmåga att fatta ansvarsfulla beslut 
i det dagliga arbetet, att utveckla en djup yrkeskunskap, kunna bemöta 
kollegor värdigt samt har förmågan att finna god balans mellan arbete och 
privatliv (Tengblad m fl 2007). Medarbetarskap handlar om att utveckla 
yrkesutövandet och den praktik man arbetar inom. Yrkesutövandets ut-
veckling rör den enskilde individens kunnande likväl som kollektivets. Att 
utveckla yrkeskunnandet, det vill säga att bli en skickligare underskö-
terska, snickare eller ledare, ingår eller finns som en outtalad förväntan 
från kollegor eller chefer. En utveckling av praktiken innebär att gemen-
samma ramar för arbetet utvecklas eller förfinas och att individen och kol-
lektivet tillsammans utvecklar sina handlingar så att arbetet blir bra för 
alla i praktiken både kort- och långsiktigt.  

Ett medarbetarskap kan ha olika former och det kan definieras på olika 
sätt. Hur medarbetarskap tolkas och används beror på tid och samman-
hang, menar Kilhammar (2011), som har funnit tre typer av definitioner av 
begreppet. En definition är beskrivande och värdeneutral. Denna definition 
knyter medarbetarskapet till den roll eller position som individen har i 
praktiken. En normativ definition av medarbetarskapet definierar vad som 
är ett gott och önskvärt medarbetarskap. Denna definition av medarbetar-
skapet återfinns, menar Kilhammar, i policydokument som förmedlar vad 
praktiken vill sträva emot. Den tredje definitionen av medarbetarskap defi-
nierar medarbetarskap som ett koncept. Medarbetarskapet som koncept 
betyder att vissa bestämda kriterier måste vara uppfyllda om individerna 
ska anses ha eller inte ha ett medarbetarskap i praktiken.  

Det förekommer olika former av medarbetarskap i praktiken, vilken av-
görs av graden av medarbetares självständighet och ansvarstagande 
(Tengblad 2003). En form är det traditionella medarbetarskapet, som in-
nebär att medarbetaren är förhållandevis passiv. Medarbetare tar inte på 
sig ansvar för exempelvis arbetstider, kundbemötande eller personlig ut-
veckling. Ett organisatoriskt medarbetarskap innebär att medarbetarnas 
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ansvar är tydligt definierat och kontrollerat. Grupporienterat medarbetar-
skap kännetecknas av en tilltro till medarbetarna, att de vill och kan ta 
ansvar i arbetet. Denna form av medarbetarskap betonar gruppens och 
kollektivets ansvarstagande, till skillnad från ett individorienterat medarbe-
tarskap. Med ett individorienterat medarbetarskap förväntas det att med-
arbetaren tar ett eget ansvar för sitt arbete som utförs relativt självständigt, 
arbetskamrater finns som ett kollektivt eller kollegialt stöd för det egna 
arbetet. Ett individorienterat medarbetarskap förekommer inom offentlig 
sektor, enligt Tengblad (2003). Ytterligare en form av medarbetarskap är 
ett chefslöst medarbetarskap, som ofta förekommer inom ideella praktiker 
och i kooperativa sammanslutningar.  

Ansvarstagande och inflytande i arbetslivet är viktigt, därför behöver 
medarbetare vara involverade i arbetet med att identifiera behov och ut-
forma utvecklingsinsatser i organisationen (Kilhammar 2011). Detta oav-
sett vad det är som ska implementeras, medarbetarskap eller något annat, 
eftersom en idé förändras när den kommer till en ny kontext. När något 
nytt möter invanda rutiner står en ömsesidig anpassning i fokus. Det som 
behövs för att utveckla medarbetarskapet är att integrera det i den ordina-
rie verksamheten, i det dagliga arbetet. Det betyder att organisationer 
måste förlita sig på att lokala chefer och medarbetare själva kan och klarar 
av att utveckla sitt medarbetarskap för att åstadkomma en utveckling som 
gagnar den lokala praktiken. För att detta ska vara möjligt behöver både 
ledarskap och medarbetarskap utvecklas samtidigt. Kilhammar menar att 
medarbetare behöver ledarens stöd för att utveckla medarbetarskapet och 
ledaren behöver stöd i sitt ledarskap för att kunna leda och stödja medar-
betarskapsutvecklingen. 

Frihet och ansvar, menar även Backström (2003), är viktiga begrepp för 
ett medarbetarskap. Det är medarbetares känsla av ansvar som har ökat i 
organisationer och det ansvar som avses är moraliskt, inte ansvar i juridisk 
mening. Friheten består i att kunna och att få handla utifrån det som situ-
ationen bjuder. Det betyder att individen är styrd i sitt arbete, men inte mer 
än vad arbetets regler och mål ger utrymme för. För att kunna vara fri och 
kunna handla med ansvar behövs handlingsutrymme och tid för att till-
sammans med kollegor kunna utveckla nya handlingsmönster. Saknas 
handlingsutrymme och tid för samverkan får det betydelse för gemenskap-
en och för demokratiska lärprocesser på arbetsplatsen16, enligt Warring 
och Helms Jørgensen (2003).  

Medarbetarskap är ett relationellt begrepp, vilket betyder att det är i rö-
relse, vilket skapar behov av utveckling. Att utveckla medarbetarskapet är 

                                                      
16 Med hänsyn till författarnas text använder jag här arbetsplats istället för praktik. 
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en process som behöver stöd, menar Tengblad m fl (2007). Insatser som 
stödjer denna process är aktiviteter som ökar medarbetarnas engagemang 
och delaktighet. Stödjande insatser kan bland andra vara en trovärdig per-
sonalpolitik och att strategier är transparenta och synliga för alla anställda, 
vilket är en förutsättning för att de ska vilja engagera sig och göra sig del-
aktiga. Chefer och ledare är även de i behov av stöd, eftersom medarbetar-
skap är beroende av den chef/ledare som finns i en praktik. Författarna 
menar att det fordras metoder för medarbetarskapsutveckling, till exempel 
medarbetarsamtal, grupputvecklingssamtal, feedback och att utvärdera vad 
man gjort. Andra metoder som underlättar kommunikation och som bidrar 
till att utveckla delaktigheten i en praktik är bland andra att strukturera 
och förbereda personalmöten och att via förutbestämda diskussionsfrågor 
stimulera till kreativa samtal under personalmöten (Andersson 2010). 

Förutsättningar för att förändra och utveckla ett medarbetarskap kräver 
en förmåga att förändra och en vilja att utveckla och upprätthålla en ny 
förmåga (Hällsten 2008). Förmåga är i detta sammanhang en social kon-
struerad kompetens som skapas gemensamt i en praktik. På en organisato-
risk nivå handlar förmågan om att underlätta för att utveckla medarbetar-
skapet, bland annat genom att medvetandegöra organisationskulturen med 
dess strukturer och kommunikationsvägar. Det kan behövas struktur för 
att veta hur långt ett medarbetarskap kan sträcka sig, vilket också under-
lättar en utveckling av det. Kunskaper i form av techne kan på så vis un-
derlätta utveckling. På en individuell nivå handlar förmåga om att kontrol-
lera sig själv, få ta ansvar för den egna utvecklingen, på en för individen 
komfortabel nivå. De som har ett chefsuppdrag i praktiken ska kunna de-
legera ansvar och vara goda förebilder för ett gott medarbetarskap.  

Medarbetarskapet ser Hällsten (2008) som en levande aktivitet av med-
arbetarskapande, vilket förutsätter målinriktade och etiska förmågor. Mål-
inriktad förmåga handlar om att med integritet och självständighet handla 
klokt, även i en moralisk mening. Den etiska förmågan förenar den mora-
liska dygden med den intellektuella, vilket visar sig i den praktiska klok-
heten, fronesis. Till detta behövs ytterligare två typer av förmågor. Den ena 
är utifrån ett rationalistiskt synsätt på medarbetarskap. Förmåga enligt 
detta perspektiv handlar om en möjlighet att kunna anpassa människor 
och deras förmågor till aktiviteter i arbetet. Den andra är utifrån ett rela-
tionistiskt perspektiv på medarbetarskap. Förmåga enligt detta perspektiv 
innebär att ta tillvara på individens tidigare erfarenheter och den egna för-
ståelsen av arbetet och arbetssituationen.  

Kravet att utveckla medarbetarskapet kan vara svårt att leva upp till. 
Därför, menar Hällsten (2008), behövs en uppfattning om ett normativt 
medarbetarskap och att kunna ta hänsyn till människors kunskaper och 
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förmågor, för att kunna främja en långsiktig balans mellan privatliv och 
arbetsliv. De anställda ska ses som individer, inte som ett kollektiv. En 
anställd som blir sedd som en individ kan få ett intresse för att vilja för-
ändra, även om hon/han inte tidigare i arbetslivet har fått förändra något 
eller varit delaktig.  

Stockhult (2013) har i sin avhandling studerat hur anställda inom Posten 
agerar som medarbetare i organisationen. Detta gör hon genom att an-
vända sig av begreppet Organizational Citizenship Behavior (OCB). OCB 
fokuserar på det individuella beteendet, dess yttringar och uttryck för an-
svarstagande, men som alltmer börjar studera relationen mellan individer-
na i organisationen. OCB beskriver det ansvarstagande som individer tar 
och som organisationen inte kan avkräva av dem på formella grunder. Att 
hjälpa någon som kommit efter i sitt arbete, arbeta övertid utan att det är 
beordrat, ta hänsyn till andra även om det inte direkt är fördelaktigt för 
individen själv och att lojalt ställa upp för arbetsgivaren är några uttryck 
för OCB.  

Det som framkommer i resultatet av Stockhults avhandling (2013) är att 
brevbärarna som ingår i studien har en stark pliktkänsla. Brevbärarnas 
ansvarstagande präglas av noggrannhet och lojalitet, man vill följa regler 
och göra rätt för sig. Det som visar sig i Stockhults avhandling är att ut-
vecklingen av OCB är ett resultat av socialt samspel. Därmed kan OCB ta 
sig olika uttryck och det blir också på så vis svårt att förutsäga hur det 
kommer att utvecklas. Det som är viktigt att värna om är de värderingar 
som ska bidra till ett hållbart och ansvarstagande samhälle. För det krävs 
ett aktivt ansvarstagande för att forma de sociala regler som ska forma vår 
gemenskap och tid. Gemensam tid för arbetslaget behövs eftersom det bara 
är tillsammans med andra som man gemensamt kan skapa spelregler och 
förutsättningar för ansvarstagande.  

Den form och definition av medarbetarskap som är viktiga för mig är 
dels medarbetarskap som ett koncept, dels som ett myndigt medarbetar-
skap. Koncept, menar Kilhammar (2011), betyder att det finns kriterier för 
att kunna avgöra om individen har eller inte har ett medarbetarskap. Det 
andra är den normativa definitionen av medarbetarskap. Det myndiga 
medarbetarskapet och dess begreppspar ger mig verktyg för att kunna ana-
lysera förutsättningar för hur ett medarbetarskap kan se ut och utvecklas i 
en praktik.  

Det myndiga medarbetarskapet  
Grunderna för det myndiga medarbetarskapet är ”baserat på medarbetares 
förmåga att bete sig ansvarsfullt samt på en god balans mellan rättigheter 
(befogenheter) och skyldigheter (ansvar)”, (Hällstén & Tengblad 2006, s 
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12-13).17 Det förutsätter en professionalitet med en förmåga att utveckla 
yrkeskunskapen och en förmåga att bedriva långsiktigt utvecklingsarbete. 
Det som gör det svårt att följa upp utvecklingsarbeten är ständiga eller täta 
omorganisationer. För att utveckling och förändring ska bli framgångsrik 
och för att kunna fastslå rimliga mål, behövs arbetsro. Utvecklingsarbete 
kräver engagemang och ansvarstagande, vilket även det inryms i ett myn-
digt medarbetarskap. Det måste finnas tid och ork för att ta ansvar och att 
vara engagerad. Minskad bemanning betyder ofta mer ansvar, vilket ger 
ökad arbetsbelastning som i sin tur betyder minskad organisatorisk ut-
vecklingsförmåga (Tengblad 2006).  

De teorier som inspirerat Hällstén och Tengblad (2006) till det myndiga 
medarbetarskapet har, menar de, en etisk koppling till varandra. Den ena 
inspirationskällan är förvaltarteori18 som enligt dem, bland annat betonar 
värdet av förtroende, lojalitet och strukturer så alla parter på arbetsplatsen 
gynnas och på ett bättre fungerande samarbete. Drivkraften är att man vill 
göra ett gott arbete för kollektivet (Donaldson & Davis 1991).  

Den andra inspirationskällan benämns som ”förmågebaserad etik”, ett 
begrepp som Hällstén och Tengblad (2006) tagit ifrån Nussbaum19. För 
Nussbaum (2011) är den centrala frågan om vad som är ett gott liv, och att 
ta vara på individens tillgängliga möjligheter. Individen ska ha en verklig 
frihet att kunna välja av det som erbjuds och en frihet att använda eller 
inte använda det i sina handlingar. Enligt Hällstén och Tengblad (2006) 
har arbetsgivaren sett ur detta perspektiv ett etiskt ansvar för att medarbe-
tares förmågor stärks, vilket innebär mer än att bara behandla medarbe-
tarna väl.  

Den tredje inspirationskällan hämtar Hällstén och Tengblad (2006) från 
Kant20 och medborgarbegreppet som beskriver människans vilja och för-
måga att använda sitt förstånd. Det kategoriska imperativet, att behandla 
andra som du själv vill bli behandlad, är en användbar och enkel vägled-
ning för de anställdas medarbetarskap. Enligt Aspelin (1977) innebär det 
kategoriska imperativet att alla handlingar ska överensstämma med det 
allmängiltiga. Individens handlingar ska med denna princip kunna upphö-
jas till allmän lag.  

Den fjärde och sista inspirationskällan är den aristoteliska dygdetiken21, 
som beskriver värdet av att etablera goda vanor (Hällstén & Tengblad 
                                                      
17 Tengblad är professor och Hällstén filosofie doktor i företagsekonomi. 
18 Hällstén och Tengblad (2006) hänvisar till Donaldson och Davis (1991). 
19 Hällstén och Tengblad (2006) hänvisar till Nussbaum (2002). 
20 Hällstén och Tengblad (2006) anger inte själva någon källa till Kant.  
21 Hällstén och Tengblad (2006) anger inte själva någon källa till Aristoteles. 
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2006). En dygdig handling utförs för sin egen skull och det goda i en dyg-
dig handling är alltid etiskt (Silfverberg 2005). Ett handlingsbeslut måste, 
om det ska vara riktigt, innehålla både klokhet och dygd (Ramirez 1995, 
Gustavsson 2000). Att vara en god människa förutsätter klokhet och en 
sådan människa kan genom att använda sitt förnuft förändra sitt hand-
lingssätt. En grundläggande aristotelisk tanke är att människan utvecklar 
sina potentialer på så vis hänger fronesis, aristotelisk etik och förmågan att 
handla samman. Det är också denna aristoteliska tanke jag utgår ifrån.  

Hällstén och Tengblad (2006) har inte för avsikt att sammanföra be-
greppen i respektive begreppspar till någon av de angivna inspirationsteori-
erna, vilket hade varit möjligt, exempelvis att samarbete kan härröras till 
dygd, förtroende till förvaltarteori och ansvar till medborgarbegreppet. 
Flera av begreppen i det myndiga medarbetarskapet kan härröras till mer 
än en inspirationsteori. Detta har kanske varit avgörande för hur författar-
na har valt att presentera och redovisa sina teoretiska inspirationskällor. 
Det Hällstén och Tengblad gör, är att sammanställa och beskriva förhål-
landet mellan sina fyra teoretiska inspirationskällor på följande sätt:  

Det myndiga medarbetarskapet är baserat på ett stort värdesättande av goda 
och förtroendefulla och ansvarstagande relationer mellan chefer och medar-
betare (förvaltarteorin), vilket kan skapa en grund för den väsentliga uppgif-
ten att stärka medarbetares förmågor (förmågebaserad etik) att agera som 
ansvariga subjekt med moralisk integritet (Kantiansk etik) och att tillsam-
mans med chefer och andra medarbetare utveckla goda vanor och hand-
lingsmönster (dygdeetik). (Hällstén & Tengblad 2006, s 14)  

Medarbetarskapshjulet  

Det myndiga medarbetarskapet är en normativ definition av medarbetar-
skapet, vars innehåll gestaltas med hjälp av fyra begreppspar (Hällstén & 
Tengblad 2006). Dessa begreppspar stödjer varandra och bildar tillsam-
mans en helhet, ett medarbetarskapshjul. Begreppsparen kan användas för 
att identifiera förutsättningar eller nyckelområden, som behöver stärkas 
eller utvecklas för ett gott medarbetarskap, eller för att identifiera svaghet-
er eller styrkor i det medarbetarskap som finns i en praktik (Tengblad m fl 
2007). Begreppsparen är: förtroende och öppenhet, gemenskap och samar-
bete, engagemang och meningsfullhet, ansvarstagande och initiativför-
måga.  
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Figur 1: Det myndiga medarbetarskapets olika delar, fritt efter Hällstén och 
Tengblad (2006, s 15). 

Ett myndigt medarbetarskap handlar om ett ömsesidigt förtroende för 
varandra och att det finns en öppenhet mellan chef och personal och en 
ärlig dialog om förhållanden i praktiken dem emellan (Hällstén & 
Tengblad 2006). De meningsskiljaktigheter som finns respekteras, chef och 
personal försöker tillsammans, i en konstruktiv anda, finna lösningar på 
uppkomna problem.  

En praktik där gemenskap och samarbete råder kan personalen uppleva 
tillhörighet, trivsel och arbetsgemenskap (Hällstén & Tengblad 2006). Ett 
samarbete och en gemenskap som kan innebära eller leda till prestigelös-
het, vilket betyder att var och en tar sin del av arbetsbördan och att man 
hjälps åt med att utföra och lösa arbetsuppgifterna. I en praktik förväntas 
samarbetet fungera såväl inom som mellan yrken, avdelningar eller andra 
funktioner i praktiken, men också utåt i relation till andra praktiker. Det 
som kan stärka samarbetet och gemenskapen mellan personal och mellan 
personal och praktiken är sociala aktiviteter. Denna del av medarbetar-
skapet tydliggör praktikens sociala betydelse. 

Ett myndigt medarbetarskap innebär att arbetet och arbetsuppgifterna 
upplevs som meningsfulla och att det finns en stolthet att tillhöra praktiken 
(Hällstén & Tengblad 2006). Från ett ledarskaps- och organisationsper-
spektiv innebär engagemang och meningsfullhet att man vet vad de en-
skilda personerna upplever som meningsfullt och engagerande i arbetet. 
Engagemanget handlar inte bara om det som engagerar för stunden utan 
även i ett längre perspektiv. Det handlar om en förmåga att handla långsik-
tigt.  
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Ansvar för det egna arbetet och dess resultat är en annan del av det 
myndiga medarbetarskapet, enligt Hällstén och Tengblad (2006). Indivi-
dens förmåga att ta initiativ till att utveckla verksamheten, är en balansakt 
mellan ansvarstagande och initiativförmåga. Hur väl individen klarar av 
att balansera detta hänger samman med det psykiska och fysiska välbefin-
nandet, sett över tid. Förutom individens ansvarstagande och initiativför-
måga måste individen ges befogenheter så det blir möjligt att ta ansvar och 
för att kunna utveckla arbetet och verksamheten.  

Tengblad (2009) har utvecklat medarbetarskapshjulet. Ett medarbetar-
skapshjul börjar inte rulla förrän majoriteten på arbetsplatsen har bestämt 
sig för att sätta fart på hjulet tillsammans. Det centrala för en praktik är 
dess uppdrag, således finns uppdraget som ett nav i medarbetarskapshjulet. 
För att få fart på hjulet behövs dialog, vilket underlättas av sociala aktivite-
ter. En aktivitet kan vara delaktighet i visionsarbete men för att det ska 
vara möjligt behövs ömsesidiga åtaganden.  

Möjligheten att få vara medarbetare och kunna samarbeta, få ta initiativ 
och ansvar, känna gemenskap, meningsfullhet, öppenhet och förtroende 
handlar om att man får vara och göra sig delaktig.  

Delaktighet  
Delaktighet och inflytande är centrala aspekter av ett medarbetarskap, 
menar Kilhammar (2011). Delaktighet kan antingen vara en förutsättning 
för ett ansvarstagande eller ha ett värde i sig. Inflytande och delaktighet 
har betydelse för det myndiga medarbetarskapet och för förhållandet mel-
lan chef och medarbetare (Hällstén & Tengblad 2006). Fenomenet delak-
tighet förutsätter att det finns en relation, ett mänskligt möte och måste 
förstås i relation till ett visst sammanhang för att vara meningsfullt (Eng-
ström 2008). Det handlar om möjligheten att utveckla en egen förståelse 
och ett engagemang för att kunna förändra och påverka. Möjligheten att 
kunna påverka, även om det inte alltid blir som man själv vill, är betydelse-
full eftersom man då har varit delaktig, menar Engström. Påverkansmöj-
lighet implicerar trovärdighet och att de anställdas kunskaper tas tillvara, 
vilket är en del av innebörden i delaktighet, enligt Paldanius (1999). Delak-
tighet är den största framgångsfaktorn för att förändringar ska bli bestå-
ende (Larsson 2008, Paldanius 1999), eftersom upplevelsen av att vara 
delaktig bidrar till att betrakta förändringar i arbetet som rimliga. 

En annan innebörd av delaktighet är att den anställde ska kunna ta ett 
ökat medansvar (Dilschmann; Falck & Krafft 2000). Det ansvarstagandet 
går utöver de egna arbetsuppgifterna. För att kunna ta medansvar behövs 
en förmåga att hantera olika situationer samt att kunna välja och bedöma 
olika handlingsalternativ, vilket förutsätter en aktiv relation mellan indivi-
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den och dennes omgivning. Det är ett ansvarstagande som varje individ 
måste ta: ”man blir inte delaktig, man gör sig delaktig” (s 89). För indivi-
den betyder det att man måste aktivera sig och göra sig delaktig, det är 
inget man blir. En paradox med delaktighet är att initiativet ofta inte tas av 
dem som ska bli mer delaktiga, utan av dem som rimligen redan är delakt-
iga, det vill säga chefen eller organisationens ledning (Paldanius 1999). Att 
göra sig delaktig kan därför uppfattas som ett krav.  

Ytterligare en paradox är att delaktighet inte behöver vara detsamma för 
en ledning som för de anställda (Andersson & Jonsson 2006). Paldanius 
(1999) och Joensson (2008) skiljer på delaktighet i verksamheten eller på 
arbetsplatsen22 å ena sidan och delaktighet på organisations-, företags- eller 
förvaltningsnivå å andra sidan. Delaktighet på en arbetsplats är mer kon-
kret och rör enskilda anställdas ansvarstagande och engagemang medan 
delaktighet på den övergripande nivån snarare rör organisationens mål, 
syfte och idé. Paldanius (1999) menar att anställda som är delaktiga på 
arbetsplatsen har svårt att anamma betydelsen av att vara delaktig på 
andra nivåer, exempelvis organisationsnivån. Joensson (2008) beskriver att 
delaktighet på arbetsplatsen är direkt och greppbar och något som de flesta 
anställda upplever att de har. Delaktighet på andra nivåer i organisationen 
sker oftast via ombud, en indirekt delaktighet.  

Delaktighetens dimensioner  
Delaktighet i arbetslivet kan ske på flera sätt och kan vara olika för olika 
medarbetare i en praktik. Vad som avses med delaktighet och hur man kan 
vara delaktig beror på sammanhanget. Jonsson (2009) visar med sitt kri-
tiska perspektiv på delaktighet att makt, arbetsuppgift, kontext och ledar-
skap påverkar möjligheten till delaktighet och att lära på arbetet. Delaktig-
het menar Jonsson kan förstås i termer av dimensioner och aspekter som är 
ömsesidigt beroende av varandra. Aspekterna är underordnade dimension-
erna och har olika betydelse för individens lärande. Den första dimension-
en av delaktighet rör nivåer i organisationen och inrymmer aspekterna 
horisontell och vertikal delaktighet. Arbetsuppgiften är den andra dimens-
ionen som innehåller aspekterna konkret och abstrakt delaktighet. Den 
tredje och sista dimensionen rör förhållningssättet som innehåller 
aspekterna görande och varande. Det är aspekterna av delaktighet, som jag 
använder i analysen. 

                                                      
22 Här fungerar det inte att använda praktik som begrepp, istället används förfat-
tarnas begrepp för att innehållet i texten ska bli tydligt. Där det är möjligt använder 
jag begreppet praktik som ett paraplybegrepp för en arbetsplats, verksamhet och 
eller en organisation.  
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I den första dimensionen av delaktighet finns aspekten horisontell delak-
tighet (Jonsson 2009, 2010). Horisontell delaktighet betyder att man är 
delaktig med andra på samma nivå i praktiken, exempelvis med alla under-
sköterskor, inte bara med dem man arbetar med och ser varje dag. Den 
horisontella delaktigheten underlättas av en geografisk närhet till varandra. 
I en arbetsgrupp på en arbetsplats kan en horisontell delaktighet visa sig 
genom att man planerar och utför arbetsuppgifter tillsammans. Den kan 
också komma till uttryck genom att dela erfarenheter med varandra eller 
genom att visa intresse och empati för arbetskamraternas arbete. För att 
kunna vara horisontellt delaktig behövs en känsla av trygghet i arbetsgrup-
pen. Lärandet stimuleras av horisontell delaktighet, man har liknande för-
förståelse för och kunskaper om den problematik som finns i praktiken. 
Vertikal delaktighet är att vara delaktig i arbetsuppgifter som utförs på 
högre eller lägre nivå i praktiken. En vertikal delaktighet kan gå åt två håll 
i en praktik, både uppifrån och ned och nerifrån och upp. Delegation av 
uppgifter från exempelvis sjuksköterska eller enhetschef till en underskö-
terska är exempel på vertikal delaktighet uppifrån och ned. Den underskö-
terska som får delegeringen blir delaktig i chefens arbete, en vertikal delak-
tighet nerifrån och upp. Denna möjlighet att få inblick i andras arbeten på 
andra nivåer i praktiken kan stimulera till lärande, förändring och utveck-
ling av det egna arbetet och/eller praktiken, samtidigt som en vertikal del-
aktighet utmanar individens kunskap och den identitet som sammankopp-
las med yrket.  

Den andra dimensionen av delaktighet består av aspekterna konkret och 
abstrakt delaktighet (Jonsson 2009, 2010). Konkret delaktighet är att vara 
delaktig i arbetet, här och nu. Denna aspekt av delaktighet både möjliggör 
och hindrar ett lärande i arbetet. Arbetsrutiner sitter ofta i kroppen som 
invanda rörelser, vilket hindrar lärandet. Om man diskuterar rutiner om 
hur och varför vissa arbetsmoment utförs, möjliggör det ett lärande om 
arbetet. Konkret delaktighet kan också vara att planera sitt eget arbete och 
sina arbetstider. Abstrakt delaktighet innebär att ha samma syn på arbetet 
och att vara överens om hur och varför arbetsuppgifterna ska utföras. Att 
ha samma syn på arbetet innebär att personalen delar praktikens visioner, 
mål och värderingar. Mål och värderingar bör också visa sig i konkret 
delaktighet. Att dela och utveckla praktikens mål och värderingar betyder 
således att individerna samtalar med varandra i praktiken om hur och var-
för de utför arbetsuppgifterna som de gör.  

Delaktighet som görandets och varandets delaktighet är aspekter på del-
aktighet i den tredje dimensionen (Jonsson 2009, 2010). Delaktig i 
aspekten görande är att vara delaktig i aktiviteter, möten och samman-
komster som inte har direkt anknytning till vanliga dagliga yrkesmässiga 
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arbetsuppgifter, som exempelvis vård- och omsorgsarbete med brukare. 
Om denna delaktighet ska leda till ett lärande och en förändring måste det 
finnas en vilja att förändra. Finns viljan att föra det man fått med sig från 
möten och kurser till arbetet och eller praktiken vidare, är det ett exempel 
på delaktighet i aspekten varande. Denna vilja visar att man är delaktig 
och kan förhålla sig till vad som händer i praktiken och i arbetet. Varan-
dets delaktighet handlar om att både vara kritisk och öppen till sitt arbete 
och till praktiken. Det handlar om individens attityd och relation till arbe-
tet. Delaktighet i aspekten varande har de medarbetare som tar initiativ till 
att förändra och utveckla arbetet eller verksamheten och för det behövs tid. 
Delaktighet i aspekten varande är en förutsättning för lärandet, menar 
Jonsson (2009, 2010).  

Sammanfattning av valda teoretiska begrepp  

I en praktik visar sig individens fronesis kunskaper i dennes handlingar, i 
praxis. Det är praktikens sociala, kulturella och materiella villkor samt 
individens kunnande och inneboende möjligheter som sammantaget hind-
rar eller möjliggör för praxis. Individer och praktikens villkor ändrar sig 
över tid, vilket implicerar att det som uppfattas vara praxis beror på tid 
och plats. Det som stödjer och formar utvecklingen av praktikens villkor 
och som samtidigt möjliggör för praxis, kan sammanfattas i sex områden. 
Det är också dessa områden jag kommer att använda i min analys.23  

Det första området är aktivt subjekt, som bland annat innefattar att vara 
en företrädare, kunna lära av varandra och utföra handlingar som syftar 
till det goda, både för individer och för praktiken. Det andra området är 
handlingsramar, vilka utgörs av praktikens ramar och individens kunskap-
er och förmågor. Sammanhang är det tredje området och det beskriver att 
en praktik inte är en isolerad helhet, den ingår alltid i större sammanhang. 
Berättandet, det fjärde området, behövs för att praktikens historia och 
kultur ska kunna föras vidare. Rättvisa är det femte området. Det innebär 
att individens etiska och moraliska handling ska vara ansvarsfull och ärlig 
gentemot henne själv och andra. Det sista området är att agera lika men 
olikt. Det betyder att var och en måste kunna agera inom de praktikgemen-
samma ramarna, men utifrån sina egna förutsättningar.  

Ett medarbetarskap handlar om att vara stolt över sitt arbete och känna 
gemenskap, att ha insikt om sitt eget värde och att kunna se sitt arbete i ett 
större sammanhang. Samtliga anställda förväntas vara medarbetare. Detta 

                                                      
23 Här presenterar jag dem i samma följd som Kemmis och Smith (2008). I kapitel 
5, har jag ändrat ordningen på områdena för att bättre kunna visa den lärprocess 
som det innebär att utveckla ett medarbetarskap.  
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innebär att ta initiativ till såväl lärande som förändringar: för egen del, för 
kollegor och för praktiken. Medarbetarskap kan också hindra individen 
om det ställs krav och förväntningar på individen som hon inte kan eller 
förmår klara av. Ett annat hinder är om det finns krav på medarbetarskap 
men inte tid för att samverka. I den föreliggande studien kommer beto-
ningen att vara på det myndiga medarbetarskapet och dess begreppspar: 
förtroende – öppenhet, gemenskap - samarbete, engagemang – meningsfull-
het och ansvarstagande – initiativförmåga (Hällstén & Tengblad 2006).  

Begreppsparen som Hällstén och Tengblad (2006) presenterar handlar 
också om delaktighet, om man görs delaktig och om man får göra sig del-
aktig. Ett myndigt medarbetarskap förutsätter därför delaktighet. Delak-
tighet handlar om att göra sig delaktig, ta ansvar, utnyttja möjligheter till 
att kunna påverka. Detta är en nyckel till att utveckla en egen förståelse 
och ett engagemang i verksamheten. Delaktighet hindrar eller möjliggör för 
individens och kollektivets lärande i praktiken. Delaktighet är liksom med-
arbetarskap ett relationellt och flerdimensionellt begrepp. Det har demo-
kratiska implikationer, vilket betyder att det inte är enkelt att göras eller 
göra sig delaktig. Delaktighet kan uppfattas som ett krav, men det kan 
också uppfattas som en möjlighet att få vara delaktig i praktiken. Delak-
tighet är mångfacetterad. Den ställer frågor om vem, var, när och hur man 
ska vara delaktig. Svaren på frågorna skiftar beroende på till vem, var och 
när frågorna ställs. Sammanhanget, tiden och praktiken avgör hur man 
kan vara delaktig, vara ansvarstagande och kunna agera med en etisk lång-
siktig tanke, att forma praxis. I den mån jag använder mig av delaktighet 
som analytiskt verktyg använder jag mig av de aspekter av delaktighet som 
Jonsson (2009, 2010) beskriver: horisontell – vertikal, konkret – abstrakt 
och görande – varande.  
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Kapitel 3. Metod 
I det här kapitlet beskriver jag den miljö som jag studerat, den metodolo-
giska utgångspunkt som inspirerat mig samt min förförståelse, mina tillvä-
gagångssätt, analysförfarandet och etiska aspekter.  

Hemgården 
Under närmare två års tid, från april 2006 till februari 2008, har jag varit 
på Hemgården, som personalen vill kalla sin arbetsplats, ett äldreboende 
som funnits i ett tiotal år. Byggnaden är ett tvåvåningshus, där kök och 
personalrum finns i mitten som en naturlig delning av huskroppen i två 
delar. Verksamheten har fyra avdelningar, två i varje husdel. Avdelningar-
na Röd och Grön finns i den ena husdelen och avdelningarna Gul och Blå i 
den andra. Under min tid på Hemgården leddes verksamheten av en en-
hetschef, nummer två i ordning sedan verksamheten startades. Då jag kom 
till Hemgården hade hon lett verksamheten i cirka två år. De flesta som 
arbetar på Hemgården är undersköterskor.24 Personalomsättningen är låg 
och flera av de drygt trettiotalet anställda, enbart kvinnor, har arbetat på 
Hemgården sedan starten. Utöver undersköterskor ingår även en sjukskö-
terska, en kökschef samt kökspersonal i verksamhetens totala bemanning. 
Därutöver kommer läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut regelbundet till 
verksamheten samt när behov uppstår. De som ingår i min studie är under-
sköterskor, enhetschef samt i mindre omfattning kökschefen.  

Tillträde till Hemgården  
Mitt val att genomföra fältstudien på Hemgården beror på att det var den 
enhetschefen och de undersköterskorna som gav mig tillåtelse att finnas 
med i deras verksamhet. Offentliga eller privata verksamheter kan vara 
mer eller mindre öppna organisationer, vilket kan försvåra tillgängligheten 
för det fält forskaren vill studera. Oavsett grad av öppenhet kan det vara 
olika svårt att få tillträde till miljöer, menar Bryman (2008). En vård- och 
omsorgsverksamhet, som Hemgården, är en offentlig men inte allmänt 
öppen miljö som det kan vara svårt att få tillträde till. Förutom etiska 
aspekter, är det flera nyckelpersoner som ska bevilja tillträde. För mig var 
de: förvaltningen, enhetschefen för en verksamhet och dess personal. Till-

                                                      
24 Jag har valt att kalla all omvårdnadspersonal för undersköterskor. En del av dem 
var vårdbiträden, men har gått utbildningar eller kurser och därigenom höjt sin 
kompetens. På direkt fråga var det några som sa att de var undersköterska. Andra 
visste inte vilken titel de hade, men sa att de arbetade som undersköterska.  
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träde till förvaltningen hade jag i och med att de gett mig ett uppdrag.25 
För att få tillgång till en miljö, en arbetsplats, behövde jag tillåtelse från 
chef och anställda på den arbetsplatsen. I detta skede informerades först 
enhetschefen, och efter hennes medgivande undersköterskorna, om mitt 
syfte med uppdraget och studien och om hur länge jag planerade att finnas 
i deras verksamhet.  

Detta förfarande att först få löfte om tillträde från organisationen innan 
studiens primära deltagare har möjlighet att ge sin tillåtelse kan vara pro-
blematiskt, menar Aspers (2007). Det kan bli ett oöverstigligt hinder för att 
skapa tillit, förtroende och öppenhet mellan forskaren och fältet. Enhets-
chefen hade välkomnat mig, men för mig var det viktigt att alla godkände 
min närvaro, för att jag skulle vara bekväm med att genomföra studien hos 
dem. Då ingen av undersköterskorna protesterade explicit, varken till en-
hetschef eller till mig, fick jag tillträde. En faktor som kan ha bidragit till 
att alla undersköterskor accepterade mig var kanske att de kände att de 
inte hade makt att säga nej, när chefen accepterat mig.  

Det som också kan ha bidragit till att jag fick tillträde till Hemgården 
och blev accepterad av undersköterskorna, är att jag tidigare har arbetat 
som undersköterska, men inte inom kommunal vård och omsorg. Vem 
forskaren är kan ha betydelse för att få tillträde till en miljö (Hammersley 
& Atkinson 2007). Det handlar om forskarens ageranden, hur och om det 
är möjligt att smälta in i miljön eller kunna betrakta den från sidan. Under 
min tid på Hemgården har jag strävat efter att vara öppen, ärlig och för-
sökt smälta in i miljön. Jag har informerat om vad jag observerat, hur och 
om vad personalen samtalade med varandra och hur de gjorde sig delakt-
iga under möten och i arbetet. Vad mina observationer skulle leda till, en 
rapport till förvaltningen och sedan en licentiatuppsats, har jag informerat 
om. Vad rapporten skulle handla om kunde jag berätta, men inte om inne-
hållet i licentiatuppsatsen, eftersom mitt syfte ännu inte var utmejslat. 
Mina försök att vara öppen, mina relativt täta besök26 hos dem och mitt 
tidigare arbete tror jag bidrog till att jag uppfattades som en person det 
gick att prata med, jag fick deras förtroende.  

                                                      
25 Jag har haft två uppdrag i den förvaltning som bedriver vård- och omsorg för 
vuxna. Det första uppdraget var att utvärdera DU-projektet (Andersson & Jonsson 
2006). Det andra var att beskriva hur en verksamhet arbetar med delaktighet när 
det inte finns några specifika medel eller projekt för det (Andersson 2009). I det 
andra uppdraget finns, i avtalet mellan Mälardalens högskola och uppdragsgivaren, 
inskrivet att även denna licentiatuppsats utgör en del av uppdragets avrapportering.  
26 I bilaga 1 redogör jag för när jag varit på Hemgården och vilken typ av observa-
tion eller intervju jag gjort.  



Karin Andersson Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 51

 

KARIN ANDERSSON Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 51
 

Platsens betydelse  
Medarbetarskap formas och utvecklas av de personer som finns på en ar-
betsplats eller i en organisation (Hällstén & Tengblad 2006). Det betyder 
att var och när studier om medarbetarskap genomförs, påverkar resultatet. 
Ett medarbetarskap formas mer eller mindre kontinuerligt i en pågående 
process av arbetsplatsens miljö och dess individer. På liknande sätt byggs 
och underhålls en miljö av kulturella definitioner och sociala strategier, 
vilka förändras över tid (Hammersley & Atkinson 2007). Det betyder att 
kärnan i etnografiska studier är tid, människor och kontext. Begreppet tid 
beskriver när och varför observationer eller intervjuer görs. Människor 
beskrivs till exempel utifrån kön, ålder, utbildning eller medlemskap. Kon-
text är den miljö som studeras. Kontext, miljö eller plats har olika kulturer. 
Det gäller även inom ramen för en och samma organisation eller verksam-
het, exempelvis kan varje avdelning på ett sjukhus ha sin egen kultur.  

En kultur, menar Wolcott (2008) uppenbarar sig när underliggande 
mönster av socialt delade beteenden kan urskiljas. Kultur är därför ett 
perspektiv, en abstraktion för att studera mänskligt beteende, genom att 
specifikt uppmärksamma socialt beteende. Det som är av intresse att stu-
dera är vilka skillnader det finns om hur subjekten förstår sina handlingar 
och vilken mening de tillskriver dem i vardagliga eller specifika samman-
hang. Meningen med en handling kan på så vis skifta beroende på var 
handlingen utförs. Det betyder att platsen har betydelse både för handling-
arnas meningsinnehåll och för de subjekt som finns i miljön. Subjektet 
formas av den miljö hon vistas i (Garsten 2003, Kemmis & Smith 2008). I 
nutida etnografiska studier är platsen viktig, men inte lika viktig som stu-
dieobjektet. Wolcott (2008) menar att det är av vikt att finna en plats som 
genuint intresserar forskaren, att få tillträde till den och där, under de om-
ständigheter som där råder, kunna identifiera och fokusera på det som ska 
studeras. Platsen har betydelse, men det är inte platsen som är studieobjek-
tet, det är ett fenomen som ska studeras i en specifik miljö (Geertz 
1973/1991).  

Skapa data  
Under min tid på Hemgården har jag fått en mängd olika intryck av att 
bara vistas i miljön och spendera tid tillsammans med dem som arbetar 
där. De iakttagelser jag gjort har sedan blivit mina data. Begreppet datain-
samling kan få läsare att tro att data "bara finns" som om det var "blom-
mor i en vas" att ta med sig hem efter ett besök i den studerade miljön. Så 
är det förmodligen inte för någon forskare. Inom etnografi handlar data 
om att samla på sig så mycket information som är möjligt, vilket kan göras 
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på flera sätt, bland annat genom deltagande observationer, intervjuer spon-
tana och eller arrangerade, frågeformulär, dagböcker och eller dokument 
(Wolcott 2008). De tekniker jag använt mig av för att kunna skapa min 
berättelse om Hemgården har bestått av öppna observationer, samtal med 
chefer och undersköterskor samt genom att intervjua enskilda och grupper 
av undersköterskor.  

Etnografer deltar öppet eller dolt i människors dagliga liv under en be-
stämd period för att se vad som händer, höra vad som sägs och ställa frå-
gor om det (Hammersley & Atkinson 2007). Allt detta är data, som skapas 
för senare bearbetning. Data ska vara av den arten att det utifrån dem går 
att beskriva vad individerna i miljön står för och belysa de frågor som stu-
dien fokuserar på. För att detta ska vara möjligt behövs ett samarbete mel-
lan informanter och forskaren. Utan informanternas medverkan blir det 
svårt att ”present the native’s point of view as understood and relayed by 
the ethnographer” (Wolcott 2008, s 145).  

Att studera en grupp eller en miljö i alla dess aspekter låter sig inte göras 
(Wolcott 2008). Det betyder att forskaren behöver vara fokuserad på vad 
studien ska handla om och på vilka frågor som då är av intresse att för-
djupa sig i. Det betyder inte att det är på förhand givet hur det som ska 
studeras ter sig i den studerade miljön. Det måste finnas en följsamhet för 
vad som är möjligt att studera, vilket tillträde man får till fältet och vad 
som låter sig göras. Det kanske inte är möjligt att få tillträde till hela fältet.  

Vad finns att "titta" på?  
Etnografi är både ett sätt att "titta på" och ett sätt att "se" (Wolcott 
2008). Hemgården har en rad olika arenor som är möjliga att "titta på". 
Vad jag kan "se", utvecklar jag i ett eget stycke i detta kapitel, det jag sett 
beskriver jag i kapitel 4. Det jag har valt att "titta på" är främst de olika 
former av möten som finns på Hemgården, vilka presenteras under rubri-
ken mötesformer. De utgör en del av verksamhetens organisering och kan 
gynna eller motverka en utveckling av ett medarbetarskap. För att försöka 
förstå undersköterskorna och deras dagliga arbete har jag följt dem i arbete 
under nio dagar, utspritt över tid. Under dessa dagar kom jag på morgo-
nen, var med på överlämnandet från natt- till dagpersonal och stannade till 
en bit in på eftermiddagen. Varje tillfälle blev cirka sju timmar långt. Att 
följa undersköterskorna i deras arbete var också ett sätt för mig att skaffa 
mig en uppfattning om lokalerna och om hur vardagen ser ut. Arbetspas-
sen gav tillfälle att skapa tillit, förtroende och öppenhet mellan dem och 
mig. Jag följde undersköterskorna i deras arbete på samtliga avdelningar så 
rättvist som möjligt. Vad jag har "tittat på" och när, finns redovisat i bi-
laga (1).  
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Mötesformer på Hemgården  
På Hemgården finns det olika, mer eller mindre organiserade, mötesformer 
som riktar sig till undersköterskorna och det är de mötesformerna jag fo-
kuserat på.27 Det är förmiddagsfika, personalmöte, verksamhetsmöten och 
ansvarsgruppsmöte.28 Dessa möten sker i personalrummet. Planeringsdagar 
och friskvårdsdagar är möten som sker utanför Hemgårdens väggar.  

En informell och frivillig mötesform är förmiddagsfika. Det är ett till-
fälle att ge och få information om vad som ska hända under dagen eller 
hur den kan utveckla sig. Antalet observerade förmiddagsmöten är de som 
jag gjort i samband med att jag följde undersköterskorna i deras arbete, 
totalt nio dagar (bilaga 1). Den mest observerade mötesformen är perso-
nalmöte, totalt 19 stycken. Det är ett formellt och obligatoriskt möte som 
har en bestämd dagordning och som protokollförs. Personalmöten sker 
regelbundet en gång i månaden och ingår i arbetstiden. Inför varje avdel-
ningsmöte delar enhetschefen ut ett informationsblad till varje avdelning. 
Det innehåller kortfattad information om ekonomi, personalfrågor och 
övrig information om verksamheten eller organisationen. Det som står på 
informationsbladet tas sedan upp på kommande personalmöte. För att få 
fungerande personalmöten har avdelningarna i respektive husdel möte var 
för sig, vilket innebär att cirka 12 undersköterskor deltar i respektive möte. 
Det betyder att avdelningarna Gul och Blå har personalmöte tillsammans. 
De undersköterskor som inte har personalmöte arbetar under den tiden 
både på sina egna avdelningar och på avdelningarna vars personal har 
möte. Det betyder att när avdelning Gul och Blå har personalmöte arbetar 
vårdpersonal från avdelningarna Grön och Röd på samtliga fyra avdel-
ningar, och vice versa.  

Verksamhetsmöte liknar personalmötet, skillnaden är att detta möte tar 
upp ett tema som diskuteras och att deltagarna på verksamhetsmötet 
kommer från samtliga fyra avdelningar. Det betyder att det är halva perso-
nalstyrkan från hela Hemgården som har möte, medan arbetskamraterna 
arbetar. Dagen därpå, eller någon dag senare, har den andra halvan av 
personalen sitt verksamhetsmöte. Antalet verksamhetsmöten jag observerat 
är fyra och vid varje möte deltog cirka 15 undersköterskor (bilaga 1). 

Utöver arbetet med de boende har personalen uppdrag. De består av att 
ingå i små grupper om två till fyra personer som ansvarar för olika områ-

                                                      
27 Det finns andra möten som enbart fokuserar på brukarna och arbetet med dem. 
Dessa möten har jag valt bort på grund av avgränsning och etiska aspekter.  
28 Personalmöte är den mötesform på Hemgården som motsvarar arbetsplatsträff. 
Arbetsplatsträff ska finnas och förekomma regelbundet på alla arbetsplatser (Sam-
verkansavtal för Arbetsmarknadsverket 1997). 
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den exempelvis kök, aktiviteter för de boende, rutiner, rullstolar. Med-
lemmarna i grupperna består oftast av en undersköterska från varje avdel-
ning, men om uppdraget är mindre omfattande består gruppen av två per-
soner, en från varje husdel. Jag har valt att kalla dessa grupper för ansvars-
grupper, som även de har möten. Totalt har jag observerat sju ansvars-
gruppsmöten, där antalet deltagande undersköterskor varit två eller fyra 
(bilaga 1).  

En mötesform som är organiserad, men som skiftar till form och inne-
håll är planeringsdagar. Dessa dagar ägnas åt att diskutera problem och 
frågor som berör all personal, men de är också till för social samvaro utan-
för arbetet. På planeringsdagarna deltar all personal från de fyra avdel-
ningarna samt nattpersonalen. För att få detta att fungera, sätts vikarier in 
för att arbeta i verksamheten. Antalet observerade planeringsdagar är tre 
(bilaga 1).29 En annan mötesform, som enbart består av social samvaro 
arbetskamrater emellan, är de informella friskvårdsdagarna. Gemensamt 
har personalen bestämt att den friskvårdstimme de har rätt att utnyttja på 
arbetstid varje vecka, om arbetet så tillåter, ska istället utnyttjas vid två 
tillfällen per år, vår och höst. Friskvårdsdagarna genomförs i två om-
gångar, för att alla ska kunna delta, vilket betyder cirka 15 personal/dag, 
totalt har jag observerat sex dagar (bilaga 1). Till friskvårdsdagarna får 
undersköterskorna anmäla sig. Vilka som deltar i vilken omgång av frisk-
vårdsdagen beror på vars och ens schema. Det betyder att grupperna på 
friskvårdsdagarna har olika sammansättning från gång till gång.  

Observationer 
Mitt val att observera möten gjorde det möjligt att föra kontinuerliga an-
teckningar under pågående observation. I den miljön var det inte konstigt 
att någon ytterligare person satt med penna och papper eftersom det alltid 
var någon som förde mötesprotokoll och ofta hade enhetschefen papper 
med sig till mötet. Min närvaro och mitt skrivande störde undersköter-
skorna allt mindre under vår tid tillsammans. Undersköterskorna frågade 
ibland vad jag skrev, vilket jag talade om för dem. Vid ett tillfälle började 
jag föra anteckningar innan mötet startade, vilket noterades och kommen-
terades av en undersköterska. Det bemötte jag med att konstatera att de 
pratade med varandra om arbetet innan mötet startade (Fältanteckningar 
Personalmöte, 2006-11-30).  

                                                      
29 Ytterligare en planeringsdag har jag deltagit i, december 2008. Då var jag inbju-
den för att presentera det resultat som finns i rapporten till förvaltningen (Anders-
son 2009). Inga observationer gjordes vid detta möte. 



Karin Andersson Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 55

 

KARIN ANDERSSON Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 55
 

Om det är möjligt att anteckna under tiden observationer görs beror på 
vad som ska studeras, om studien är öppen eller dold och i vilken miljö 
studien görs. Är det naturligt att föra anteckningar samtidigt med observat-
ionen eller är det inte det? Hammersley och Atkinson (2007) beskriver att 
fältforskare bör ställa sig frågan om vad som ska antecknas, hur det ska 
göras och när. Det finns en inbyggd problematik med att observera och 
föra noteringar samtidigt, oavsett om det görs i form av stödord, korta 
meningar eller i ett observationsschema (se exempelvis Aspers 2008). Detta 
eftersom de fältanteckningar som görs bör kunna svara på frågorna: vad, 
när, var, vem, hur och varför, om den händelse som observerats. Oavsett 
hur anteckningarna görs, med klockslag, stödord, citat bör de skrivas ut 
samma dag eller den nästföljande. Att skriva ut fältanteckningar är en kre-
ativ och reflektiv process som föder nya tankar och frågor, som även de 
ska tas om hand och vara en del av forskningen.  

Mina anteckningar har sett olika ut över tid. De inledande anteckning-
arna var stödmeningar med någon kort kommentar om vad som väckts hos 
mig. I slutet av observationstiden blev anteckningarna nästan som mötes-
protokoll, med rubriker och anteckningar om hur de pratade om respektive 
punkt på dagordningen och vem som sagt vad. Anteckningar från frisk-
vårdsdagar och från de dagar jag följde undersköterskorna i deras arbete 
har skett direkt efter hemkomst från observationen. Efter friskvårdsdagar-
na skrev jag ned hur och om vad undersköterskorna hade samtalat med 
varandra om och om hur jag hade upplevt dagen. Efter observationerna i 
vårdarbetet antecknade jag hur dagen varit, hur undersköterskorna organi-
serat sig och vad samtalen under dagen handlat om. Utskrifter av gjorda 
anteckningar har i de allra flesta fall skett dagen efter observationen. Vid 
något enstaka tillfälle har det dröjt några dagar mellan observation och 
utskrift, vilket har hindrat en utförligare beskrivning av hela eller delar av 
observationen. Samtliga utskrifter har jag läst igenom, därefter har jag 
förtydligat och utvecklat dem. Jag har justerat språk och otydligheter samt 
kompletterat med egna tankar och frågor om mina upplevelser. I inled-
ningen av de allra flesta observationsutskrifterna har jag dokumenterat när 
de är gjorda, genomlästa samt justerade och kompletterade.  

Intervjuer  
Utöver observationer har jag genomfört intervjuer. Dem jag intervjuat är 
enhetschef och kökschef, ett arbetslag, två ansvarsgrupper samt sju under-
sköterskor (för en översikt, se bilaga 1). Förutom detta har jag haft en 
mängd samtal med enhetschefen och undersköterskor. Alla dessa samtal är 
inte dokumenterade, däremot har innehållet i flera av dem sammanfattats i 
efterhand.  
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I början av min tid på Hemgården intervjuades de båda cheferna på 
Hemgården, enhetschefen och kökschefen (bilaga 2, 3). En undersköterska 
intervjuades också i den inledande fasen (bilaga 4). Valet att intervjua 
henne gjordes utifrån hennes position som chefens "högra hand", främst 
vad det gällde den dagliga personalbemanningen och vikarieinringning. 
Intervjun med arbetslaget, det vill säga de sex undersköterskor som den 
dagen arbetat på avdelningarna Grön och Röd, genomfördes i direkt an-
slutning till ett av de inledande observationstillfällena (bilaga 5). Förutom 
dessa intervjuer har två gruppintervjuer genomförts med undersköterskor 
tillhörande två olika ansvarsgrupper, Kök och Rutin (bilaga 6), samt sex 
enskilda intervjuer (bilaga 7) med undersköterskor som väckt min nyfiken-
het. De som gjorde mig nyfiken var dels de som jag uppfattade som aktiva, 
drivande och som såg möjligheter istället för hinder, dels de som var tyst-
låtna eller skeptiska under möten och eller verkade kritiska till de förslag 
som lades fram eller till det som diskuterades.  

De intervjuer jag genomfört har, med ett undantag, spelats in på band 
som sedan transkriberats till text. Intervjuer har skett på arbetsplatsen, i 
högskolans lokaler eller i informantens hem med hjälp av en intervjuguide. 
Val av plats har bestämts av intervjupersonen eller tillsammans med den 
eller de som intervjuats. Den intervju som inte spelats in är intervjun med 
arbetslaget och som genomfördes i köket på en av avdelningarna. Eftersom 
jag inte fick tillåtelse att spela in denna intervju fördes istället noteringar 
under hela samtalet. Dessa renskrevs senare samma dag och lästes igenom 
och förtydligades dagen efter. Villkoren för att genomföra denna intervju 
var att det skulle vara möjligt för undersköterskorna att gå ifrån. Intervjun 
avbröts ibland av larm från de boende, vilket innebar att någon fick lämna 
samtalet för en stund. Vi blev också avbrutna av att arbetskamrater från 
den andra delen av Hemgården kom för att titta på avdelningens nya gar-
diner. Avbrotten till trots, upplevde jag att de inte störde vårt samtal i nå-
gon större omfattning.  

I nästkommande kapitel, kapitel 4, redovisar jag min empiri och där fö-
rekommer det citat. När jag citerat intervjupersonerna har jag först skrivit 
in dem helt ordagrant, sedan har jag gjort några få ändringar, framför allt 
har jag tagit bort upprepade ord, och talspråksuttryck som exempelvis ju, 
samt, och. Det förekommer hakparenteser [ ] i citat. Text inom dem är 
tillagt av mig för att öka förståelsen för utsagan. I citat och i citatblock 
finns även //. Det är en markering för att tala om att ord eller mening(ar) 
tagits bort. Samtliga citatblock startar med stor bokstav, som om alla citat 
alltid börjar med en ny mening enligt utsagan. Så är det ibland men oftast 
inte. Vid ett tillfälle förekommer också (Kökschefen) i citatblock. Intervju-
personen nämner namnet på kökschefen, vilket jag helt har valt bort att ha 
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med i texten. Både enhetschef och kökschef nämns med sina titlar eller med 
hänvisning till "hon", eftersom båda är kvinnor.  

Vad kan jag "se"? 
De möjligheter som forskaren har att titta och se, avgör också vad som är 
möjligt att "se" i miljön. Detta beror dels på vilket tillträde forskaren har 
till miljön, dels vem forskaren är som person. En forskare tittar inte på 
något särskilt sätt, men har med sig frågor eller tema som ska hjälpa till att 
"titta och se" hur ett fenomen ter sig i den studerade miljön. Detta till trots 
tvivlar ofta en etnograf på vad exakt det är som ska studeras. Vad en etno-
graf ser, säger mer om hur etnografi görs än hur etnografen tittar (Wolcott 
2008).  

Forskarens tidigare erfarenheter kan komma att skymma sikten, att man 
inte ser eller blir osäker på vad det är man ser (Garsten 2003). Det här kan 
också skapa osäkerhet för informanterna. Vad är det forskaren ska "se"? 
En kritisk fråga att ställa sig är vad som är möjligt att "se" om etnografen 
är bekant med fältet, men inte med den studerade miljön? Det kan vara 
problematiskt att få vara novis, att få vara inkompetent men att vara det 
på en acceptabel nivå (Hammersley & Atkinson 2007). För forskaren 
handlar det om att kritiskt reflektera över sina erfarenheter (Garsten 
2003). 

Min roll som forskare  
Beroende på vilket möte eller del av möte som observerats har mitt age-
rande under observationerna pendlat mellan att vara en observatör som 
deltar och en deltagande observatör (Hammersley & Atkinson 2007, 
Garsten 2003). Hur observationer genomförs kan leda till ökat eller mins-
kat förtroende och tillit för forskaren. En observatör som deltar, har fokus 
på vad som ska observeras och deltar i viss utsträckning i de aktiviteter 
som förekommer. Detta sätt att genomföra observationerna på har varit 
det vanligaste tillvägagångssättet för mig. Till exempel har jag, i de diskuss-
ioner som förekommit under personalmötestiden, oftare observerat under-
sköterskornas samtal än deltagit aktivt i dem. Om forskaren fungerar som 
en deltagande observatör är det aktiviteten i sig som är i fokus, även om 
observationer finns med i tanken är de inte det som styr valet att delta i 
aktiviteten (Garsten 2003). Denna roll har jag antagit under friskvårdsda-
gar och/eller då möten, eller delar av möten, har haft till syfte att skapa och 
utveckla undersköterskornas sociala samvaro med varandra.  

Ett etnografiskt perspektiv ger möjlighet att beskriva händelser från 
både emic - inifrånperspektiv och etic - utifrånperspektiv (Hammersley & 
Atkinson 2007, Wolcott 2008). Emic beskriver medlemmarnas perspektiv 
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med i texten. Både enhetschef och kökschef nämns med sina titlar eller med 
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sköterskornas samtal än deltagit aktivt i dem. Om forskaren fungerar som 
en deltagande observatör är det aktiviteten i sig som är i fokus, även om 
observationer finns med i tanken är de inte det som styr valet att delta i 
aktiviteten (Garsten 2003). Denna roll har jag antagit under friskvårdsda-
gar och/eller då möten, eller delar av möten, har haft till syfte att skapa och 
utveckla undersköterskornas sociala samvaro med varandra.  

Ett etnografiskt perspektiv ger möjlighet att beskriva händelser från 
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på den miljö som studeras, så som forskaren uppfattar deras sätt att se och 
uppleva sin miljö. Eticperspektivet fångas när forskaren distanserar sig från 
den studerande miljön genom att använda begrepp och göra vetenskapliga 
tolkningar av skapad data. Att få möjlighet till att beskriva en miljö ini-
från, från emicperspektivet, ställer krav på såväl dem som är i fokus för 
forskningen som på forskaren. Det handlar om tillträde, om forskaren som 
person samt om tillit och förtroende (Hammersley & Atkinson 2007).  

Wolcott (2008) menar att det är omöjligt att bli en ”insider”. Däremot 
ska man söka efter att finna kärnan i det som sägs eller visar sig i miljön. 
Under en period hände det att jag uttryckte att "vi" hade personalmöte, 
vilket säger mer om mig än om hur de upplevde mig och min närvaro. 
Fördelen med att bli en "insider" är möjligheten att komma förbi en offici-
ell bild av den miljö som studeras. Min långa tid på Hemgården och inter-
vallen mellan besöken har haft betydelse för att kunna fånga emicperspek-
tivet. En nackdel med att bli involverad kan vara att man skönmålar den 
miljö man vistats i eller att man inte kan beskriva vad som finns att "se" 
bakom det man "sett".  

Under min tid på Hemgården har jag vartefter fått frågor om vem jag är, 
vad jag ser och gör och vad det hela ska leda till. Jag har svarat ärligt och 
öppet på personalens frågor, även om mina svar kan ha uppfattats som 
vaga eller "luddiga". En annan nackdel med att finnas länge i en miljö och 
"bli en av dem" kan vara att de som är i fokus för studien, tror sig veta 
vad forskaren vill veta och agerar i enlighet med det. Det motsatta kan 
också inträffa, att det är i början man kan visa en officiell bild av miljön, 
men ju längre tiden går, desto svårare blir det att alltid visa upp sin 
"bästa" sida.  

Garsten (2003) beskriver behovet av att skapa och få väl fungerande re-
lationer mellan forskare och informanter. Ett led i detta är mitt val att följa 
personalen på Hemgården i deras arbete, att på så vis skaffa mig en egen 
bild av miljön de arbetar i, men också att visa att jag har förståelse för 
deras arbete, vet vad de pratar om under personalmöten. Möjligheten att få 
delta i alla möten som vände sig till undersköterskor var också det ett sätt 
att försöka skapa förtroende och fungerande samtalsrelationer mellan dem 
och mig.  

Inledningsvis fanns en skepticism till min närvaro, både från enhetschef 
och från undersköterskor. De var inte säkra på vad jag skulle "göra" eller 
vad min närvaro skulle leda till. Jag uppfattade att min närvaro på möten 
var mindre problematisk än att följa personalen i deras arbete, då några 
visade sig osäkra på vad de skulle visa mig eller vad jag skulle göra. Mina 
förklaringar om att jag ville bekanta mig med lokalerna, hur de pratade om 
arbetet under arbetet eller fördelade arbetsuppgifter mellan sig, mottogs 
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olika. En del ville "aktivera" mig och andra bjöd in mig till sitt arbete på 
mina villkor. Min närvaro har också ifrågasatts. En undersköterska und-
rade om jag skulle vara med på allt de gjorde, till och med på deras frisk-
vårdsdagar. Det svar hon fick var att ju mer jag är med dem på olika sätt, 
desto mer rättvisande beskrivning kan jag ge av deras arbete och praktik. 
Det är genom att delta, vara med när saker händer i vardagen, som forska-
ren får vardagserfarenheter från den miljö där fenomenet studeras (Aspers 
2008).  

Efter första personalmötet med respektive personalgrupper ställde jag 
frågan om det hade varit ett vanligt möte eller om undersköterskorna 
tyckte att min närvaro hade stört dem. Svaret blev att det nästan hade varit 
ett vanligt möte och att min närvaro inte i någon större grad hade påverkat 
vad de pratade om eller hur de uttryckte sig. Under tiden jag funnits med i 
verksamheten har jag mer eller mindre blivit ett naturligt inslag i deras 
möten. Vid något tillfälle i slutet av min tid på Hemgården, uteblev jag 
från några personalmöten, vilket fick undersköterskorna att fråga enhets-
chefen var jag var.  

Enligt Hammersley och Atkinson (2007) förekommer det att etnografer 
kan bli sedda som experter eller som någon som ska utvärdera arbetet och 
eller verksamheten. Det har jag försökt att vara observant på, att inte utge 
mig för att vara eller agera som. Det kan också ha bidragit till att jag blev 
accepterad och "bli" en av dem. Carsten (2003) menar att man behöver 
fundera över sin roll i fältet, vilket jag gjort. Mina försök att vara avvak-
tande och inte delta aktivt i diskussioner har inte hindrat undersköters-
korna från att ibland be om min åsikt eller att be om råd om hur de skulle 
kunna handla.  

Etiska överväganden 
Det finns flera etiska riktlinjer och dilemman som jag som forskare ska 
förhålla mig till. En är de forskningsetiska riktlinjerna som vetenskapsrådet 
tagit fram (Vetenskapsrådet [VR] 2011). De innebär att informanterna 
samtycker till en medverkan i studien efter att de blivit informerade om 
bland annat studiens syfte. Det finns krav på konfidentialitet, vilket bety-
der att det ska vara svårt att känna igen dem som frivilligt deltar i studien. 
Frivilligheten inkluderar frihet att när som helst kunna tacka nej till med-
verkan, fortsatt medverkan eller att be forskaren att inte alls ta med in-
formation som tidigare lämnats. Den sista riktlinjen innebär att forskaren 
ska vara tydlig med varför studien görs och hur dess resultat ska spridas.  

Ett informerat samtycke fick jag av enhetschefen och undersköterskorna 
efter att jag på personalmöten informerat dem om mitt uppdrag och min 
föreliggande studie. Samtlig personal har gett muntlig tillåtelse till min 
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närvaro och för studien. De personer jag intervjuat har fått fylla i en för-
säkran om att de tagit del av de forskningsetiska principerna. Jag har förs-
sökt att vara öppen med vad jag har tittat på och vad jag ska se. Det har 
inte alltid varit enkelt, men jag har strävat efter det som Wolcott (2008) 
beskriver som ett öppet förhållningssätt.  

Konfidentialitetskravet är en av de fyra forskningsetiska principerna (VR 
2011). Denna aspekt har till delar varit bekymmersam att uppnå. Uppdra-
get jag hade var att finnas i en verksamhet, en miljö som förvaltningen gav 
mig tips om. Förvaltningsledningen vet således vilken verksamhet som 
studerats. De i den aktuella kommunen som är förtrogna med vilka verk-
samheter som finns för äldre, kan även de veta var studien genomförts. 
Undersköterskor som intervjuats kan bli igenkända, men det kräver en 
förtrogenhet och en kunskap om vad var och en av undersköterskorna 
tyckte och tänkte, där och då. Läsare utanför denna krets eller de som 
kommit in i förvaltningen eller verksamheten efter avslutat uppdrag, borde 
ha svårigheter med att veta vem som sagt vad. Ett sätt att försvåra igen-
kännandet är att samtliga namn på personer, avdelningar och verksamhet 
är fingerade.  

En forskare är ”medkonstruktör av fältet” (Aspers 2011, s 116). Det 
handlar om att vara känslig för hur fältet uppfattar sig och hur forskaren 
beskriver det. Det är av vikt att vara tydlig med hur berättelsen berättas, 
om det är informanternas eller forskarens historia som berättas (Wolcott 
2008). Forskaren behöver vara självkritisk och ställa sig frågor som: Vilken 
rätt har jag att berätta deras historia? Vem är jag att göra det? Det som 
behövs, menar Wolcott, för att kunna göra en komplett beskrivning är att 
komma subjekten nära. Det handlar om att skapa goda och nära relation-
er, vilket tar tid. Vartefter min tid på Hemgården gick, blev jag mer och 
mer accepterad. Vi skapade en relation till varandra som för min del be-
tydde att jag kände mig välkommen och "hemma". Jag har visat att så 
långt det är möjligt att jag har förstått undersköterskornas problem och 
dilemman i arbetet, på arbetsplatsen och i organisationen.  

För att kunna beskriva deras vardag var det viktigt för mig att underskö-
terskor och enhetschef fick ta del av rapportens resultat innan det presente-
rades för förvaltningen. Under en planeringsdag i december 2008 fick hela 
personalen en muntlig redogörelse av resultatet. Det var ett sätt att minska 
det gap som Wolcott (2008) menar finns mellan forskarens berättelse och 
informanternas vardag. Ett led i det arbetet var att fråga dem vid resultat-
redovisningen om de kände igen sig, om det handlade om deras arbetsplats. 
De kommentarer som hördes var att det de fått höra var så allmänt att det 
kunde gälla för vilken arbetsplats som helst, men det jag berättade hade 
hög igenkänningsfaktor, även om de själva skulle ha valt andra sätt att 
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uttrycka sig på. Ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter på 
min berättelse om dem, var att både enhetschef och personal fick läsa rap-
porten (Andersson 2009) innan den lämnades över till uppdragsgivaren, 
förvaltningen. De fick en möjlighet att komma med kommentarer om tex-
ten, men denna möjlighet var det ingen som utnyttjade. Däremot har inte 
någon, varken i förvaltningen eller på Hemgården någon insyn i eller direkt 
påverkan på denna licentiatuppsats, dess syfte eller innehåll. Information 
om att både en rapport och en licentiatuppsats ska skrivas har getts. Min 
föreliggande studie bygger på de data jag skapat för uppdraget. 

Det kan vara ett etiskt dilemma att under en längre period vistas i en 
miljö. Det finns risk för att bli blind för skillnader och likheter, ”goes na-
tive” (Agar refererad i Garsten 2003, s 157). Jag har inte varit blind, men 
det har tagit tid för mig att ta ett steg tillbaka och vara distanserad i mina 
berättelser. Länge var jag för nära mina data, undersköterskorna och en-
hetschefen. Det finns både fördelar och nackdelar med att vara distanserad 
eller att ”go native” (Agar 2008, s 101). Distansering kan betyda att man 
inte får veta allt om den komplexa situationen som observerats. Att bli 
uppslukad och bli som en av dem, betyder att man inte längre fungerar 
som en forskare.  

I inledningen av studien togs kontakt med etiska kommittén, i Uppsala, 
för att fråga om min studie krävde etisk prövning. Då jag har fokus på 
personal och inte på brukare, var svaret från etiska kommittén att det inte 
behövdes någon etikprövning. Den kontakt jag fått med brukare genom att 
följa vårdpersonal i deras arbete ansågs inte vara tillräckligt skäl för etiskt 
prövning. Min sjukvårdserfarenhet har bidragit till att jag vet vad persona-
lens tystnadsplikt innebär, vilket jag också följt. Det jag har fått veta om 
brukare, under möten och de dagar jag följt personalen i deras arbete, är 
att jag har fått höra deras förnamn och träffat dem, men inte mer än så.  

Vid mina introducerande besök på Hemgården informerade jag persona-
len om att jag skulle sitta och föra anteckningar under tiden de hade möte. 
Valet att anteckna det som sagts under möten beror på två saker. Den 
första är att vid genomförandet av intervjun med arbetslaget var det en 
undersköterska som bestämt sa ifrån om att inte delta i en bandinspelad 
intervju. Den andra orsaken är min förutfattade mening att man inte gärna 
pratar fritt om det finns en bandspelare påslagen.  

Ytterligare ett etiskt dilemma var mitt uppdrag och min forskning. Det 
uppdraget möjliggjorde forskarstudier och att skriva denna licentiatupp-
sats, men det kan uppfattas som att jag sitter på två stolar, att först skriva 
en rapport på ett specificerat uppdrag och sedan en licentiatuppsats. Detta 
kan också ha bidragit till en osäkerhet för alla anställda på Hemgården om 
vilket uppdrag jag hade och om jag gick någons ärende. Jag var tydlig med 
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att det handlade om att förstå hur de arbetade med delaktighet, hur de var 
eller gjorde sig delaktiga. Detta var i enlighet med det uppdrag jag fått av 
förvaltningen. Det andra var att de data jag skapat genom mitt uppdrag 
även skulle ligga till grund för denna licentiatuppsats. Vad exakt den skulle 
handla om, kunde jag vid inträdet till Hemgården inte redogöra för.  

Analytiskt tillvägagångssätt  
Analys och bearbetning startar nästan omgående när en forskare ger sig in 
i ett forskningsprojekt. Vad ser jag? Vad händer? Vad betyder det? Varför? 
är några av de frågor som finns med under hela processen. I en etnografisk 
designad studie finns en problematik med hur mycket eller vilken informat-
ion som ska tas tillvara och hur. Det vill säga vilken data förblir deskriptiv 
och vilken analyseras vidare. Analysförfarandet är en ständigt pågående 
process som går fram och tillbaka, mellan data och teori (Hammersley & 
Atkinson 2007).  

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar var det naturligt 
att börja med att försöka förstå vad i mitt datamaterial som kunde vara 
exempel på ett medarbetarskap. I min läsning av tidigare forskning och 
teorier om medarbetarskap fann jag det myndiga medarbetarskapet (Hälls-
tén & Tengblad 2006) och med hjälp av dess begreppspar har jag försökt 
fånga hur det kan se ut i en praktik. Detta redovisas i kapitel 4. I detta 
analysförfarande uppmärksammade jag att data innehöll andra delar som 
var viktiga och gav en annan substans eller förståelse till ett myndigt med-
arbetarskap. Delaktighet var en, praxis en annan. De aspekter och dimens-
ioner av delaktighet som Jonsson (2009, 2010) beskriver, gav en bild av att 
det fanns och behövdes olika aspekter av delaktighet för att möjliggöra ett 
myndigt medarbetarskap på arbetsplatsen. Det myndiga medarbetarskapet 
syftar till att skapa en god arbetsplats, med goda relationer mellan indivi-
der och till arbetsuppgifter och att det finns en balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. En god arbetsplats och goda relationer uppstår inte av sig 
själva, för det behövs ett agerande av samtliga på arbetsplatsen.  

En avsikt med det myndiga medarbetarskapet är att skapa en god ar-
betsplats, vilket ledde mig till begreppet praxis. En handling som uppfattas 
vara praxis görs för det goda, för att få ett gott liv (Gustavsson 2000, 
Kemmis & Smith 2008, Ramirez 1995). Kemmis och Smith menar att det 
är arbetsplatsens sociala, materiella och kulturella villkor som möjliggör 
för praxis. Dessa villkor behöver stärkas, vilket sker genom att utveckla 
olika förutsättningar. Mitt nästa steg i analysförfarandet blev att visa hur 
ett myndigt medarbetarskap kan fyllas med mer substans och visa på vilka 
problem som kan uppstå med hjälp av dessa förutsättningar. Hur det ser ut 
på Hemgården redovisas i kapitel 5.   
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Kapitel 4. Medarbetarskap på Hemgården  
I detta kapitel redovisas hur ett myndigt medarbetarskap ser ut i en specifik 
praktik, Hemgården. Resultatet presenteras med utgångspunkt i de be-
greppspar som utgör det myndiga medarbetarskapet: förtroende-öppenhet, 
samarbete-gemenskap, engagemang-meningsfullhet, ansvarstagande- initia-
tivförmåga.  

Förtroende och öppenhet  
Relationer i arbetslivet kan både utvecklas och hotas genom att skapa för-
utsättningar för öppenhet. Hur det uppfattas, kan bero på om individen 
tolkar avsikten med relationerna, öppenheten och förtroendet på arbets-
platsen som angeläget eller ej. En förtroendefull relation kan finnas mellan 
individer, men den anställde kan också inta en förtroendefull relation till 
det egna eller andras arbete. Att vara förtrogen med det egna arbetet kan 
underlätta för att vilja visa eller berätta om det egna arbetet, det vill säga 
att visa en öppenhet om det gentemot andra. Finns förtroende mellan per-
sonal och chef visar det sig i en öppen och god relation (Hällstén & 
Tengblad 2006). Öppenhet handlar om tydlighet, att exempelvis informera 
om vad ett möte ska handla om. En annan form av öppenhet är att berätta 
om sina erfarenheter och intressen eller att lyssna på andras berättelser. 
Det betyder att det finns olika aspekter av öppenhet, att öppna sig och 
berätta hur och varför, men det handlar också om transparens i en praktik.  

Det som kan gynna respektive motverka förtroende och öppenhet på 
Hemgården presenteras under följande rubriker: Strävan efter öppenhet, 
Struktur för öppenhet, Öppenhet för samtal och förtroende, Öppna samtal, 
Öppenhet för andra möten och Förtroende för möten.  

Strävan efter öppenhet  
På Hemgården finns flera former av möten: personalmöte, planeringsdag, 
friskvårdsdag, ansvarsgrupps- och verksamhetsmöte. Gemensamt för dem 
är att de är organiserade arrangemang som skapats för olika ändamål, 
samtidigt som de är strategier för att öka personalens delaktighet. För att 
ett möte ska bli "bra" krävs förberedelser, menar enhetschefen på Hem-
gården i samtal jag hade med henne. Ett "bra möte" ur hennes perspektiv 
är när alla gör sig aktiva och delaktiga och att det som de gemensamt be-
stämt på mötet också följs upp i det dagliga arbetet. Hur ett möte blir och 
genomförs beror dels på ledarens förberedelser, dels på hur personalen 
förberett sig och på hur alla är delaktiga under mötet. Möten kan avspegla 
hur öppna chef och personal är mot varandra, genom det förtroende de 
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visar för varandra. Högt förtroende torde betyda mer öppna samtal än om 
förtroendet är lågt, oavsett för vem förtroendet finns.  

För att undersköterskorna ska kunna komma förberedda till personal-
mötet och veta vilka frågor som ska tas upp, har enhetschefen infört ett 
informationsblad. Bladet, en A4 sida, delas ut till avdelningarna några 
dagar före mötet och innehåller bland annat kortfattad information om 
verksamhetens ekonomi, personalfrågor, information från förvaltningen. 
Informationsbladet visar en öppenhet gentemot personalen om vad som är 
på gång i verksamheten eller i organisationen samt är en strategi för att 
stimulera till ökad delaktighet på personalmötet. Informationsbladet lockar 
mer eller mindre till läsning, vilket Maja ger utryck för:  

Det är väl bara jag som bara kastar mig på den, nej riktigt så är det inte. 
Men det är meningen att alla ska läsa [informationsbladet] // det är därför vi 
säger se informationsbladet om personalfrågor när vi sitter på mötet. Vika-
rier och vem som är sjuk och vem som går för vem. Så vi slipper sitta och 
rabbla detta utan därför säger se infobladet // Nej, så den tycker jag är bra 
för då har man lite hum om vad som kommer upp på personalmötet innan. 
Och så kan man få, om man läser den, frågor som man kan ställa på perso-
nalmötet, som man annars kommer på efter personalmötet om man får den 
här informationen på personalmötet. Nej, jag tycker den är bra.  
   (Intervju Maja 2007-11-12)30 

Möjligheten att komma förberedd till mötet, med frågor eller fundering-
ar, underlättar för undersköterskorna att vara aktiva i diskussionerna un-
der mötet. Det ökar personalens möjligheter att vara delaktiga jämfört med 
om de kommit till mötet ovetande om innehållet i dagordningen.  

Struktur för öppenhet 
Enligt enhetschefen hade personalmötena en form av struktur när hon kom 
till Hemgården. Den formen har enhetschefen utvecklat, förutom bidraget 
att fylla personalmötet med annat innehåll. Genom att införa fler och 
andra former av möten och att strukturera de mötesformer som fanns, 
skapades nya mötesformer och kulturer, vilka främjar öppenhet och för-
troende mellan chef och personal och mellan personal. Mötesförändringar-
na, såväl innehållsligt som strukturellt, har varit omvälvande, enligt under-
sköterskorna. De menar att det blev bättre ordning samtidigt som alla har 
fått ta mer ansvar genom införandet av fler ansvarsgrupper (Fältanteck-

                                                      
30 Hädanefter kommer jag att bara ange namn på intervjupersonen. När intervjun 
är genomförd syns i bilaga, 1. Det betyder att när Namn eller Arbetslaget, Rutin- 
eller Köksgrupp nämns i text, återges vad som framkom under intervjuer med re-
spektive person eller grupp.  
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ningar, Verksamhetsmöte 2007-05-02, FA:1)31. Struktur innebar för perso-
nalmötet att det fick en tydlig dagordning med fler fasta punkter. Dagord-
ningen medför att personalen har blivit mer insatt i mötesformen, de vet 
vilka frågor som ska avhandlas och i vilken ordning. Det strukturerade 
personalmötet, samt att personalen är förberedd inför mötet via informa-
tionsbladet, innebär att av mötets totala tid, tre timmar, klaras de fasta 
punkterna av på halva tiden och den resterande tiden används till att dis-
kutera aktuella frågor eller teman. Teman kan vara bemötande, verksam-
hetsmål eller att diskutera resultat av en återkommande kvalitetsenkät32 
som personal, närstående och brukare ska svara på. Jag får intryck av att 
denna "fria tid" med diskussioner och samtal, bidrar till att utveckla öp-
penhet och förtroende mellan individerna på arbetsplatsen.  

Öppenhet för samtal och förtroende 
Inför personalmöten planerar enhetschefen mötets diskussionstema och 
vilka som ska ingå i diskussionsgrupperna under mötet. Under intervjun 
med enhetschefen berättar hon att temat de ska diskutera om på personal-
mötet bestäms av vad hon hör att personalen har behov av, eller vad hon 
själv vet att de behöver arbeta med. Det finns möjligheter att komma med 
egna önskemål om val av tema (Arbetslaget). För att lättare kunna disku-
tera temat under mötet, delas personalen in i mindre grupper om tre-fyra 
personer. Dessa grupper ändras från möte till möte, så även temat, även 
om samma tema kan diskuteras och bearbetas under flera möten och där-
med i flera olika gruppkonstellationer. Ett exempel på ett sådant tema är 
arbetet med att ta fram gemensamma mål för Hemgården. Indelningen av 
personalen i mindre diskussionsgrupper gör enhetschefen med tanke på att 
alla ska prata med alla. I samtal och intervjuer med personal framkommer 
det att de anser att dessa samtal gynnar en utveckling av deras yrkesmässi-
ga och personliga relationer, vilket medfört att de pratar mer med varandra 
i vardagen. De, av enhetschefen angivna, frågor som diskussionsgrupperna 
tar sig an, har lett till en utökad vardagskommunikation som underlättar 
personalens dagliga arbete. En ökad kommunikation i vardagen gör arbete 
enklare och mer planerat, menar Lovisa. 

                                                      
31 Fortsättningsvis kommer jag att hänvisa till Fältanteckning med nummer, FA:1. 
Vad för typ av observation det är och när den genomfördes framkommer i bilaga 8. 
Är det viktigt med datum och vilken form av möte som avses för att förstå sam-
manhang eller en process ska det framkomma i texten.  
32 Kvalitetsenkäten är återkommande vart annat år och vänder sig till alla anställda 
inom kommunen samt till brukare och dess närstående som använder sig av kom-
munal vård- och omsorg.  
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Det som ventileras under respektive punkt på personalmötets dagord-
ning, personalmötets "fria tid", eller under planeringsdagar och verksam-
hetsmöten rör personalens arbete. Att få samtala om arbetet på detta struk-
turerade sätt, var till en början ovant för undersköterskorna. Frågorna 
under personalmötets "fria tid" var till hjälp eftersom det inte var själv-
klart för dem vad de kunde eller borde diskutera. Inte heller var det själv-
klart hur mycket som skulle diskuteras eller berättas, vem som skulle be-
rätta och vem eller vilka som skulle ta del av berättelserna. Detta kan bli 
ett dilemma på arbetsplatsen, eftersom det som är självklart för en person 
inte behöver vara det för andra. Självklarheter borde inte behöva diskute-
ras, menar Lovisa, som säger att:  

Saker som är väldigt självklara som vi diskuterar och pratar [om], som man 
kanske inte skulle behöva lägga tid på, för det ska finnas i ryggsäcken. Men 
vi behöver det, tror jag. Väcka tankar och det är nyttigt för alla. (Lovisa)  

Det som undersköterskorna menar är självklara saker för dem i deras 
arbete är svårt att förmedla till andra. Från ett flertal möten finns exempel 
på självklarheter i arbetet som personalen inte tror de behöver formulera 
för varandra. Några exempel på det är var mjölken ska stå i kylskåpet, hur 
man fyller på med förbrukningsmaterial i skåp och lådor, hur man pratar 
med brukare för att få dem lugna eller hur man utvecklar ett förhållnings-
sätt så att brukare kan känna sig trygga.  

När man lär känna människorna så vet man hur man ska ta dem. Hur de 
vill bli behandlade, sedan lär man sig hela tiden [de] bästa sätten att lyfta 
och parera med sin egen kroppsvikt när man ska hjälpa dem upp. Jag tycker 
i alla fall att man utvecklas hela tiden. (Erika)  

Erika berättar under intervjun att det är svårt att vara öppen och berätta 
om hur hon utför sitt arbete, det självklara. Hon förstår inte varför, samti-
digt som hon tycker att det kan vara intressant att höra hur andra gör. Det 
som hindrar Erika, är att hon upplever att det är svårt att prata inför ar-
betskamraterna. Öppenheten hindras också av att de flesta berättelserna 
upplevs som kända och välbekanta resonemang. Ett ytterligare hinder för 
viljan att berätta är en känsla av krav på att snabbt komma med syn-
punkter, eftersom det finns de i personalgruppen som vill fundera över sina 
svar innan de ges. Från samtal jag fört med undersköterskor i olika sam-
manhang har de sagt att berättelser om vars och ens självklarheter gör dem 
uppmärksamma på att de gör mycket som de inte tänker på och som de 
inte formulerar. Personalens öppenhet om det självklara gjorde flera av 
dem medvetna om hur och varför de gör som de gör. Dessa samtal hade 
inte förts om personalen inte hade styrts in på dem eller visat öppenhet och 
förtroende för varandra genom att göra sig delaktiga i varandras berättel-
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ser. Under ett personalmöte (FA:2) berättar en undersköterska att den nyss 
genomförda planeringsdagen var lyckad. Det är, menar hon, intressant att 
höra alla berättelser och att de där och då var så eniga, men när det blir 
vardag igen, gör de inte på det sätt de var så rörande eniga om.  

Förtroende och öppenhet behövs för att få hjälp med det som upplevs 
problematiskt eller svårt. Ett arbete som emellanåt upplevs svårt och som 
har betydelse för såväl individ som verksamhet är arbetet med att lägga det 
egna schemat i ett dataprogram. Schema är ett återkommande samtals-
ämne under personalmöten och i det dagliga arbetet, speciellt då den 
kommande schemaperioden ska läggas eller justeras. Justera schema inne-
bär att egna önskade arbetsturer ska modifieras med arbetskamraternas 
önskningar samtidigt som bemanningsmålen för hela schemaperioden ska 
uppnås, utan övertalighet. För många är detta en oproblematisk arbets-
uppgift medan andra tycker att det är svårt, speciellt att justera schemat. 
Från intervjun med Maja framkommer det att de schemaansvariga under-
sköterskorna på Hemgården hjälper sina arbetskamrater som vill ha hjälp 
med detta. Den som hjälper och den som ber om hjälp måste visa varandra 
förtroende och vara öppna gentemot varandra. Den som vill ha hjälp måste 
vara öppen och berätta om det man för tillfället har problem med. Att 
hjälpa sin arbetskamrat att lägga eller justera hennes schema kräver öppen-
het och förståelse för kollegans önskemål. Båda behöver förmågan att göra 
sig delaktiga i den gemensamma problematiken, att lägga ett fungerande 
schema.  

Öppna samtal 
Det är både svårt och enkelt att prata om förutsättningar för arbetet och 
om hur man utför sina arbetsuppgifter, vilket framkommer under samtal 
med personal på Hemgården. Öppenhet kan vara enklare under möten än i 
vardagen. Det som underlättar för samtal är personalmötets punkter. Då 
vet alla vad de ska prata om. Samtal underlättas även av de frågor enhets-
chefen ger personalen att diskutera kring under personalmötets fria tid eller 
på andra möten.  

Samtal och diskussioner blir olika öppna beroende på vilken form av 
möte som observerats, exempelvis personalmöte eller friskvårdsdag. Under 
personalmötena förekommer redogörande samtal, speciellt när underskö-
terskorna pratar om hur var och en gör med exempelvis förbruknings-
material som brukare använder (FA:3). Det som är av betydelse för hur 
och om undersköterskorna deltar i samtal och hur livliga diskussionerna 
blir beror på vilka frågeställningar som tas upp (FA:4). Det jag noterat 
under mina observationer är att deltagandet i samtal är störst om det gäller 
brukare, eller om samtalet handlar om något som direkt rör arbetet, som 
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exempelvis ett nytt datasystem för dokumentation (FA:5). Det som under-
sköterskorna och organisationen menar är verksamhetens kärna, berör 
vård och omsorg om brukare. Deltagande i diskussioner om dokumentat-
ion har skiftande intensitet, vilket framkommer då de under en planerings-
dag har dokumentation som tema (FA:6). Under friskvårdsdagar rör sig 
samtalen ofta om den aktivitet som utförs, hur bra eller dåligt laget eller 
individerna är på att svara på tipspromenadfrågor, spela minigolf eller 
bowla. Samtalen kan också handla om deras privata sfär, om semesterle-
dighet, eller att de ville veta vem jag är, gör och varför jag är med dem 
även på friskvårdsdagen (FA:7). Öppenheten under samtalen beror på vil-
ket samtal som förs och i vilket sammanhang. Avsikten med att samtala är 
att få veta något om något eller någon, vilket skapar öppenhet och som 
kan rasera eller inge förtroende.  

Vid verksamhetsmöte 2007-05-02/03 diskuterades bland annat arbets-
uppgifter och rutiner. Av enhetschefen fick personalen, som vanligt, frågor 
som skulle diskuteras i smågrupper för att sedan redovisas inför alla mötes-
deltagare. Under det andra verksamhetsmötet förekom det mycket småprat 
under den gemensamma samlingen. Jag upplevde också att den lilla grupp 
jag satt med i lätt hamnade i diskussioner om brukare och närstående, 
istället för att prata om det som skulle diskuteras, arbetsuppgifter och ruti-
ner. Att prata om andra saker än om det man ska, kan vara uttryck för att 
behålla öppenhet och förtroende mellan arbetskamraterna. Förtroendet 
kan hotas om individen öppet berättar om sina ståndpunkter i arbetsrelate-
rade frågor, sådana som de kanske vet inte överensstämmer med arbets-
kamraternas. Det kan också vara ett uttryck för att det är svårt att prata 
om arbetet, trots att de har frågor, formulerade av enhetschefen, till sin 
hjälp (FA:8).  

Förtroende från arbetskamraterna kan vara en hjälp för att upptäcka el-
ler vidga förståelsen för exempelvis arbetsrutiner. Individernas förtroende 
och öppenhet inför arbetet och verksamheten avspeglas i en nyfikenhet att 
vilja höra andra berätta om sina tankar och handlingar för att därigenom 
berika det egna yrkesutövandet. I en förtroendefull miljö är det också möj-
ligt att berätta om egna idéer, som antingen kan realiseras eller skrinläggas, 
vilket till stor del beror på arbetskamraternas respons (Arbetslaget).  

Öppenhet för andra möten  
Ett öppet förhållningssätt till sitt eget och andras arbete stimuleras av att 
uppdraget för ansvarsgrupperna utvecklas och att fler ansvarsgrupper in-
förs. Under personalmöten i oktober 2006 (FA:9) redogör samtliga an-
svarsgrupper för nya riktlinjer, vilka de arbetat fram i respektive grupp. 
Rutingruppen är den grupp som ännu inte är klar med sina riktlinjer, ef-
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tersom de har mycket att diskutera. De vill redogöra för sina riktlinjer vid 
nästa personalmöte. Personal från avdelningarna Blå/Gul (FA:10) undrar 
om det är relevant att höra vad respektive grupp gör eller ska göra, vilket 
de menar att det inte är. Enhetschefen håller med dem om detta. Gemen-
samt bestämmer de att det räcker om köks- och aktivitetsgrupperna redo-
gör för vad de gör på varje personalmöte. Gruppernas uppgift är att få 
fram gemensamma rutiner, riktlinjer och arbetssätt, vilket berör relationer-
na mellan individer, grupper och hussidor. Gruppernas arbete kan följas i 
de protokoll som varje avdelning får förutom att gruppernas medlemmar i 
vardagen försöker sprida vad de sagt på mötet till alla sina arbetskamrater. 
Vid ett möte med köksgruppen (FA:11) får jag veta att denna grupp starta-
des för att avdelningarna skulle arbeta på samma sätt, vilket de inte har 
gjort tidigare. Enligt enhetschefen fungerar denna grupp bra, men saknar 
förtroende från arbetskamraterna för det arbete de utför i gruppen. Detta 
har föranlett enhetschefen att ge alla ansvarsgrupper till uppgift att arbeta 
fram riktlinjer för vad som ingår i deras uppdrag och vad som är allas an-
svarstagande. Resultatet av detta arbete redovisas på personalmöten i ok-
tober 2006 (FA:12).  

De intervjuade ansvarsgrupperna, Kök- och Rutingruppen, uttrycker att 
de har behov av och får stöd från enhetschefen för att bevara och öka glö-
den, intresset och viljan för att utveckla uppdraget. Köksgruppen berättar 
att de vill vara öppna med vad de gör och vill göra, men för att kunna vara 
det menar de att de behöver stöd även av kökschefen. Köksgruppen menar 
att om ett förtroende mellan personal och chef saknas, saknas även öppen-
het mellan dem. De menar att de ofta blir ”bara ställd inför fakta, så här är 
det. Nu har vi bestämt, nu är det så och så. Så är det och så blir det. Det är 
ju inga diskussioner fram och tillbaka.” 

Personalen menar att öppenhet behövs i kommunikationen på Hemgår-
den, för att underlätta för varandra att delta i olika grupper. Det betyder 
att individen behöver berätta för sina arbetskamrater om sitt intresseom-
råde. Goda relationer och förståelse för varandras intresseområden möjlig-
gör för individer att ta utrymme på arbetsplatsen för att utveckla sina in-
tressen. Det kan handla om att ge varandra tid för att gå på möten, vilket 
visar ett förtroende för varandra, arbetet och dess förutsättningar. 

Under verksamhetsmöten (FA:13) får personalen en fråga av enhetsche-
fen om det finns acceptans för att gå på möten och därmed lämna arbetet 
med brukarna. Denna acceptans finns, menar all personal. Det har blivit 
giltigt att gå på möten, möten har blivit en del av arbetet. Från verksam-
hetsmötet (FA:14) berättar undersköterskorna att det är under möten de 
blir sedda av enhetschefen, en bidragande orsak till att de trivs och tycker 
det är roligt att gå till arbetet. Möten betyder också att man får ta del av 
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hur olika saker och ting i arbetet uppfattas av andra, vilket kommer fram 
under gruppdiskussionerna. Det som gör diskussioner mer intressanta är 
om inte alla uppfattar arbetet lika, enligt enhetschefen (FA:15). På så vis 
behövs allas deltagande i diskussionerna så att olika synpunkter och per-
spektiv kommer fram och gör diskussionerna och mötet mer givande.  

Förtroende för möten 
Inställningen från personalens sida var tidigare att det räckte med en repre-
sentativ delaktighet, oavsett vilket möte det gällde. Det utökade antalet 
möten innebär en viss frustration, eftersom de upplevde att arbetstiden 
knappt räcker till arbetet med brukarna. Det jag fått berättat för mig av 
flera undersköterskor, är att efter en tid har denna frustration övergått till 
en förståelse för att gå på möten. Rutingruppens medlemmar menar att de 
nog behöver möten. Dessutom tycker de att det nog är bra om alla går på 
samma möte, eftersom all information inte kommer vidare från mötet till 
dem som inte kunnat närvara (Rutingruppen). Det har blivit en vana att 
det finns olika möten och att man ska delta i dem. Möten behövs för att 
arbetet och verksamheten ska fungera, men det har tagit några år att 
komma till denna insikt.  

Rutingruppens medlemmar beskriver flera aspekter på möten, för vem 
eller till vilken nytta möten finns. Själva uppdraget att ingå i en ansvars-
grupp är inte så betungande menar de, inte heller att delta i möten. Under-
sköterskorna i denna grupp uppskattar att gå till gruppens möten, som de 
menar är viktiga, dels som ett avbrott i det dagliga arbetet, dels för att få 
ventilera problem och dilemman i det dagliga arbetet. I vardagen saknas tid 
för att prata med varandra om arbetet, eftersom arbetstiden ska komma 
brukarna tillgodo, vilket följande citat avspeglar:   

Ja men, fast man är två därinne [på avdelningen] så har man hela tiden [ar-
bete], det går i ett. Man har inte så mycket tid att prata så mycket sinsemel-
lan med arbetskompisen. Den tiden som vi kunde ha och sitta ned och ta en 
kopp kaffe förr den finns inte längre och den ska inte finnas längre. Tiden 
ska gå till våra gamlingar. (Rutingruppen) 

Arbetet på Hemgården har genomgått en förändring, enligt citatet ovan. 
Möten har införts för att prata om arbetet och ta fram underlag för mål 
och rutiner som man sedan gemensamt tar beslut om. Att ändra och ut-
veckla exempelvis rutiner är inte något som ska ske i det dagliga arbetet på 
respektive avdelning, vilket det tidigare gjorde. Denna förändrade arbets-
struktur har ännu inte internaliserats och blivit en vana, enligt observation-
er från verksamhetsmötet i februari 2008 (FA:16).  



Karin Andersson Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 71

 

KARIN ANDERSSON Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 71
 

Efter detta möte pratar jag och enhetschefen med varandra. Det är inget 
ovanligt, det brukar vi göra efter de flesta möten jag deltar i. Vårt samtal 
rör sig denna gång om hur personalen ser på sitt arbete, rutiner och gemen-
samt fattade beslut. Detta eftersom det nyss avslutade mötet var extrainsatt 
på grund av att gemensamt fattade beslut inte följs. Enhetschefen tror att 
personalen inte gör som man gemensamt bestämt eftersom det kan vara så 
att personalen säger en sak på mötet och en annan efter mötet. En annan 
orsak kan vara att de beslut som tas saknar tydlighet eller att besluten för-
medlas otydligt.  

Det verkar som att möten inte har någon direkt funktion för personalen. 
Detta trots att personal några månader tidigare under intervjuer sagt att 
det är bra med möten och att de behövs. Det är inte ett verktyg för dem 
som för enhetschefen i arbetet med att förändra och utveckla arbetet eller 
arbetsplatsen. Det kan också vara så att avsikten med personalmöte eller 
andra möten inte är tillräckligt transparent, vilket bidrar till att beslut som 
fattas inte efterföljs. Otydlighet om syftet med mötet och om de beslut som 
tas beskriver Erika på följande vis: ”… jag trodde förut att möten var för 
att besluta saker, men det är ju mest för att ventilera vad det verkar.”  

Möten har inte fått den funktion enhetschefen eftertraktar. Enhetschefen 
saknar konstruktiva diskussioner med personalen under möten, persona-
lens aktiva medverkan under personalmöten och att personalen inte gör 
som de gemensamt bestämt i det dagliga arbetet (FA:17). Möten blir där-
med inte det verktyg för att åstadkomma förändring och utveckling som 
enhetschefen önskar. Hon ger uttryck för en besvikelse över att det gemen-
samma arbetet för en ökad delaktighet inte har slagit igenom fullt ut än. 
Att arbeta för öppenhet, förtroende och möjliggöra för en ökad delaktighet 
och goda relationer är ett ständigt pågående och långsiktigt arbete.  

Sammanfattning  

Resultatet visar på att det finns en strävan efter öppenhet på Hemgården. 
Detta visar sig genom de olika former av möten som alla på sina sätt bidrar 
till öppenhet mellan undersköterskorna och mellan dem och enhetschefen. 
Informationsbladet, som förmedlar vad personalmötet ska innehålla, och 
den i förväg bestämda dagordningen för personalmöten är struktur för 
öppenhet på Hemgården. Strukturen på personalmöten har medfört att det 
finns tid att diskutera även andra frågor, som bemötande eller verksam-
hetsmål, utöver de som alltid ska tas upp exempelvis ekonomi och perso-
nal. Möjligheten att diskutera sådana frågor samt att personalen delas in i 
små samtalsgrupper, olika från gång till gång, har bidragit till en öppenhet 
för samtal och förtroende på Hemgården. Att under möten få diskutera 
givna frågor i smågrupper, med olika personer, har ökat kommunikationen 
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mellan undersköterskorna utanför mötesarenorna, och detta har bidragit 
till att de fått ett ökat förtroende för varandra.  

Att föra öppna samtal och diskutera de frågor gruppen fått fungerar mer 
eller mindre bra. Det förekommer att frågorna inte diskuteras. Det kan 
bero på att de dagsaktuella problemen överskuggar det som ska diskuteras. 
Det kan också vara så att det är ett medvetet val, man vill inte riskera det 
förtroende och den öppenhet man har med sina arbetskamrater genom att 
avslöja sin åsikt om de angivna frågorna.  

På Hemgården har antalet möten ökat. Fler förtroendeuppdrag betyder 
att fler arbetskamrater behöver gå ifrån det vårdande arbetet för att ha 
ansvarsgruppsmöten och utveckla sina uppdrag. Medlemmarna i grupper-
na vet att dessa möten är betydelsefulla, de har en öppenhet för andra mö-
ten. Förtroende visar sig vara en viktig faktor för att kunna utföra förtro-
endeuppdraget. Om gruppen inte har chefers eller arbetskamraternas för-
troende, motverkar det öppenhet och förtroende för gruppens arbete. Där-
emot kan det både finnas och saknas förtroende för möten. Undersköters-
kegruppen har uppfattningen dels av uppfattningen att möten är bra ef-
tersom det då finns tid att samtala om arbetet, men möten anses inte vara 
en naturlig del av undersköterskornas arbete, vilket kan vara något som 
bidrar till att de beslut som tas på möten inte följs. Undersköterskorna 
själva har uppmärksammat att de är rörande eniga på möten om vad de 
ska göra och hur, men när vardagens vård och omsorgsarbete tar vid, åter-
går man till invanda mönster. 

Gemenskap och samarbete  
Fungerande arbetsrelationer mellan individer eller mellan individer och 
deras arbetsuppgifter, underlättar samarbetet och bidrar till en gemenskap 
på arbetsplatsen (Hällstén & Tengblad, 2006). Goda relationer och ett 
fungerande samarbete stärks av att individer gör sig delaktiga och av i 
vilken mån delaktighet och gemenskap erbjuds på arbetsplatsen, exempel-
vis i olika aktiviteter. I en arbetsgemenskap är det möjligt att känna trivsel 
och tillhörighet. Samarbete handlar om att ta tillvara på vars och ens kun-
skaper och förmågor. Det handlar om att få en fungerande vardag med de 
närmaste arbetskamraterna, att skapa en gemenskap. Ett samarbete be-
gränsas inte av det egna yrket eller arbetsplatsen, det sträcker sig också 
utanför dessa ramar.  

Det som kan gynna respektive motverka gemenskap och samarbete på 
Hemgården presenteras under följande rubriker: Socialt kitt, Styrt samar-
bete, Ökat samarbete, Gemenskap och samarbete en process samt Sviktar 
samarbetet, tryter gemenskapen.  
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Socialt kitt  
Mona berättar under intervjun att möten ger en annan dimension till ar-
betsgemenskapen. De ger oss en annan kontakt med varandra som under-
lättar arbetet, enligt henne. Möten bidrar till att personalen lär känna fler 
än de allra närmaste arbetskamraterna, vilket stärker gemenskapen. Flera 
av undersköterskorna berättar detta att lära känna varandra och att lära av 
varandra har gjort arbetet roligare och samarbetet bättre. 

Enligt Mona är det viktigt att det finns olika former av möten. De bidrar 
vart och ett på sitt sätt till en gemenskap mellan undersköterskorna. För-
utom kravet att undersköterskorna under möten ska delta i diskussioner, 
är det själva tillfället att få mötas och träffa dem man sällan ser i vardagen 
som bidrar till gemenskapen. Det är därför bra att personalmötet är obliga-
toriskt, menar flera av undersköterskorna. Planeringsdagar bidrar till ge-
menskapen, då de innehåller en blandning av innehållsligt styrda samtal 
som har tydliga kopplingar till yrkesutövandet och verksamheten och in-
kluderar en social samvaro. Det är uppskattat att få träffa sina arbetskam-
rater utanför arbetet, under trevliga omständigheter och i privata kläder, 
vilket undersköterskorna menar ger dem en bättre förståelse för varandra 
och ökar gemenskapen.  

Jag tycker faktiskt om planeringsdagarna. Oavsett själva dagen, så att säga, 
när vi träffas allihop, precis som vi gjorde här. När man får träffa varandra 
privat. Det är jobb också // Det är inte så ofta man ser varann i privata klä-
der, mer än i omklädningsrummet. Det blir lite mer avslappnat om man 
träffas någon annan stans, sedan kan innehållet vara olika. Vad man nu ska 
göra på de här planeringsdagarna, men jag tycker de är trevliga. (Maja)  

Mona berättar att olika möten är på skilda nivåer och handlar om olika 
saker. En nivå, menar Mona, handlar om dem och deras välmående, vilket 
friskvårdsdagarna bidrar till. Friskvårdsdagarna är till sin karaktär infor-
mella, där den sociala samvaron är viktigare än aktiviteterna. En annan 
nivå på möten är, enligt Mona, planeringsdagar. De är till för att utveckla 
arbetet. Möjligheten att träffas i varierande gruppkonstellationer, sam-
manhang och för olika syften ger en annan förståelse för dem man arbetar 
med, menar Mona. Både planerings- och friskvårdsdagar bidrar till att 
utveckla de sociala relationerna inom undersköterskegruppen och mellan 
personal och chef. Om man uppnår en känsla av social samhörighet, un-
derlättar det öppenhet och gemenskap. Möten bidrar på så vis till att ett 
socialt kitt skapas mellan undersköterskorna.  
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Styrt samarbete  
Arbetslaget berättade under intervjun att samarbetet på Hemgården för-
ändrades då ett datasystem för schemaläggning infördes samtidigt som en 
av avdelningarna ändrade inriktning från att ha varit en demensavdelning 
till att bli en "vanlig" avdelning som de andra. Innan denna, av yttre om-
ständigheter påtvingade, förändring var det relativt vanligt att man hjälptes 
åt mellan de tre "vanliga" avdelningarna. De som arbetade på demensav-
delningen hjälpte sällan de andra avdelningarna och behövde sällan hjälp 
från dem. Undantag förekom om något extra och oplanerat hände. Då 
kunde de som arbetade på demensavdelningen hjälpa de andra avdelning-
arna eller tvärt om. Det samarbete som att lägga schema i ett dataprogram 
och verksamhetsförändringen gav upphov till är ett utökat samarbete mel-
lan de avdelningar som finns i respektive husdel. Detta samarbete fungerar 
mer eller mindre bra, enligt vad undersköterskorna berättar.  

Samarbetet och gemenskapen har ökat, menar Arbetslaget, och det beror 
på att de fått lov att diskutera med varandra i mindre diskussionsgrupper 
under personalmöten. Vilka som ingår i dessa grupper bestämmer enhets-
chefen som också ser till att det blir olika personer i grupperna från ett 
möte till ett annat. Enligt det intervjuade arbetslaget menar de att de lärt 
känna varandra tack vare dessa gruppindelningar. Deras samarbete och 
gemenskap har växt och fortsätter att växa, eftersom de menar att ett sam-
arbete alltid kan bli bättre. En av de intervjuade önskar att man ska bli 
bättre på att samarbeta genom att ge varandra spontan hjälp mellan avdel-
ningarna under vardagarna, oavsett vilka som arbetar. Så är det inte idag, 
menar hon. Under helgerna fungerar samarbetet bättre. Då är det tvunget 
att det fungerar, på grund av låg personalbemanning.  

En arbetsfunktion som sätter samarbete, tid och prioriteringar på sin 
spets är Hemgårdens pooltur. Poolturen innebär att en person under lördag 
och söndag förmiddag har som arbetsuppgift att hjälpa samtliga avdel-
ningar vid de tillfällen de behöver "två extra händer". Uppgiften kräver ett 
samarbete mellan den som har uppgiften och de som behöver hjälp. Upp-
fattningen om fungerande eller inte fungerande pooltur delar underskö-
terskegruppen i två läger. Deras divergerande uppfattning om tid och rätt-
visa hindrar samarbetet. Poolturen och hur den fungerar ventileras på 
många personalmöten och specifikt under ett extrainsatt verksamhetsmöte 
i februari 2008 (FA:18). 

Under detta verksamhetsmöte delas personalen in i mindre diskussions-
grupper. I den grupp jag deltar i, menar någon att alla undersköterskor är 
olika (FA:19). De berättar att någon vill och kan klara av att arbeta ensam, 
medan andra vill ha någon att arbeta tillsammans med hela tiden, oavsett 
om arbetet kräver det eller ej. För att bestämma var poolturen ska vara och 
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hur länge hjälpen behövs, måste man samarbeta och kommunicera med 
varandra. Detta samarbete kräver kunskap om varandra och förståelse för 
att hjälpbehovet för både brukare och personal kan skifta från en dag till 
en annan. Gemenskapen och samarbetet måste vara ärligt mellan dem som 
arbetar. Detta då det berättas att det förekommer att man säger till den 
som har poolturen att man klarar sig själv och sedan i efterhand klagar för 
andra arbetskamrater att man inte får tillräckligt med hjälp av poolturen.  

De undersköterskor som menar att poolturen fungerar, uttrycker också 
att deras samarbete fungerar (FA:20). De beskriver en balanserad syn på 
rättigheten att få hjälp och skyldigheten att ge hjälp, vilket undersköters-
korna uttrycker i termer av tid och behov. Brukarens behov ska styra tiden 
för hjälpinsatsen och vilken kollega eller avdelning som får mest hjälp, 
mätt i minuter, är enligt dem underordnat. De som har detta synsätt menar 
att det blir bättre för brukarna, deras eget arbete och verksamheten om 
hjälpen ges efter behov, inte efter kvantitativa rättvisemått. Undersköters-
korna som inte tycker att poolturen fungerar, upplever det orättvist att få 
olika mycket hjälp med sitt arbete, mätt i minuter.  

Poolturen sätter samarbetet och gemenskapen på Hemgården på sin 
spets. Rak kommunikation, att våga säga det man vill och att våga stå för 
sina handlingar, är inte enkelt. Exemplet med poolturen visar att samarbete 
även handlar om att våga styra arbetskamraternas arbete så arbetet blir bra 
för alla, vilket kräver en känsla av gemenskap. Gemenskap och samarbete 
uppstår inte av sig själv. Att diskutera förbestämda frågor om arbetet i 
smågrupper uppmärksammar individuella olikheter i synen på arbete och 
ger en vidare förståelse för arbetet: arbetsuppgifterna får en annan mening. 
Det går att resonera om arbetet på fler sätt än det egna.  

Ökat samarbete  
När Hemgården startade sin verksamhet fanns ett fåtal rutiner, enligt Lo-
visa. Det gjorde arbetet tungt, eftersom gemensamma riktlinjer underlättar 
och gör arbetet enklare. ”Vi är så olika och tycker så olika har vi då inget 
att rätta oss efter då blir det jätteknepigt” (Lovisa).  

Rutiner för när och hur olika arbetsuppgifter ska utföras finns på Hem-
gården. Rutinerna utvecklas och blir fler vartefter behov uppstår. Behov av 
fler och tydligare rutiner finns, då det från ett flertal observerade personal-
möten framkommer att personalen tror att de gör lika. Detta oavsett om 
det gäller rutiner eller andra arbetsuppgifter. Under ett personalmöte 
(FA:21) berättar personalen om problem med ett förbrukningsmaterial som 
finns hos brukare. Samtalet blir en redogörelse om hur var och en gör, alla 
gör på sitt sätt. På ett annat personalmöte (FA:22) upptäcker personal-
gruppen att de tror att de gör lika i avdelningens kök och kylskåp, vilket 
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diskussionen under personalmötet avslöjar att de inte gör. De har olika 
principer för vad de tycker är viktigt och vad de tycker är självklart i arbe-
tet. Även om det finns gemensamma rutiner, blir genomförandet olika 
beroende på vem som utför rutinen. Exempelvis finns en rutin för vilka 
dagar de ska "fylla på" material i rum och gemensamma utrymmen 
(FA:23). Hur rutinen sedan genomförs blir olika mellan avdelningarna och 
även inom samma "husdel".  

Det ökade samarbetet mellan avdelningarna och att personalen arbetar 
på varandras avdelningar under respektive husdels personalmöte, upp-
märksammar undersköterskorna på att de har olika rutiner för samma 
arbetsmoment. Detta, menar de, ger en osäkerhetskänsla i vardagsarbetet. 
Dessutom hindrar olika rutiner för samma arbetsuppgift målsättningen att 
bli en enad verksamhet, menar enhetschefen. Det hindrar också gemen-
skapen och samarbetet mellan avdelningarna. Dessutom blir vikariernas 
arbete svårare när gemensamma rutiner saknas. Det är svårt nog ändå att 
arbeta på olika avdelningar inom en och samma verksamhet, menar de 
undersköterskor som varit vikarier eller bytt avdelning.  

Det utvecklade samarbetet mellan avdelningarna i respektive husdel, har 
bidragit till att den gemenskap undersköterskorna tidigare sade sig ha på 
"sin" avdelning har ändrats till en gemenskap i den husdel av Hemgården 
där de "egna" avdelningarna är lokaliserade. Trots personalens ökade 
samarbete mellan avdelningar och husdelar förekommer det att de som 
arbetar i den ena eller andra husdelen benämner de andra avdelningarna 
med ”den andra sidan”, vilket framkommer från ett flertal mötesobserva-
tioner och intervjuer. Maja konstaterar under intervjun att ”det är fruk-
tansvärt att säga så”, eftersom de alla arbetar på Hemgården och vilken 
avdelning som är "hemavdelning" borde inte vara relevant för att känna 
gemenskap eller påverka individernas samarbete. Däremot skapar det be-
hov av verksamhetsgemensamma rutiner. 

Enligt undersköterskorna är vinsten med verksamhetsgemensamma ruti-
ner att alla vet när och hur olika moment ska genomföras. Detta minskar 
risken för individuella skillnader i arbetet och bidrar till en gemensam för-
ståelse för när, hur och varför vissa arbetsuppgifter ska utföras och vilka 
arbetsmetoder som ska användas. Personalen menar att trots att alla vet att 
och när rutinerna ska göras, behöver man påminna varandra. Under ett 
personalmöte (FA:24) berättar personalen under punkten rutin om hur de 
gör, på respektive avdelning, för att kontrollera sig själva så de inte glömt 
någon arbetsuppgift eller rutin. De berättar om olika knep och att de måste 
våga fråga varandra om vad som är gjort eller inte. Att våga fråga mer och 
att arbetskamraterna ska ta frågor positivt, inte som en anklagelse, önskar 
sig en av undersköterskorna på mötet. Personalen menar att det handlar 



Karin Andersson Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 77

 

KARIN ANDERSSON Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 77
 

om att ändra sitt synsätt, att påminna varandra om arbetsmoment och att 
man ska ta påminnelser och frågor positivt.  

Gemenskap och samarbete en process  
Gemensamma rutiner är inte något som personalen skriver fram under ett 
möte eller två. Varje rutin är en process som tar mer eller mindre lång tid 
att skriva fram. Det beror på vad rutinen gäller och hur olika underskö-
terskornas ståndpunkter är om hur det "ska vara". Förutom detta tar det 
också tid innan rutiner respekteras, följs och internaliseras. Gemensamma 
rutiner som genomförs likartat, underlättar arbetet för alla förutom att det 
stärker samarbetet och gemenskapen. För avdelningarna Grön/Röd har de 
gemensamt bestämda rutinerna lett till bättre ordning och till att mindre 
intressanta uppgifter som att städa, blir gjorda (FA:25). Trots att arbetet 
med gemensamma rutiner gett märkbara resultat, menar personalen att de 
måste påminna varandra vad de ska göra och när. Vem som ska påminna 
eller vem som behöver bli påmind uttalas inte, men det framkommer från 
intervjun med Rutingruppen att det är mindre roligt att vara den som på-
minner om att rutinarbeten ska utföras. 

Det följande exemplet om städrutiner för brukarnas rum beskriver pro-
blematiken med att arbeta fram en gemensam rutin och att följa den. Av-
delningarna Gul/Blå har ett personalmöte i december 2006 (FA:26). I fält-
anteckningarna finns noterat att undersköterskorna efterfrågar ett system 
för städning av brukarnas rum. Detta trots att de har bestämt att den som 
är att kontaktperson för brukaren också städar dennes rum. Det som för-
anlett önskan om en "ny" rutin för detta arbete är att vissa i personalen 
har uppmärksammat att det finns personal som hellre utför andra sysslor 
än att städa hos "sina" brukare.  

Några månader senare, under personalmötet i mars 2007 (FA:27) berät-
tar undersköterskorna, under punkten rutiner på dagordningen, att de har 
utvecklat gemensamma rutiner för städning som gäller för båda avdelning-
arna. Det är bra, menar enhetschefen, som också vill veta hur städningen 
fungerar med de nya rutinerna. Frågan får flera, delvis olika, svar. Några 
undersköterskor menar att det är bättre städat nu och att de städar lika-
dant. Andra berättar att det förekommer att man noterar att städningen är 
avslutad, men att allt som ingår i en städning inte är gjort. Hur gör ni då, 
när ni märker detta? undrar enhetschefen. På denna fråga ges inget svar. 
Däremot får personalen uppmaningen att specificera vad som ingår i städ-
ning av rum (FA:28). Personalen diskuterar detta, men har svårt att disku-
tera städning. Lika svårt tycks det vara att säga att städarbetet fungerar 
bättre efter att de infört gemensamma rutiner. Detta trots att några av dem 
nyligen sagt att städarbetet fungerar med de nya rutinerna. Att arbetet med 
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städrutinerna fortgår får jag veta ett halvår efter det sist nämnda perso-
nalmötet, under en intervju.  

Rummen städas inte av kontaktpersonen längre. För det fungerar inte. // 
När jag var sjukskriven och var borta i en och en halv månad, då var det 
ingen som städade mina rum. // … För städar man bara hos sig själv då kan 
man [fuska], då ser inte de andra det, men nu måste vi skärpa till oss alla. 
För alla blir ansvariga om det inte ser snyggt ut i lägenheten. Så på så sätt så 
får alla skärpa sig, så det tycker jag är bra. Och det har kommit fram i dis-
kussionerna att detta inte har fungerat förut. [Avdelningarna i den "andra 
husdelen"] tycker vi är tokiga som gör så här för där städar kontaktperso-
nerna. Men nu har vi inget tjafs, hos oss. För vissa försvann och sa att nej 
jag måste städa, jag kan inte hjälpa dig, jag kan inte gå med den till vårdcen-
tralen då för jag ska städa, men nu så ska man hjälpas åt. // Nej det är 
mycket lättare tycker jag. Det är inget sådant där tjafs som det har varit. 
Men vi har haft våra duster på mötena och annars också på avdelningarna 
men det har ju värkt fram ett mycket bättre samarbete efter det sedan och 
likadant efter det att vi turas om att var på avdelningarna. Det var vi 
tvungna till. För det var jättekämpigt [på avdelningen] där nere och där 
uppe [på den andra avdelningen] var det ingenting. (Kajsa)  

Av citatet framkommer det att förändra rutiner är en process som tar tid 
och innehåller konflikter. Det är främst under möten som samtal om och 
arbetet med rutiner görs, men samtal om rutiner förekommer också i var-
dagsarbetet, enligt citatet ovan. Processen med att ta fram den gemen-
samma rutinen har stärkt samarbetet och gemenskapen mellan personal 
och avdelningar. Gemenskapen för avdelningarna Gul/Blå visar sig genom 
att "ett vi" har uppstått gentemot "den andra husdelens" städrutiner, en-
ligt citatet ovan.  

Städrutinerna har lett till en ökad medvetenhet om det sammanhang 
personalen på Hemgården befinner sig i. Arbetet ska inte bara fungera för 
dem som individer eller för en avdelning, det ska fungera för hela Hemgår-
den. Det gör det visserligen även om inte hela verksamheten har samma 
rutin för städning av brukarnas rum, men gemensamma rutiner underlättar 
känslan av gemenskap och sammanhang på arbetsplatsen.  

Samarbete är svårt och behöver kontinuerligt stöd. Stödet behövs för att 
de förändringar man bestämmer under möten också ska förändras i varda-
gen. Personalen märker själva att de bestämmer saker som man sedan inte 
lever upp till i vardagen, vilket framkommer under främst personalmöten. 
Lösningen på detta problem handlar bara om samarbete, enligt en under-
sköterska (FA:29).  
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Om samarbetet sviktar, tryter gemenskapen  
Undersköterskornas ökade samarbete mellan avdelningarna utmanar per-
sonalen. De behöver utveckla samarbetsförmågan och att skapa en gemen-
skap med fler än dem som finns på den egna avdelningen. De måste lära sig 
att samarbeta med fler arbetskamrater och att lära känna fler brukare. Det 
handlar också om att lära sig att "känna sig hemma" på två avdelningar 
(FA:30). 

Personal som arbetar i respektive husdel använder olika tillvägagångs-
sätt för att lära känna varandras avdelningar och utveckla sitt samarbete 
(FA:31). De undersköterskor som arbetar i den ena husdelen bestämmer i 
samband med schemaläggningen vilken avdelning de ska arbeta på. Denna 
planering är ett riktmärke för var de ska arbeta och planeringen stäms av 
med verkligheten varje dag. De omständigheter som råder för dagen avgör 
hur de fördelar personalen mellan avdelningarna, exempelvis om någon 
personal är sjuk eller om en brukare har ett läkarbesök inplanerat (FA:32). 
Undersköterskorna i den andra husdelen bestämmer strax innan de går ut 
till avdelningarna för att börja arbeta var de ska vara den dagen (FA.33). 

Det nya arbetssättet, att mer flexibelt arbeta på två avdelningar, bör un-
derlätta för gemenskap och samarbete. Det gör det också, men arbetssättet 
tar tid att lära sig (FA:34). Arbetssättet utsätter redan befintlig gemenskap 
och samarbete för påfrestningar, som om de övervinns stärker och utveck-
lar gemenskap och samarbete på hela arbetsplatsen. Enligt vad underskö-
terskorna berättar under personalmötet i december 2006 (FA.35), är det 
svårt att ha kontroll över allt arbete när de ständigt skiftar avdelning. Att 
arbeta på två avdelningar gör arbetet rörigt och bidrar till att den trygghet 
och gemenskap de tidigare känt mer eller mindre försvinner. Undersköters-
korna har en lösning på detta problem och det är att vara lite mer på den 
ena avdelningen för att uppnå en känsla av kontroll och "hemma".  

Samarbetet och gemenskapen sätts på prov när arbetsbelastningen i det 
vårdande arbetet ökar för undersköterskorna. Detta berättas det om under 
ett personalmöte (FA:36). Vårdarbetet på den ena avdelningen är för till-
fället tungt. Det gör att ett fåtal undersköterskor frivilligt väljer att arbeta 
på denna avdelning. Att arbeta med tung belastning under en längre tid 
och samtidigt höra att ingen vill arbeta på den egna hemavdelningen sliter 
på relationerna och gemenskapen mellan arbetskamraterna. Undersköters-
korna på den "tunga" avdelningen upplever det som att ingen vill arbeta 
med dem, att det är de själva och inte arbetsbelastningen som är orsaken 
till varför ingen frivilligt vill arbeta på den tyngre avdelningen. Gemen-
skapen hotas och samarbete saknas. För att arbetssituationen ska bli bättre 
och för att komma ifrån konfliktsituationen om vem som ska arbeta var, 
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tar en undersköterska på sig att i schemat notera vem som ska arbeta var 
och när (FA:37).  

Detta arbetsfördelningssystem fortsätter in på det nya året, 2007. Perso-
nalen har ännu inte funnit sig tillrätta med detta arbetssätt. Personalen 
berättar att det finns en upplevelse av att "hjälpa till" de arbetspass de 
arbetar på den avdelning som inte är den egna hemavdelningen (FA:38). 
Det betyder att rutiner som ska utföras, oavsett vilken avdelning de arbetar 
på, inte bli gjorda. Långsamt börjar det bli bättre, men hemkänsla tycks 
vara svår att uppnå när man arbetar på två avdelningar. Att arbeta växel-
vis på två avdelningar verkar inte befrämja gemenskapen, då samarbetet är 
framtvingat och verkar innebära en ökad arbetsbelastning för alla.  

Sammanfattning  

Resultatet visar på att de olika mötesformerna på Hemgården bidrar till att 
personalen lär känna varandra på andra sätt än när de umgås i det vår-
dande arbetet. Möten bidrar till att utveckla ett socialt kitt på arbetsplatsen 
som behövs för att kunna utveckla samarbetet och gemenskapen. Ett fun-
gerande samarbete är avgörande för om arbetet ska fungera med en mindre 
personalstyrka, som exempelvis under helger. Införandet av fler möten och 
att varje husdel har sina respektive personalmöten har medfört att alla 
undersköterskor någon gång arbetar på avdelningarna i den andra husde-
len. Det är en form av styrt samarbete, en annan är den "pooltur" som 
finns under lördag och söndag förmiddag. Den undersköterska som har 
poolturen ska hjälpa till där det behövs, om det är alla eniga. Var eller vem 
som behöver hjälp och hur länge hjälpen behövs förekommer det två olika 
synsätt på. Det finns de som menar att behovet ska styra längden på hjäl-
pen och de som menar att hjälpen ska styras utifrån en rättvis fördelning 
av hjälp, mätt i minuter.  

Poolturen och den ökande andelen samtal i vardagen har bland annat 
lett till ett ökat samarbete på Hemgården. Det har uppmärksammat under-
sköterskorna på att arbetsmoment som förekommer på alla avdelningar 
har olika rutiner. Det i sin tur har skapat krav på att forma och utveckla 
gemensamma rutiner som gäller för alla avdelningar på Hemgården. Trots 
behov av gemensamma rutiner behöver de nya rutinerna tid och en lärpro-
cess för att alla ska lära och följa det man gemensamt efterfrågat och be-
stämt.  

Gemenskap och samarbete är en process som påverkas av flera faktorer. 
En är nya rutiner, en annan är att acceptera att man kan utföra rutinerna 
på olika sätt. Samarbetet påverkas också av hur undersköterskorna kan 
och vill fördela arbetet mellan sig, eftersom även ökad arbetsbelastning 
påverkar samarbetet. Samarbete är skört. Om samarbetet, sviktar tryter 
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gemenskapen. Gemenskap och samarbete har betydelse för känslan av 
tillhörighet. Det utökade samarbetet mellan avdelningarna och att man 
ofta arbetar på två avdelningar, har bidragit till att undersköterskorna inte 
känner sig "hemma" på någon avdelning. Det bidrar till att man inte vill 
eller förmår ta ansvar för mer än arbetet med brukarna. Samarbetet och 
gemenskapen sviktar eftersom uppgifter som att "hålla ordning", vårda 
lokaler, beställa varor då riskerar att glömmas bort eller blir slarvigt ut-
förda, vilket varken stärker gemenskapen eller samarbetet. 

Engagemang och meningsfullhet  
En arbetsplats med goda relationer som präglas av öppenhet och förtro-
ende och där samarbete och gemenskap råder skapar möjligheter för att 
arbetet ska kännas meningsfullt, vilket underlättar ett engagemang för 
arbetet och arbetsplatsen. Ett arbete och arbetsuppgifter som individen 
upplever som meningsfulla, bidrar till att man kan känna sig stolt över det 
arbete man utför (Hällstén & Tengblad, 2006). Om man är stolt över sitt 
arbete blir det möjligt att också känna tillhörighet till en organisation eller 
verksamhet. Att känna stolthet över det arbete man utför inkluderar att 
vilja göra ett gott arbete, vilket individen kan göra om det finns ett enga-
gemang för arbetet. Vad som engagerar och hur man gör sig delaktig i 
frågor om arbetet och dess förutsättningar skiftar, från individ till individ 
och över tid. Detta gäller också hur organisationer, verksamheter och ar-
betsplatser gör det möjligt för individen att utöva ett myndigt medarbetar-
skap.  

Det som kan gynna respektive motverka engagemang och meningsfullhet 
på Hemgården presenteras under följande rubriker: Det förväntade enga-
gemanget, Utmana meningsfullheten, Engagemang för helheten, Menings-
fulla diskussioner, Meningsfulla rutiner och Meningsfullt engagemang.  

Det förväntade engagemanget  
Undersköterskorna på Hemgården berättar att de tidigare haft och känt en 
tillhörighet till en specifik avdelning, inte till Hemgården. Denna känsla 
har succesivt förändrats till att gälla för hela Hemgården. Undersköters-
korna säger att de är stolta över sitt arbete med brukarna, det är för dem 
de engagerar sig. Att enbart engagera sig i den delen av arbetet som direkt 
rör brukare och den "egna" avdelningen är inte längre hållbart, enligt in-
tervjun med enhetschefen. Personalens engagemang behöver vidgas och 
inkludera hela verksamheten. Enligt enhetschefen är avsikten, med att för-
söka vidga undersköterskornas engagemang, att intresset för det egna arbe-
tets förutsättningar ska öka och att de ska förmås att lyfta blicken utanför 
den egna avdelningen, se hela Hemgården som en verksamhet.  
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Erika berättar att enhetschefen pratar om engagemang och att hon och 
de andra undersköterskorna ska engagera sig. Uppmaningen är svår att ta 
till sig, eftersom hon redan anser sig vara engagerad i sitt arbete. Vad man 
ytterligare ska engagera sig för i arbetet är inte tillräckligt tydligt förklarat. 

Jag tycker att jag känner mig engagerad i arbetet, med de gamla. Det känner 
jag jättemycket för, men [inte] att sitta på möten. Jag tror att de har en 
funktion att fylla nu, och att det nog är bra att vara med på alla möten som 
man ska. (Erika)  

Kravet som finns på undersköterskorna, att de ska engagera sig i andra 
frågor än de som rör brukarna, ställer också krav på att enhetschefen be-
rättar vad hon menar med att engagera sig. Till en början ställde sig perso-
nalen tvivlande till att engagera sig i verksamheten och sitt arbete. En för-
klaring till tvivlet är att de tidigare haft begränsade möjligheter till ett bre-
dare engagemang. En annan är att de inte känner till vad ett utökat enga-
gemang ger möjligheter till. Detta får till följd att personalen inte vet eller 
förstår att och hur de ska engagera sig i förutsättningarna för arbetet och i 
att utveckla det. Enligt medlemmarna i ansvarsgruppen Rutin, är det che-
fens arbete att se till att verksamheten fungerar. Engagemanget för brukar-
na har setts som fullt tillräckligt, något annat engagemang ingår inte i un-
dersköterskornas arbetsuppgifter, menar de. Att öka sitt engagemang i 
verksamheten är ett krav och en lärprocess, enligt ansvarsgruppens med-
lemmar. De har fått lov att lära sig att lösa problem själva, med stöd från 
enhetschefen. 

Jo men hon stöttar oss, men om vi ska sitta och lösa problem då kan hon 
sitta med oss och liksom hjälpa oss att lösa problemet. Men hon vill inte gå 
in själv och lösa problemet åt oss och det är väl riktigt egentligen. Det är väl 
så det ska vara, men jag hade svårt att ta till mig det där i början. För jag 
tyckte att det var hennes sak, hon var chef här och då skulle hon lösa pro-
blemen. Jag är inte chef här sa jag, det skulle vara hennes jobb, men så är 
det. (Rutingruppen) 

Det är en omställning att engagera sig för något annat i arbetet än i ar-
betet med och för brukarna. I intervjun med enhetschefen berättar hon att 
hon tillsammans med personalen försöker få fram svar på frågor som: 
”Varför är jag på jobbet? Vad är min uppgift?” Frågorna om varför man 
är på arbetet sätter personalen och deras arbete, inte brukarna, i fokus. 
Detta utmanar undersköterskorna och kan bidra till att engagemanget för 
arbetet och arbetsuppgifterna ökar och att arbetet blir mer meningsfullt. 
Detta är möjligt om frågorna leder till att man finner ny förståelse eller 
mening med sitt arbete, arbetsuppgifterna eller sitt uppdrag i verksamheten 
eller organisationen. På samma sätt kan frågorna få en motsatt effekt, att 
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den mening och det engagemang som funnits för arbetet inte längre upp-
levs som meningsfullt.  

Utmana meningsfullheten 
Den meningsfullhet i arbetet som brukarna ger, är individuell för varje 
undersköterska och var och en skapar den tillsammans med brukaren. 
Enligt Erika lär man sig på egen hand hela tiden, hur man kan göra för att 
det egna arbetet ska fungera smidigt med de olika brukarna. Men alla tän-
ker inte på hur det egna arbetet påverkar arbetskamraternas arbete med 
samma brukare, eller att omsorgen för brukaren blir olika beroende på 
vem som utför den. Att lyfta frågan om vad som är bäst för brukaren till 
ett verksamhetsperspektiv, ett helhetsperspektiv, är svårt. Det utmanar den 
individuella kunskapen eftersom egna inarbetade arbetssätt måste utveck-
las så de är i samklang med kollegornas, allt för att brukaren ska få en god 
vård och omsorg.  

Engagemang för arbetet handlar bland annat om att våga ställa frågan 
varför något inte fungerar (FA:39). Engagemang för arbetet visar sig också 
om frågan besvaras med ett annorlunda eller oväntat svar. Personalen 
uppmuntras och uppmuntrar varandra till att försöka tänka utanför de 
"vanliga" ramarna och vad man "brukar" göra. Var och en måste försöka 
tänka annorlunda och fundera på vad man själv kan förändra, eftersom det 
gynnar brukarna i slutändan. Tanken att sätta sig själv i fokus för att 
gynna brukarna, lyfter en undersköterska i smågruppsdiskussionen under 
ett verksamhetsmöte (FA:40). Hon menar att de är på arbetet både för 
brukarnas och för sin egen skull. Vi får inte glömma bort oss själva, menar 
denna undersköterska. Det som är bra för undersköterskorna i deras ar-
bete, är också bra för brukarna. Att skifta fokus från brukarna till det egna 
arbetet och vilka förutsättningar som behövs för att kunna utföra ett gott 
arbete är ett nytt sätt att tänka.  

Uppmaningen från enhetschefen att i diskussioner tänka annorlunda och 
tänka nytt när personalen diskuterar arbetsuppgifter och hur de utförs, 
finns i fältanteckningar från flertalet möten. Under intervjun med Arbetsla-
get berättar de att enhetschefen vill att de ska skaffa sig ett "rätt" sätt att 
tänka. Enligt dem betyder det att tänka ”längre än näsan räcker”. Denna 
strävan att personalen ska tänka "rätt" och själva göra sitt arbete menings-
fullt har personalen uppmärksammat. De berättar att ”vi matas med med-
vetenhet” (FA:41). Denna medvetenhet betyder att man blir påmind om 
varför man är på arbetet och att man genom diskussioner blir medveten 
om vad arbetssätt, rutiner och verksamhetsmål har för betydelse för det 
egna och kollegornas arbete.  
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Engagemang för helheten 
Arbetslaget menar att det är utvecklande att ta till sig riktlinjer och nyheter 
som kommer till Hemgården eftersom man måste anpassa sig och verk-
samheten efter det. Det nya måste alla i verksamheten ta till sig, ett kollek-
tivt lärande. Arbetet med brukarna är också det i ständig utveckling. Det är 
ett lärande som sker individuellt för undersköterskorna och det handlar 
bland annat om att lära sig att bemöta brukarna oavsett hur de själva mår.  

Att de individuella kunskaperna om det egna arbetet och engagemanget 
har betydelse för allas arbete och för verksamheten som helhet är inte tyd-
ligt för all personal. Personalen berättar att det tidigare har funnits en 
tanke om att alla utför allt arbete lika bra och därmed klarar alla av allt 
arbete med samma goda resultat. Så är det inte, vilket undersköterskorna 
lagt märke till. Att man har pratat med varandra om vårdarbetet har bland 
annat lett till att det nu har blivit accepterat att ta tillvara på varandras 
förmågor (FA:42). Den som är bättre lämpad för någon arbetsuppgift får 
också utföra den. Arbetslaget berättar att arbetet underlättats av att man 
tar vara på varandras intressen genom de olika ansvarsgrupperna. Det 
betyder att man inte längre behöver engagera sig i allt. Tidigare var alla 
tvungna att kunna allt, nu räcker det med att veta lite om allt och vem som 
är engagerad i vilken fråga. Det gör att det blir möjligt att utveckla sina 
intresseområden och fördjupa kunskaperna inom dem. Det har också bi-
dragit till att alla delar i verksamheten fungerar bättre, tidigare kunde vissa 
delar bli eftersatta periodvis, vilket berodde på vem som arbetade och den-
nes intresseområden, enligt arbetslaget.  

Upptäckten att verksamheten fungerar bättre har bidragit till att det har 
blivit meningsfullt att engagera sig i verksamhetsfrågor. Frågan hålls också 
levande av att den är en återkommande punkt på personalmötets dagord-
ning. Det har blivit en vana att prata om arbetets förutsättningar vilket 
bidrar till att engagemanget i verksamheten känns meningsfullt. Förutsätt-
ningarna för arbetet är bland annat verksamhetens mål och rutiner, som 
finns dokumenterade i informationsblad och mötesprotokoll. Dokumenten 
ger information som undersköterskorna menar underlättar deras arbete. 
Det blir enklare om alla följer de gemensamma föreskrifterna. All personal 
vet var informationen finns, i pärmar eller på skrivbord, därför kan ingen 
säga att man inte vet vad som gäller, enligt Lovisa. Att läsa informations-
bladen har tränat personalen i att tolka, förstå och ta till sig skriftlig in-
formation (Kajsa). Denna kunskap är nödvändig eftersom det har blivit allt 
viktigare att ta till sig skriftlig information, menar Kajsa.  

För man är ju även på andra sidan och jobbar. Så det tycker jag är viktigt, 
jätteviktigt att veta. // Om någon blir sjuk och man ska täcka [ersätta 



Karin Andersson Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 85

 

KARIN ANDERSSON Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg I 85
 

henne]. Det tycker jag är jätteviktigt att man vet vad som händer, så gott det 
går. (Mona) 

Arbetet blir enklare om personalen är uppdaterad om vad som händer, 
vet vad som är på gång i hela verksamheten eller hur arbetsbelastningen är 
för tillfället på de olika avdelningarna. Det är en förutsättning för att 
kunna engagera sig och göra sig delaktig i verksamhetsfrågor som exem-
pelvis personalbemanningen. Kunskap om bemanningsbehov och om da-
gens personalfrånvaro behövs för att det ska vara meningsfullt att engagera 
sig i vikarietillsättning vid korttidsfrånvaro. I intervjuer och samtal med 
personal kommer det fram att all frånvarotid inte ersätts med vikarier, ett 
beslut personalen tar tillsammans med enhetschefen. Detta är ett engage-
mang i verksamheten som bidrar till att vikarieutgifterna minskar. De spa-
rade medlen används till att delfinansiera de uppskattade planeringsdagar-
na, vilket är tillräckligt motiverande för att engagera sig i verksamhetsfrå-
gan om korttidsfrånvaro (Arbetslaget). För några undersköterskor på 
Hemgården är detta samband klart, för andra inte. De som ser det me-
ningsfulla med att engagera sig i denna verksamhetsfråga har ett ansvar, 
tillsammans med enhetschefen, att förmedla vad engagemanget leder till. 
Det kan bidra till att fler ser det meningsfulla med att engagera sig i arbetet 
och verksamheten och i diskussioner under möten. 

Meningsfulla diskussioner  
Personalmötet ger möjligheter till att säga vad man tycker och tänker om 
arbetet och arbetsplatsen oavsett om det är bra eller dåligt, vilket upplevs 
meningsfullt, enligt Erika. För att delta i ett möte ska man vara aktiv, vara 
med och diskutera. Det räcker inte att bara vara närvarande, en fysisk 
delaktighet. Detta berättar flera intervjupersoner. Kajsa uttrycker det på 
följande sätt: ”… jag tycker att mötena är bra, men visst det behövs att 
man engagerar sig. För sitter man och blundar och bara väntar på att 
klockan får bli fyra, då är det ju trist”. Vad som diskuteras har betydelse 
för om man engagerar sig och deltar i diskussionerna. Individens intressen 
styr till stor del hur aktiv hon är under mötet och i vilka frågor.  

Det beror väl på vad man diskuterar. // Ibland kan man tycka att det bara är 
strunt och ibland kan man tycka att det är jättebra. Men det kanske beror 
på hur man är som person också. (Maja)  

Enligt undersköterskorna är det viktigt att dela med sig och ta del av ar-
betskamraternas tankar och åsikter, inte minst när något i verksamheten 
eller i arbetet ska förändras. Detta sätter press på individen att engagera sig 
och göra sig delaktig i samtalen, även om det man talar om upplevs som 
ovidkommande, trivialt eller självklart, vilket citatet ovan ger en beskriv-
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ning av. Även om personalmöten är regelbundet återkommande betyder 
det inte att samma frågor ventileras på alla möten. Att visa sitt engage-
mang för frågan som diskuteras genom att vara verbalt aktiv är inte alltid 
enkelt, ”… kanske är det så också att jag inte säger det jag tycker ibland, 
men då kanske jag blir förbannad efteråt” (Erika). 

Erika deltar det inte alltid i samtal under möten, vilket hon efteråt kan 
ångra. Att det finns undersköterskor som sitter tysta under möten har ob-
serverats under flera möten, bland annat i april 2007 (FA:43). Mötestid 
som inte utnyttjas upplevs frustrerande av enhetschefen (FA:44) och under-
sköterskorna tycker att det är tråkigt med arbetskamrater som har åsikter 
men som inte framför dem under möten. ”Det finns alltid de som sitter 
tysta, som kanske pratar sen inne på avdelningen, vad de egentligen tycker 
och tänker. Det är lite synd tycker jag” (Lovisa). Att det samtalas om verk-
samheten och arbetet utanför mötesarenorna är ingen hemlighet, det vet 
alla på Hemgården (FA:45). Om samtal ska leda till något, behövs verbal 
delaktighet under möten, vilket flera av de intervjuade undersköterskorna 
ger uttryck för. Att föra samtal om verksamhet utanför verkställande are-
nor, som personalmötet är, hindrar en kollektiv utveckling av individerna 
och verksamheten.  

I vilken utsträckning man vill vara engagerad och verbalt delaktig under 
möten kan också bero på vad man föreställer sig att mötet ska leda till. 
Om man uppfattar möten som en plats där beslut ska tas och sedan upple-
ver att de istället blir en arena för att prata om arbetet, minskar motivat-
ionen för att göra sig delaktig i diskussionerna som förs. Bristande enga-
gemang under möten och i diskussioner kan bidra till att man inte upp-
märksammar de beslut som tas, varken muntliga överenskommelser eller 
sådana som dokumenteras i protokollet. ”För på personalmötet där be-
stämmer vi saker och det protokollförs och det som är bestämt det ska 
man följa” (Lovisa). För att uppmärksamma alla på vad som bestämts 
under mötet ställs ibland frågan om vad man har fattat beslut om (FA:46), 
ibland påminner man varandra om vad som är bestämt, genom att någon 
berättar det (FA:47).  

Diskussioner måste uppfattas som meningsfulla om man ska engagera 
sig i dem. Hur intensivt deltagandet i en diskussion blir beror delvis på om 
det är individens intressefrågor som diskuteras eller inte. Att använda per-
sonalmötet för att diskutera arbetet är viktigt och behövs, om detta är 
personalen enig. Diskussioner om arbetet kan betyda att personalen pratar 
av sig om arbetet, inte att samtalen leder till något, en förändring, utveck-
ling, förbättring eller förnyelse. Det är viktigt att prata av sig, men om 
arbetet ska utvecklas behövs diskussioner om arbetet för att processa fram 
gemensamma rutiner, menar Rutingruppen.  
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Meningsfulla rutiner  
Det finns ett intresse för att underlätta det egna arbetet och därmed arbe-
tets förutsättningar. Framför allt är det framtagandet av gemensamma 
rutiner som har betydelse för det egna arbetet som flera i personalgruppen 
nämnt. De gemensamma rutinerna är uppskattade, men trots det är de mer 
eller mindre meningsfulla för undersköterskorna. Gemensamma rutiner har 
gjort arbetet enklare och mer rättvist, enligt undersköterskorna. Att det 
finns de som menar att gemensamma rutiner är mindre meningsfulla kan 
bero på att man inte vet varifrån rutinen kommer eller vem som bestämt 
den. Det kan också bero på att den bakomliggande meningen med riktlin-
jen eller rutinen inte är tydlig för individen eller inte stämmer överens med 
individens värderingar eller mål med sitt arbete.  

Enligt Rutingruppen är det inte svårt att få gehör för nya rutiner, om 
alla är med och deltar i diskussionerna som leder fram till dem. Man för-
medlar nya rutiner till arbetskamraterna med hjälp av dokument eller med 
information under personalmöten (Köksgruppen). Det handlar även om att 
föregå med gott exempel och att vara den som påminner om de nya ruti-
nerna i vardagen, enligt Rutingruppen. Däremot är det en helt annan sak 
om de nya rutinerna följs, menar de.  

Det är ju så att om vi har rutiner så ska de följas. // jag tycker nog att vi föl-
jer [rutinerna]. Det tar väl ett tag innan man har lärt in nytt också, jag tyck-
er nog att det går rätt så bra faktiskt. Men vi har ju dom som inte bryr sig 
också. (Rutingruppen)  

Enligt citatet tar det tid att lära sig att agera på ett annat sätt än det som 
man är van vid. Att det tar lång tid att lära nytt och att det är svårt att 
följa uppifrån komna riktlinjer eller gemensamt skrivna rutiner, finns do-
kumenterat i fältanteckningar förda vid flera möten, från samtal med per-
sonal och i intervjuer. En orsak kan vara att man inte vet varifrån riktlin-
jerna kommer, vilket kan illustreras med en diskussion om förkläden som 
förs under ett verksamhetsmöte (FA:48). Av fältanteckningarna från mötet 
framgår att undersköterskorna inte använder förkläden då de utför vår-
dande arbete. Det är ingen i personalen som vet att den medicinskt ansva-
riga sjuksköterskan i kommunen har tagit beslutet. Undersköterskan som 
tar upp denna problematik på mötet erkänner att hon inte följer förklädes-
direktivet, om inte kollegan Siv arbetar. Erkännandet av den felaktiga 
handlingen är en påminnelse till henne själv och arbetskamraterna att de 
måste anstränga sig och göra som det är bestämt. Hon tycker att det är 
viktigt att påminna om rutinen eftersom det snart är sommar och att det 
därmed kommer in vikarier som ska lära sig rätt rutin. En annan underskö-
terska kommenterar detta med att de alltid måste vara skärpta, göra som 
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det är bestämt och inte enbart inför vikarier. Ett halvår senare berättar 
Evelina, att hon och fler med henne slarvar med att använda förkläden i 
arbetet. Däremot följer de rutinen att tvätta dem, använda eller ej. Evelina 
vet att och varför förkläden ska användas vid vårdarbete. Samtidigt ställer 
hon sig undrande till rutinen eftersom hon arbetar i brukarnas hem och 
inte på ett sjukhus. Användningen av förkläde i det dagliga arbetet hos 
brukarna är inte meningsfullt för henne. Hon berättar att när det är viktigt 
att använda förkläden i vårdarbetet, som vid tillfälliga smittsamma infek-
tioner, använder man engångsförkläden. 

Arbetet med att ta fram gemensamma rutiner är en process som involve-
rar all personal, men främst de undersköterskor som ingår i ansvarsgrup-
pen Rutin. Deras uppgift är att ta fram och se över rutiner på Hemgården, 
ett arbete som kan vara svårt inom gruppen, förutom att få gehör för ruti-
nerna av arbetskamrater. Lovisa är med i rutingruppen och berättar att 
hon var tveksam till den rutin för vikarieförklädena som rutingruppen 
presenterade för arbetskamraterna. Hon hade ett annat förslag:  

Jag var lite inne på att vikarierna själva skulle tvätta sina förkläden // Men 
det tyckte inte majoriteten [i ansvarsgruppen] och då följer jag det. Men det 
kan man ju ha i åtanke om inte det här fungerar. Då får man göra om det. 
Ja man får lyssna in vad andra tycker och tänka till själv. (Lovisa)  

Rutinen för vikarieförklädena presenteras under hösten 2007 och under 
rutingruppens möte i november (FA:49) berättar undersköterskorna att 
rutinen fungerar. Rutingruppens medlemmar berättar detta med glädje i 
rösten och med glittrande ögon. Det finns inga problem, rutinen är me-
ningsfull för dem och för arbetskamraterna. Lovisa är förhindrad att delta i 
detta möte, men berättar under intervjun att hon är av en annan uppfatt-
ning, enligt citatet ovan. Enligt henne har rutinen fungerat fram tills nu. 
Om det är en tillfällighet eller ej vet hon inte vid intervjutillfället, men nå-
gon månad senare tar hon upp rutinen på verksamhetsmötet (FA:50). Lo-
visa berättar på mötet att rutinen för vikarieförklädena inte fungerar. Dess-
utom sänder rutinen ut fel signaler till vikarierna, någon annan tar reda på 
vad du har använt, vilket Lovisa inte vill medverka till. Rutinen strider mot 
hennes värderingar, den är inte meningsfull för henne. Under verksam-
hetsmötet diskuteras förklädesrutinen och olika åsikter kommer fram om 
hur man vill att den ska fungera och varför. Då man inte kommer fram till 
någon bättre rutin än den man har, bestämmer man sig för att tillsvidare 
fortsätta med den.  
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Meningsfullt engagemang  
Att ingå i en ansvarsgrupp är ett engagemang som är meningsfullt för dem 
som ingår i respektive grupp och för alla arbetskamrater som får nytta av 
individernas ökade kunskaper och gruppernas arbete. En grupp har i upp-
drag att arrangera aktiviteter för brukarna. Ett par av aktivitetsgruppens 
medlemmar är också kulturombud. För kulturombuden i kommunen ar-
rangeras träffar en eller ett par gånger per år (FA:51, Mona). Träffarna är 
ett tillfälle att få träffa andra kulturombud, utbyta erfarenheter och tips 
med varandra samt få inspiration till förnyelse av aktiviteter i den egna 
verksamheten. Denna möjlighet, att få träffa andra, har ökat stoltheten och 
engagemanget i uppdraget, enligt vad ett av Hemgårdens kulturombud 
berättar. Efter att ha varit på en kulturombudsträff känner hon sig stolt 
(FA:52). Hon upptäcker att på Hemgården gör man mycket som andra 
verksamheter inte gör och det utan att ha de resurser som andra verksam-
heter har. För att visa för sig själva och besökare vad man gör för brukarna 
sätter hon upp en anslagstavla på avdelningen. Där skriver personalen upp 
vad de gör i vardagen med brukarna, exempelvis baka sockerkaka, prata 
om gamla filmstjärnor eller läsa högt ur en bok efter lunchen. Veckans 
vardagsaktiviteter dokumenteras, vilket underlättar då personalen ska 
skriva i verksamhetsberättelsen om vilka aktiviteter man har haft för bru-
karna (FA:53). Anslagstavlan visar personalens engagemang i vardagen och 
bidrar till att det blir meningsfullt att engagera sig i de små dagliga aktivi-
teterna. Via anslagstavlan kan fler ha möjlighet att känna stolthet över vad 
de gör. 

Det som engagerar personalen, vill man prata om på personalmöten 
(FA:54). Det är då det finns tid att få berätta vad man varit med om och 
komma med förslag på hur något kan ändras, förnyas och utvecklas. En-
gagemanget visas också genom att man berättar om vad den egna ansvars-
gruppen har arbetat fram. En av aktivitetsgruppens medlemmar ger uttryck 
för det då hon säger: ”Äntligen är det min tur att få prata”, då punkten 
kultur kommer upp som en av de sista punkterna på dagordningen 
(FA:55). Vid detta tillfälle är det mer angeläget och meningsfullt än annars 
att få berätta om de planerade aktiviteterna för brukarna eftersom decem-
ber månad innehåller många olika evenemang och aktiviteter för dem. 

Från fältanteckningar förda under möten med ansvarsgruppen Kök 
(FA:56) och från intervjun med medlemmarna i gruppen, framkommer det 
att det måste vara meningsfullt att engagera sig, eftersom det annars finns 
risk att engagemanget ebbar ut. Gruppen berättar att de vill engagera i 
olika frågor och rutiner, men deras engagemang i köksfrågor tycks inte 
vara lika meningsfullt för kökschefen som för dem.  
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Ofta blir man bara ställd inför fakta. Så här är det nu // och så blir det. Det 
är inga diskussioner fram och tillbaka. Fast å andra sidan, vet vi inte vad de 
har [för arbetsvillkor, rutiner, verktyg eller förpackningsstorlekar]. 
    (Köksgruppen) 

För köksgruppen är det meningsfullt att få diskutera vad som ska ändras 
och hur. De vill veta vad som är på gång och få inblick i vilka problem 
kökschefen har med beställningar av olika livsmedel och förpackningsstor-
lekar. Detta känns viktigt eftersom avdelningarna är beroende av vad kö-
ket kan beställa hem. Köksgruppen ger uttryck för att om man får ta del av 
andras arbetsvillkor ökar förståelsen för varandras arbete. Detta kan öka 
engagemanget och leda till att man tillsammans löser problem, vilket un-
derlättar det egna och/eller andras arbete.  

(Kökschefen) sa att de öppnar massor med burkar, hon tyckte det bara var 
en bagatell med de där kesella [burkarna]. Men för oss är det inte det. // Det 
är inte lätt att öppna dem. (Köksgruppen)  

Undersköterskorna i Köksgruppen ger uttryck för att de saknar ett dub-
belriktat engagemang mellan dem och kökschefen för varandras arbete och 
arbetsvillkor. Köksgruppen menar att det behövs om man ska kunna ha ett 
utbyte mellan varandra, för att kunna utveckla uppdraget och uppleva det 
meningsfullt. Saknas ett engagemang från någon part, eller om det inte 
uppfattas, kan det bidra till att det engagemang som finns avtar och upp-
draget blir mindre meningsfullt, vilket Köksgruppen gav uttryck för. Detta 
trots att de själva menade att de hade ett meningsfullt uppdrag som de 
engagerar sig i.  

Att det kan upplevas som ett intrång att engagera sig i varandras arbe-
ten, har köksgruppen inte tänkt på tidigare. ”Man kanske måste bjuda in 
henne [kökschefen]. Hon kanske inte vill lägga sig i vårt arbete” (Köks-
gruppen). Hur öppna de än tycker sig vara gentemot kökschefen tycks det 
inte räcka med att muntligt beskriva avdelningarnas förutsättningar för 
kökschefen. En direkt inbjudan från Köksgruppen till kökschefen visar 
undersköterskornas engagemang för detta uppdrag. Ett uppdrag som kan 
bli mer meningsfullt om kökschefen visar sitt engagemang för deras arbete 
genom att komma till avdelningen. För att få förståelse för varandras pro-
blem räcker det inte med att få en muntlig beskrivning av varandras ar-
betsmiljö. Besök i varandras verksamheter kan vara det som behövs för att 
det ska vara meningsfullt att engagera sig i varandras frågor och problem.  

Sammanfattning  

Resultatet visar att det förväntade engagemanget undersköterskorna har 
för arbetet med brukarna och för den "egna avdelningen" behövde utökas 
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och gälla även för det egna arbetet och för hela Hemgården. Alla under-
sköterskor såg inte själva detta behov lika tydligt som enhetschefen, inte 
heller att det innehöll problemlösning. Att själv ta tag i och lösa problemen 
istället för att gå till chefen innebar en lärprocess. Den bidrar till att göra 
arbetet meningsfullt på andra sätt än den meningsfullhet brukarna ger till 
undersköterskorna och deras arbete. För att utmana meningsfullheten i 
arbetet, blev de uppmanade att tänka nytt och "rätt". Det nya tankesättet, 
innebar bland annat att fokusera på det egna arbetet, vilket var ovant, men 
visade sig gynna brukarna i slutändan. Det nya tankesättet innebar även att 
tänka långsiktligt och skapa ett engagemang för helheten. För att stödja 
och utveckla detta fördelades olika ansvarsområden i verksamheten till 
ansvarsgrupperna. Det resulterade i att verksamheten fungerade bättre än 
tidigare, då alla hade ett gemensamt ansvar för alla delar av verksamheten. 
Det som var svårt var att se det egna arbetet som en del av allas arbete och 
att det egna arbetet påverkar arbetskamraternas arbete.  

Arbetet med att ta fram gemensamma rutiner flutit på eftersom man 
kunnat föra meningsfulla diskussioner. Meningsfulla diskussioner förutsät-
ter bland annat att undersköterskorna kommer förberedda till mötet, en-
gagerar sig och är aktiva. Meningsfullheten finns i att både berätta och 
lyssna på varandra och att tiden för diskussioner tas tillvara. Att få disku-
tera och samtala om arbetet och dess förutsättningar under möten har gjort 
undersköterskornas arbete mer meningsfullt. De gemensamma rutinerna 
som alla har kunnat påverka utformningen av, direkt eller indirekt, behö-
ver inte betyda att de är meningsfulla rutiner för den enskilda underskö-
terskan. Det kan bland annat bero på egna värderingar eller förmågan att 
se rutinens bakomliggande motiv. Vad som kan vara ett meningsfullt enga-
gemang finns det olika berättelser om på Hemgården. Några menar att det 
är meningsfullt att engagera sig i verksamheten och i den dagliga beman-
ningen. Undersköterskorna får på så vis vara delansvariga för verksamhet-
ens drift och budget. Kulturombuden berättar att de, genom att träffa 
andra kulturombud från andra verksamheter får veta att det de och arbets-
kamraterna gör för brukarna i form av aktiviteter och underhållning är 
mer än vad som kan förekomma i andra verksamheter som har större re-
surser än dem de har på Hemgården. Den indirekta bekräftelsen kulturom-
buden på Hemgården får för sitt arbete genom att träffa andra, gör deras 
engagemang meningsfullt.  

Ansvarstagande och initiativförmåga  
Goda relationer till arbete, arbetskamrater, chef och verksamhet behövs för 
att kunna ta ansvar och initiativ. Denna förmåga handlar om att kunna 
balansera krav och möjligheter (Hällstén & Tengblad, 2006). Att kunna 
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balansera rättigheter, ansvars- och initiativtagande har samröre med den 
anställdes välbefinnande över tid. Det betyder att anställda kan ta olika 
mycket ansvar under ett arbetsår eller i olika perioder under arbetslivet. 
Förmågan att kunna ta ansvar och initiativ underlättas av att chefen har 
inställningen att anställda kan ta ansvar och att han/hon har kännedom om 
vad personalen vill och kan ansvara för. En chef måste också ge personalen 
befogenheter så de kan ta ansvar. Finns det engagemang, gemenskap, sam-
arbete, förtroende och öppenhet på arbetsplatsen och om arbetet upplevs 
meningsfullt ger det goda förutsättningar för att öka personalens ansvars-
tagande och initiativförmåga.  

Det som kan gynna respektive motverka ansvarstagande och initiativ-
förmåga på Hemgården presenteras under följande rubriker: Ansvarsta-
gande i vardande, Konkret ansvarstagande under möten, Ansvarsgrupp, 
Legitimitet för förtroendeuppdrag, Deltagande i diskussioner, Våga fråga 
om rutiner och Initiativförmåga och ta ansvar.  

Ansvarstagande i vardande  
Undersköterskornas ansvarstagande ändrades i och med att en ny enhets-
chef kom till Hemgården. Ansvarstagandet nu rör både små och stora frå-
gor, vilket bidragit till en utveckling av både personal och verksamhet. En 
första och direkt förändring av personalens ansvarstagande var att de fick 
ta ansvar för exempelvis kontors- och förbrukningsmateriel och verksam-
hetsfrågor samtidigt som möjligheten för dem att själva bevilja sig olika 
former av ledighet försvann, enligt enhetschefen. Denna omfördelning av 
ansvarstagandet var ovant, hotfullt och utmanande för personalen (FA:57). 
För några undersköterskor blev förändringen av ansvarsfördelningen en 
nystart i yrket som anammades tämligen omgående, för andra är det utö-
kade ansvarstagandet en mer långdragen process.  

Några undersköterskor försöker värja sig mot det ökade ansvarstagan-
det för det egna arbetet och verksamheten. De menar att de får ta mer an-
svar än vad som ingår i deras uppdrag som undersköterskor. Det är chefen 
som ansvarar för verksamheten, menar medlemmarna i Rutingruppen. 
Rutingruppens medlemmar menar i likhet med Erika att de inte vill ha mer 
ansvar än det de anser att de tar för arbetet med brukarna.  

Undersköterskorna är ovana vid att de tillåts ta ansvar för andra saker 
än det ansvar de har i arbetet med brukarna, vilket framkommer i samtal 
med dem. Undersköterskorna uttalar farhågor om att deras utökade an-
svarstagande ska ta tid från yrkesutövandet med brukarna. Till en början 
är många oroliga eftersom man inte vet hur man ska ta ansvar och göra sig 
delaktig i verksamhetsfrågor. Det finns en oro inför arbetskamraternas 
reaktioner på att någon kan mer och har ett annat ansvarstagande, i en 
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ansvarsgrupp än de andra i personalgruppen. Efter införandet av fler an-
svarsgrupper finns en jämnare spridning av ansvarsfördelningen, vilket 
bidragit till att denna farhåga har klingat av. Att få ett ökat ansvarstagande 
blir en utmaning för den enskilda individen och de olika gruppkonstellat-
ioner som finns på Hemgården, arbetslag, ansvarsgrupper, avdelningar och 
husdelar. För några av undersköterskorna är det svårt att se att de har och 
ska ta ett ansvarstagande utöver det de tar för brukarna.  

Konkret ansvarstagande under möten  
Personalmöten innebär ett påtagligt ansvarstagande för undersköterskorna 
på Hemgården. De ska förbereda sig inför mötet genom att läsa informa-
tionsbladet. De ska också hålla i mötesordningen, skriva och justera proto-
kollet och delta i diskussionerna som förs (FA:58).  

Undersköterskorna förbereder sig inför de allra flesta personalmötena 
genom att läsa informationsbladet. Undantag finns och det är vid sjukdom 
eller om personalen går en utbildning (FA:59). Om personalen är förberedd 
för mötet komprimerar det informationstiden under mötet till ett minimum 
(FA:60). Att komma förberedd till mötet gör att det räcker med att bli 
påmind om vad som står på informationsbladet, vilket frigör mötestid, tid 
som man på Hemgården använder till att diskutera arbetet, dess förutsätt-
ningar eller andra för dagen aktuella frågor. Informationsbladet ger också 
möjligheter för undersköterskorna att förbereda frågor att ta med sig till 
mötet.  

Det är meningen att alla ska läsa [Informationsbladet] // därför säger vi se 
informationsbladet om personalfrågor när vi sitter på mötet. Vikarier och 
vem som är sjuk och vem som går för vem. Så vi slipper sitta och rabbla 
detta // vi slipper skriva det i protokollet utan vi skriver se bilaga och så sät-
ter vi [Informationsbladet] som bilaga till protokollet, för det tar tid att 
skriva också. Nej så den tycker jag är bra för då har man lite hum om vad 
som kommer upp på personalmötet innan. Och så kan det komma upp frå-
gor som man kan ställa på personalmötet, som man annars kommer på efter 
personalmötet, om man får informationen på personalmötet. (Maja)  

Ansvaret som personalen har att själv styra personalmötet, utmanar 
dem. Dagordningen är förutbestämd sedan tidigare, så ansvarstagandet för 
den som håller i mötet är att veta vilken punkt man pratar om och vilken 
man ska prata om. Att hålla sig till dagordningen kan vara svårt om dis-
kussionerna drar iväg och berör olika saker. Därför förekommer det att 
den undersköterska som har uppdraget att hålla i mötet ber om hjälp av 
den eller de som sitter närmast (FA:61).  

Dagordningen för mötet ska följas, men det finns möjligheter att ändra 
den (FA:62). Det som kan föranleda en ändring är att någon fråga behöver 
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mer utrymme än andra under ett möte, eller att personalen begär att mö-
tesordningen ska ändras. Det sistnämnda förekom då arbetstidslagen 
skärptes, vilket ledde till att mötestiden ändrades från tre till två timmar 
(Kajsa). Den förkortade mötestiden gör att den sista punkten, övriga frå-
gor, inte får tillräckligt utrymme under personalmötet, enligt Kajsa.  

Nu har övriga frågor fått ta överhand de sista gångerna för vi har pratat om 
att vi inte får tid till att diskutera själva verksamheten. Det vi måste prata 
med varandra [om]. Det är jätteviktigt. Så det har fått ta mycket större del 
nu. (Kajsa) 

Punkten övriga frågor är en viktig punkt på dagordningen enligt perso-
nalen. De menar att denna punkt är en punkt som inte går att hasta över. 
Enligt citatet ovan finns det inte tid i vardagen för att prata med varandra 
om arbetet. Att prata om arbetet och om hur det ska utföras har blivit allt 
viktigare för undersköterskorna. Den möjlighet de har att prata om arbetet 
finns under punkten övriga frågor. Det är då de menar att deras intresse-
frågor ventileras, ”för det är faktiskt för vår skull det är personalmöte” 
(Lovisa). Vad punkten övriga frågor används till uppfattar Evelina på föl-
jande sätt:  

Ibland är det väl kanske saker som man tycker att det där ska jag ta upp på 
personalmötet, på övriga frågor till exempel. Men det är också precis som 
att folk letar efter en anledning att ta upp någonting också. // Det kanske 
man skulle skriva upp, vad man ska ta upp på nästa möte. Då har man 
någonting att komma med, den gången. (Evelina) 

Intresset för att vilja att ta upp frågor på personalmötet skiljer sig åt 
mellan undersköterskorna. Det handlar om att ta vara på sin initiativför-
måga, att ta ansvar genom att förbereda sig och skriva ned vad man vill 
prata om på mötet, vilket beskrivs i citatet ovan. Några tar upp frågor för 
frågandet skull, vilket är ett sätt att visa initiativförmåga. Att komma för-
beredd med frågor eller funderingar till ett möte kan vara svårt (FA:63). 
Även om undersköterskorna bestämmer sig för att ta med sig egna minnes-
anteckningar till mötet, "glömmer" de flesta detta. Denna "glömska" kan 
bero på att man inte vill ta ansvar i frågan eller att man litar på sin initia-
tivförmåga att ta aktiv del i diskussionen under mötet utan att man behö-
ver ha en lapp med sig där man dokumenterat vad man tycker och vill ha 
sagt.  

Att skriva mötesprotokoll är ett krav på ansvarstagande för verksamhet-
en, som de flesta gärna avstår. När denna uppgift ålades personalen var det 
några få undersköterskor som alltid skrev protokollen, vilket inte blev 
hållbart i längden. Numera är det en arbetsuppgift som alla andra att 
skriva protokoll och arbetsbördan och ansvaret vilar på alla (FA:64). För 
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att fördela denna arbetsuppgift införde personalen turordningssystem 
(FA:65). Det förekommer att undersköterskorna bryter turordningen och 
byter med varandra (FA:66). Det är inte viktigt vem som skriver protokol-
let vid ett visst möte, huvudsaken är att alla måste skriva. Detta trots att 
det ibland förekommer missnöje med hur protokollet skrivs (FA:67). 
Några protokoll är alltför kortfattande, andra utförligt beskrivande och så 
finns det protokoll som är estetiska med inlagda bilder, allt beroende på 
vem som skriver. Protokollens utseende är av mindre betydelse, så länge de 
förmedlar vad som sagts under mötet. Då fyller de sin funktion. De ska 
både ge information till dem som inte var närvarande och fungera som en 
påminnelse om vad man diskuterade och eller beslutade om på mötet.  

Det [protokollet] är bra, men det beror väl på vem som skriver och hur 
mycket som skrivs. Det kan vara något som man inte kommer ihåg // då kan 
man gå tillbaka och se, jaha det gjorde vi. Då måste vi fräscha upp minnet 
och sen kan det vara bra för dem som har varit sjuka eller lediga eller gått 
utbildning. Nu har vi faktiskt utbildningar som pågår, där flera stycken inte 
har kunnat vara med på personalmötena för att det har krockat med utbild-
ningen och då går utbildningen före. Då kan dom när dom tittar i protokol-
let, kan // de komma och fråga, // för det är inte alltid man kommer ihåg all-
ting som sägs på ett personalmöte // Så då är det bra att ha nått man kan gå 
tillbaka till och titta på. (Maja)  

Protokollet från mötet ska skrivas tydligt, men att göra det kan både 
vara enkelt och svårt. Det beror på vad man pratar om, hur mycket som 
sägs och om man följer dagordningen. För att underlätta skrivandet före-
kommer det att personalen hjälper varandra att formulera texten under 
mötet (FA:68). Det förekommer också att protokollskrivaren begär att 
mötet ska avbrytas en kort stund, så att det blir möjligt att hinna med att 
anteckna.  

Personalens ansvar för att skriva mötesprotokoll gäller för personalmö-
ten. Anteckningar från ansvarsgruppernas möten skriver enhetschefen 
(FA:69). Detta tycker medlemmarna i ansvarsgrupperna Rutin och Kök 
fungerar bra, dels för att enhetschefen får med allt, dels för att de bättre 
kan koncentrera sig på vad de ska avhandla under mötet. Undersköters-
korna i grupperna menar att det är svårt att anteckna samtidigt som man 
ska lyssna och diskutera. Dessutom behöver de inte ta tid från brukarna 
för att skriva rent anteckningarna efter mötet.  

Jag tycker det är bättre att (enhetschefen) skriver ut dem för vi kan inte sitta 
hela tiden och komma ihåg allting. Då ska man ta tid för det också. 
    (Rutingruppen)  
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Anteckningar från ansvarsgruppsmöten är även de uppskattade och vik-
tiga dokument för undersköterskorna på Hemgården. Detta eftersom an-
svarsgrupperna består av ett fåtal individer och det som bestäms på deras 
möten måste förmedlas till alla på något sätt, förutom att gruppernas be-
slut tas upp på personalmöten.  

De har också sina möten den där matgruppen, så det får vi också på papper 
vad som är bestämt. Så det är inget vi ska behöva sitta och tjafsa om. För 
det signerar vi också när vi har läst, och ta del i den informationen som står 
där. Så det är mer // på eget ansvar att ta del av information. Men samtidigt 
så är det bra att vi har de där pappren för när vi har läst klar det så ställer vi 
in det i en pärm och då kan vi bläddra i den och titta hur det blev bestämt. 
Det tycker jag är bra att få det så.( Kajsa) 

Om man inte förstår informationen som finns i pärmarna eller om man 
vill veta hur gruppen diskuterat sig fram till beslutet, får var och en ta sitt 
ansvar och ställa frågor om det till gruppmedlemmarna (Maja). Det är inte 
alla ansvarsgrupper som för anteckningar vid sina möten. Detta gäller till 
exempel aktivitetsgruppen, som däremot gör egna noteringar om vilka 
aktiviteter de gemensamt bestämt att genomföra. Noteringarna är en på-
minnelse för dem själva att komma ihåg att berätta allt på respektive per-
sonalmöte (FA:70). En grupp som varken har regelbundna möten eller 
skriver anteckningar är de schemaansvariga. Däremot träffas de och skri-
ver ned vad som gäller eller vad som har förändrats om något speciellt 
inträffar eller beslutas om, som exempelvis när arbetstidslagen skärptes 
(Maja).  

Ett annat ansvarstagande är att personalen justerar protokollet från per-
sonalmötet. Denna uppgift åtar sig personalen frivilligt och ofta kvickt 
(FA:71). Att undersköterskorna gärna anmäler sig till detta uppdrag kan 
bero på att man snabbt vill uppdatera sig om vad mötet handlar om. Vad 
uppdraget innebär har inte varit tydligt för all personal (FA:72). Vid detta 
personalmöte frågade en undersköterska vad det innebär att justera ett 
protokoll, ett uppdrag som då hade funnits på Hemgården i ett par år. 
Detta initiativtagande visar att det är svårt att ställa frågor om det man 
inte vet eller känner sig osäker om. Att frågan om vad det innebär att ju-
stera protokoll kommer vid just detta personalmöte kan betyda att den 
som ska justera protokollet gör det för första gången och vill veta vad som 
förväntas av henne. Det kan också betyda att det är först nu som individen 
känner trygghet i gruppen och kan visa sin okunnighet. 
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Ansvarsgrupp  
Undersköterskorna på Hemgården ingår i ansvarsgrupper som har olika 
uppdrag i verksamheten. Uppdragen innebär att undersköterskorna är 
ombud för olika delar av verksamheten, exempelvis kök, rutin, aktivitet. 
Att var ombud är ett förtroendeuppdrag och innebär ett ansvarstagande, 
vilket undersköterskorna menar att de tar (Rutin- och Köksgrupp; FA:73). 
Ansvarsgrupperna består av en deltagare från varje avdelning eller en från 
varje husdel. Det betyder att uppdraget att ingå i ansvarsgrupp är ett an-
svarstagande för hela Hemgården, inte enbart för den egna avdelningen.  

Uppdraget att vara ombud inom ett område bygger på frivillighet 
(Köksgruppen). Personalen anmäler sitt intresse för något område, de visar 
initiativ. Det förekommer att undersköterskornas tidigare initiativtagande 
och visade intresse för något gör dem "självskrivna" i en ansvarsgrupp. 
Exempelvis har ett par av dem som ingår i Köksgruppen tidigare haft ett 
självpåtaget ansvar för köken på respektive avdelning.  

De allra flesta undersköterskor har något uppdrag i verksamheten, men 
det finns de som inte har det. Det förekommer att de som har uppdrag vill 
byta område, på grund av att man ledsnat, vill förnya sig eller ta en paus 
från ansvarstagandet (FA:74). Erika berättar att hon inte har något upp-
drag i någon ansvarsgrupp. ”Jag har tänkt att det skulle vara roligt, men 
nu har det inte blivit så. Det är väl om någon skulle sluta eller så, om man 
kan komma med i någon [grupp]”. Erika ger uttryck för att det inte enbart 
handlar om en förmåga att ta initiativ eller ansvar som gör att man får 
vara med i en ansvarsgrupp. Det måste också finnas förtroendeuppdrag 
som man kan åta sig.  

Förutom att individens intresse styr åtagandet i en ansvarsgrupp före-
kommer det att någon undersköterska har fler uppdrag än vad hon vill ha 
och hinner med (FA:75). I det observerade fallet hade en undersköterska 
tagit på sig andras uppdrag när de tagit tjänstledigt eller blivit sjukskrivna, 
ledigheter som blivit längre än vad som först var aktuellt. När hon på ett 
personalmöte vill bli befriad från några ansvarsåtaganden, är intresset svalt 
från kollegorna att vilja ta över hennes ansvarstaganden och ingå i en an-
svarsgrupp, men platserna blir tillsatta. På ett personalmöte ett år senare 
har intresset för att ingå i ansvarsgrupper ökat, vilket märks när man stäl-
ler frågan om vem eller vilka som vill ta på sig förtroendeuppdrag (FA:76). 
Vid detta möte anmäler en undersköterska direkt sitt intresse för de lediga 
platserna i ansvarsgrupperna. Att det kan vara skillnad mellan att tveksamt 
eller raskt anmäla sitt intresse för att vilja ingå i ansvarsgrupp kan bero på 
att initiativförmågan hos individer skiftar mellan låg och hög. Det kan 
också bero på vilket område som är "ledigt", eller hur villig man är att ta 
ansvar för mer än det ansvar undersköterskorna menar att de tar för bru-
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karna. Det kan även vara så som Erika ger uttryck för, att hon inväntar en 
möjlighet att få visa sitt intresse för ett förtroendeuppdrag i en ansvars-
grupp.  

Att skapa tid för att respektive ansvarsgrupp ska kunna träffas sker ge-
nom att lägga in mötestid i det datasystem där arbetsschemat läggs. Det är 
ett ansvars- och initiativtagande som varje individ ska ta, men som kan 
vara problematiskt när schemat ska samordnas med kollegor från alla av-
delningar. Tekniskt läggs tid för möten i schemat, men när mötesdagen 
kommer och det visar sig att personal är sjuk eller följer med brukare till 
läkare, går verksamheten före (Kajsa). Det inplanerade mötet ställs in, 
vilket sker på personalens initiativ. De tar därmed ansvar för arbetet, ar-
betsförhållandena och verksamheten. Om ansvarsgruppsmöten måste stäl-
las in gång efter annan, kan det bidra till ett ökat motstånd för att vilja ta 
initiativ eller att engagera sig i uppdrag och därmed i verksamhetsfrågor. 
För att skapa tid för ett ansvarsgruppsmöte har exempelvis aktivitetsgrup-
pen tagit ett initiativ till att förlägga ett av sina möten på en avdelning en 
eftermiddag och tillsammans med brukarna. Anledningen till denna lösning 
på mötesproblematiken var att det var länge sedan de hade haft en träff. 
Behovet hade ökat för att få träffas och planera aktiviteter för brukarna, 
vilket Kajsa beskriver så här:  

Men nu har vi tänkt göra som så // att vi ska ha mötet på min avdelning så 
jag slipper gå ifrån. // Vi kan sitta tillsammans med de boende och fika, för 
det inget farligt vi pratar om. Vi kan fråga dem vad de tycker att vi ska 
göra. // Vi planerar så att vi kan vara där nere [på avdelning Blå], då fattas 
det inte personal [under tiden de har mötet]. (Kajsa)  

Legitimitet för förtroendeuppdrag 
Ett förtroendeuppdrag innebär en specialisering och ger möjligheter att öka 
kunskaperna om det egna området. Kunskapsutvecklingen gäller inte en-
bart för dem i respektive ansvarsgrupp utan för alla i verksamheten då det 
ingår i uppdraget att förmedla till arbetskamraterna vad man i gruppen har 
kommit fram till och bestämt. Spridning av denna information sker både 
muntligt och skriftligt. För dem som ingår i ansvarsgruppen Kök sker den 
skriftliga förmedlingen via block med handskrivna anteckningar, minnes-
anteckningar som enhetschefen skriver och eller via ett skriftligt anslag på 
färgat papper (Köksgruppen). För att visa att man tagit del av ansvars-
gruppens skriftliga information ska man signera den, vilket även förekom-
mer för annan skriftlig information på Hemgården (FA:77). Den skriftliga 
informationen från ansvarsgruppen Kök har olika dignitet, beroende på 
om det är enhetschefen, gruppen eller avdelningens egna köksombud som 
förmedlar informationen. Medlemmarna i Köksgruppen menar att om 
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informationen kommer från dem själva, från en arbetskamrat, får det inte 
samma genomslagskraft som om den kommer från enhetschefen. ”För då 
är det inte du som har bestämt det, utan då är det mera allmänt” (Köks-
gruppen).  

Uppfattningen om vad ett uppdrag innebär kan skilja sig åt mellan med-
lemmarna i grupperna och arbetskamraterna. Vad uppdragen innebär och 
vilket ansvar som vilar på gruppen och vad ”alla” ska göra inom respek-
tive område har varje grupp arbetat med och redovisat och diskuterat på 
personalmöten (FA:78).  

Undersköterskornas intresse för olika områden av verksamheten styr de-
ras deltagande i olika ansvarsgrupper. Oberoende av individernas intresse 
för sitt förtroendeuppdrag kan ansvarstagandet bli eller vara problema-
tiskt, vilket ansvarsgruppen Kök ger en bild av. En förklaring är att det är 
den enskilda undersköterskan som representerar avdelningen och som ger 
information till sina arbetskamrater, inte ansvarsgruppen Kök. En annan 
förklaring är att denna grupp har ett tydligt kvalitetsansvar för verksam-
heten (FA Köksgruppsmöten), eftersom det är de som mäter och registrerar 
temperatur på mat, diskmaskiner, kyl och frys. Gruppens medlemmar tar 
ett ansvar för verksamheten, utöver brukaransvaret, som få undersköters-
kor vill ta. Det är ofta de som tar ansvar att mäta temperatur på maten 
eller bli ombedda av arbetskamraterna att utföra denna arbetsuppgift, 
eftersom de har detta förtroendeuppdrag (Köksgruppen). En annan förstå-
else för problematiken som ansvarsgruppen Kök beskriver, är att de ser sig 
som ”en representant från varje avdelning. Vi är inte någon grupp”. Det 
ansvar de säger sig ha och den syn de har på sitt förtroendeuppdrag är ta 
tag i ”maten som kommer från köket. Och det som sker i vårt lilla mottag-
ningskök” [det kök som finns på respektive avdelning]. Uppfattningen om 
vad uppdraget innebär och att de inte ser sig som en grupp kan bero på att 
de inte fullt ut åtnjuter arbetskamraternas eller kökschefens förtroende, 
vilket framkommer under intervjun med dem och från observationer under 
Köksmöten och Personalmöten. Gruppens medlemmar arbetar bredvid 
varandra, men inte tillsammans som en grupp.  

Deltagande i diskussioner  
Det framkommer i samtal med undersköterskorna och i observationer av 
arbetsplatsen att man har behov av att samtala om arbetet under ordnade 
former. Det finns inte tid att diskutera arbetet i vardagen. Undersköters-
korna menar att de har krav, från sig själva och chefen, att göra sig delakt-
iga i diskussioner som förs under möten. Att det omvända också ska råda, 
att det som diskuteras under möten ska tas med till vardagen, tycks inte 
vara lika enkelt. Det man samtalar om under möten får inte genomslag i 
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den vårdande vardagen, utanför mötena. Möten blir därmed inte en del av 
arbetet, vilket de är eftersom de ingår i arbetstiden. Att delta i diskussioner 
och att göra som man gemensamt bestämt är ett ansvars- och initiativta-
gande som varje individ måste ta.  

Diskussioner i större och mindre grupper förekommer under alla former 
av möten. Enhetschefen bestämmer hur grupperna ska se ut, oavsett vilket 
möte det gäller. Verksamhetsmöten och planeringsdagar är exempel på 
möten där smågrupperna består av personal från alla avdelningar och med 
dem som arbetade enbart natt (FA:79).  

Men jag tycker att det är bra att vi träffas allihopa // då blir vi ju blandade // 
det blir bättre, när hela huset är tillsammans och man får andra infallsvin-
klar // för när vi träffas uppe i fikarummet så kanske vi inte diskuterar såna 
här saker // [På] planeringsdagen blir det att vi diskuterar olika fall. // jag 
tycker det är bra. (Mona)  

Arbetsformen att diskutera i grupper uppskattas av undersköterskorna, 
men att alltid diskutera i grupp kan bli enahanda, vilket både enhetschef 
och personal är medvetna om. Detta observerades under en planeringsdag 
(FA:80), då enhetschefen inleder med att berätta om hur eftermiddagen är 
planerad och att de ska få arbeta i smågrupper ”eftersom jag vet att ni 
tycker om det”. Detta sägs med glimten i ögat och personalen mottar be-
skedet med ett skrattande bifall. Vidare berättar enhetschefen att gruppin-
delningen är gjord, vilket inte förvånar undersköterskorna. När diskus-
sionsmaterialet för grupparbetet delas ut hörs spridda kommentarer om att 
arbeta i grupp. Någon suckar för att hon är gruppledare, en annan säger 
att grupparbete är deras passion. Ytterligare en kommentar som hörs, är 
att det bästa med att sluta skolan var att man inte längre behövde arbeta i 
grupp. Undersköterskorna uttalanden är noterade med anteckningar om 
att deras kommentarer sägs med ironi. Denna planeringsdag handlar om 
hur man ska dokumentera vård och omsorg i ett nytt dataprogram. Den 
rör således undersköterskornas yrkesutövande med brukarna. Det kan ha 
varit av betydelse då jag observerade att undersköterskorna inte tycks vilja 
prata om detta i grupp och att det verkar som att de tycker att det är svårt 
att förstå och veta vad det nya dokumentationssättet kommer att betyda 
för arbetet. En annan förklaring kan vara att allt "nytt" är svårt att ta till 
sig och speciellt kanske då denna planeringsdag äger rum en eftermiddag. 
Flera undersköterskor har arbetat under förmiddagen och är trötta eller 
har svårt att koncentrera sig på något annat efter det ordinarie arbetet. 
Undersköterskornas kommentarer och suckar om grupparbete kan även 
betyda att de inte upplever att detta att man diskuterar arbetet också är ett 
arbete (FA:81). 
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Att göra sin röst hörd behöver inte betyda att man verbalt deltar i sam-
tal eller i diskussioner. Under arbetet med att ta fram Hemgårdens verk-
samhetsmål, är ett led processen att personalen med hjälp av klistermärken 
som röstmarkörer, ska markera de mål man tycker passar bäst som mål för 
Hemgården. Det förekommer också att personalen anonymt skriver ned 
sina ord och tankar på små lappar. Lapparna sätts upp så alla kan läsa vad 
alla har skrivit.  

I början när vi skulle skriva de här postit lapparna // vilka dagisfasoner! Nej 
men det är jättenyttigt efteråt. Då kommer det fram olika åsikter och då 
tänker man: jaha, [och inte] att det kanske är mig de tänker så om. Jag tror 
alla får sig en liten tankeställare, jag tror det.  

Jag hade aldrig varit med om att skriva sådana papperslappar. // men jag 
har inget att vara rädd för. Jag kan gärna säga vad jag tycker, men sen finns 
det de som inte vågar. Då är det ju bra att det finns ett papper, [som] är ne-
utralt där är alla anonyma. (Kajsa) 

Att uttrycka sig i skrift är nytt och ovant. Undersköterskorna hanterar 
denna utmaning lite olika. Maja och Kajsa berättar att de kan skriva ned 
sina tankar omgående. Andra vill fundera ett tag innan de skriver, medan 
det för några är svårt att formulera sig kortfattat och på en gång. Erika 
berättar att hon vill ha betänketid för att kunna skriva något på en lapp, 
men att det utrymmet inte finns under mötet. För henne betyder det att det 
första som hon kommer att tänka på är det som hamnar på lappen, inte 
några reflekterande tankar. ”Då hinner man inte tänka efter, om man gör 
det så ser man det på ett helt annat sätt” (Erika). Betänketid behövs för att 
förslag, både skriftliga och muntliga, ska vara genomtänkta, vilket i sin tur 
kan påverka det arbete eller den process där allas idéer behövs.  

Maja berättar att hon inte är så förtjust i lapparna. Det kan bero på att 
hon inte har några problem med att säga sin mening och kan ta konse-
kvenserna av sin frispråkighet. Det kan också bero på grupptryck, de flesta 
tycker inte om dem:.  

Det kanske är så att man har dragits med i grupptrycket: ”Å (svordom) po-
stitlappar igen.” Fast i och för sig så kan de vara bra, när vi gjorde de där 
om lönekriterier kunde man skriva vad man tyckte utan att någon annan la 
sig i. Jag tror det är bra för dem som inte vågar uttrycka sig, så vi får väl ha 
kvar dom. (Maja) 

Oavsett vad personalen tycker om att uttrycka sina tankar, önskemål el-
ler åsikter i skrift, är det ett sätt att få fler att delta i de samtal som förs. 
Det är en variant på ett deltagande i samtal för dem som inte vill eller 
förmår tala inför personalgruppen, eller för dem som vill framföra sina 
tankar anonymt.  
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Våga fråga om rutiner 
Det är ett ansvarstagande att göra sin stämma hörd och följa det man ge-
mensamt har bestämt. Att ändra på egna inarbetade handlingar är en lär-
process som tar tid, framför allt om någon annan talar om hur man ska 
handla, vilket är fallet med de gemensamma rutinerna på Hemgården. 
Även om personalen har varit mer eller mindre delaktig i processen med att 
arbeta fram dessa rutiner tar man på personalmöten gång efter annan upp 
att man inte gör som man bestämt. Avdelningarna Gul och Blå har gemen-
samma personalmöten. Diskussioner om rutiner, vem som ska göra vad 
och när det ska göras är återkommande, även om det är olika rutiner som 
ventileras på olika personalmöten.  

På personalmötet i maj 2006 (FA:82) diskuterar man förbrukningsmate-
riel. I denna diskussion framkommer det att var och en använder och han-
terar förbrukningsmaterialet på ett för dem bästa sätt.  

Vid personalmötet för avdelningarna i december 2006 (FA:83) diskute-
rar man rutiner för att ge eftermiddagsmedicin. Under mötet kommer det 
fram att personalen använder sina egna rutiner för att komma ihåg denna 
arbetsuppgift. En undersköterska säger att man måste våga fråga och prata 
mer med varandra. Hon menar att man måste dubbelkontrollera, eftersom 
det är viktigt att brukarna får sin medicin. Enligt henne handlar det om att 
man måste ändra sitt synsätt och ta varandras frågor om rutiner på ett 
positivt sätt och inte som ett ifrågasättande om huruvida arbetsuppgiften 
är utförd (FA:84). Hon eftersöker en acceptans för att frågor gällande ar-
betet ska bli tillåtna och ses som en hjälp, inte som ett ifrågasättande om 
man kan sitt arbete.  

Vem som tar ansvar för vilka arbetsuppgifter och att våga fråga 
varandra om vem som gjort vad tycks vara svårt, trots att personal under 
möten säger sig ta ansvar för arbetet. Under verksamhetsmötet (FA:85) 
berättar en undersköterska, att hon funnit ett oöppnat brev från lands-
tinget inne hos en brukare. Hon menar att det handlar om delaktighet att 
våga fråga vad man ska göra med brevet, om man inte vet. Vidare menar 
hon att alla har ett ansvar, det går inte att säga att något annat kom i 
vägen, eller att svara att man inte vet vad man ska göra. Det handlar om en 
initiativförmåga, att våga blotta sin okunskap om något som alla ska 
kunna.  

Personalmötet i juni 2007 med avdelningarna Gul/Blå är annorlunda 
(FA:86), de vänder på dagordningen så övriga frågor kommer först. Det är 
enhetschefen som frågar personalen om de vill vända på dagordningen så 
att de hinner med punkten övriga frågor. Personalen både vill och har be-
hov av detta då de använder hela mötestiden till att diskutera arbetet och 
rutiner. Diskussionen hoppar fram och tillbaka mellan olika ämnen under 
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hela mötet, vilket bidrar till att jag upplever mötet som ostrukturerat. En 
undersköterska påminner om att de på mötet ska prata om hur det är att 
arbeta på två avdelningar. Denna fråga har de diskuterat på avdelningarna 
och nu vill man använda mötestid till att höra hur alla ställer sig till detta. 
Undersköterskorna diskuterar hur de ska redovisa, strukturera och disku-
tera denna fråga. Flera förslag kommer fram och en undersköterska ställer 
sig vid whiteboardtavlan. Under ett plus- och ett minustecken skriver hon 
upp vad kamraterna menar är positivt respektive negativt med att arbeta 
på två avdelningar. Undersköterskorna lyssnar på varandra och deltar i 
diskussionerna som uppstår. Det är flera ämnen som ventileras under mö-
tet. En rutin som undersköterskorna återvänder till ett flertal gånger är 
städning. Avdelningarna har rutiner för städning, men det förekommer att 
personalen ruckar på dem för att det egna och avdelningens arbete ska 
fungera bättre. De tar därmed ett ansvar för den egna avdelningen och det 
egna arbetet, visar en initiativförmåga att planera arbetet och genomföra 
rutiner så att det blir bra för dem som enskilda individer. De tar ansvar för 
arbetet, men till slut är det inte säkert att det blir bra för dem som indivi-
der, enligt dem själva. En undersköterska berättar att hon försöker tänka 
och ligga steget före, men hon upplever att det inte är någon mening med 
det, eftersom hon dagen därpå måste arbeta på den andra avdelningen och 
där har de inte utfört rutinen som hon gjorde på ”sin” avdelning. Det re-
sulterar i att hon får utföra samma rutin två dagar i rad, vilket varken upp-
levs stimulerande eller rättvist. Denna erfarenhet delar hon med flera kolle-
gor, vilka nickar till bifall (FA:87). Den egna initiativförmågan och an-
svarstagandet för att arbetet som denna undersköterska tar, leder inte till 
några förbättringar för henne och hennes arbete, vilket kan hämma initia-
tivförmågan i framtiden.  

Personalen har ett ansvarstagande och en förmåga att ta initiativ, när det 
gäller dem själva och den "egna" avdelningen. Detta blir problematiskt när 
verksamheten kräver att de ska rotera mellan den "egna" avdelningen och 
den avdelning de har ett nära samarbete med, exempelvis mellan avdel-
ningarna Gul och Blå. Att skifta arbetsplats från en avdelning till en annan, 
varje eller varannan dag, tycks hindra ansvarstagandet att på eget initiativ 
planera arbetet på längre sikt än "bara" för dagen. En undersköterska 
säger att man måste sträva mot samma mål, men göra det på sitt sätt, vil-
ket betyder att handlingar måste kunna utföras på olika sätt (FA:88). Det 
utmanar undersköterskorna att visa sin initiativförmåga och vara ansvars-
tagande för hela verksamheten genom att göra som man gemensamt be-
stämt.  
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Initiativförmåga och att ta ansvar  
När personalen lägger sitt schema, bestäms arbetstid och vilken avdelning 
personalen ska arbeta på, Grön/Röd eller Gul/Blå. Var man sedan arbetar 
avgör de undersköterskor som ska arbeta tillsammans den aktuella för-
middagen. Förutom denna fördelning kan personalen förflytta sig mellan 
avdelningarna, exempelvis Grön och Röd, om behov uppstår (FA:89). Av-
görande för var man startar sitt arbetspass är hur schemat ser ut, vilka 
arbetskamraterna är eller om något är inplanerat under dagen med någon 
brukare. Undersköterskornas egen hälsa, den egna "dagsformen" kan 
också påverka var man arbetar den aktuella dagen (FA:90). Hur persona-
len gör för att komma överens om var de ska arbeta skiljer sig åt mellan 
husdelarna. Den ena husdelen bestämmer detta innan de reser sig upp från 
morgonrapporten, det andra arbetslaget gör det vid trappan som leder ned 
till avdelning Blå. Detta fungerar om det finns en öppenhet och goda rela-
tioner mellan arbetskamraterna och om arbetet "är som vanligt".  

Periodvis kan arbetsbelastningen bli hög på någon avdelning. Under så-
dana perioder prövas personalens relationer. Blir arbetsbelastningen hög 
under en lång tid tenderar den frivilliga och dagliga fördelningen om var 
man ska arbeta att fungera sämre. Under en längre period med hög arbets-
belastning på avdelning Blå var det få som frivilligt tog på sig ett arbetspass 
på den avdelningen och de som enligt schema var stationerade där önskade 
bli avbytta (FA:91). För att få arbetet att fungera bättre under denna pe-
riod, tar en undersköterska ett eget initiativ och markerar i schemat vem 
som ska arbeta på vilken avdelning. Denna fördelning av arbetet fortgår 
under några månader, ett ansvarstagande som hon så småningom ber om 
hjälp med, då uppdraget blir långdraget. Hennes initiativ är ett ansvarsta-
gande som gör att arbetsbördan fördelas så rättvist som möjligt mellan 
undersköterskorna.  

Sammanfattning  

Resultatet visar på att det på Hemgården finns ett ansvarstagande i var-
dande. Det ökade ansvarstagande undersköterskorna fått ta har de vartef-
ter vant sig vid. Deras inställning har ändrats från att inte vilja ta ansvar 
till att det blivit roligt. Ett ansvarstagande är att komma förberedd till per-
sonalmötet genom att läsa informationsbladet. Konkret ansvarstagande 
under möten handlar om att skriva och justera personalmötets protokoll. 
Den som skriver protokollet kan under mötet få hjälp av arbetskamraterna 
med vad som ska skrivas. Tydliga protokoll återpeglar vad man sagt under 
mötet och fungerar då som en påminnelse om vad som sagts och vad man 
beslutat om. Ett annat ansvarstagande är att ta del av information från 
andra möten, vars protokoll ibland ska signeras.  
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Ett sätt att öka ansvarstagandet och samtidigt ta tillvara på underskö-
terskornas initiativförmåga är att införa fler och utveckla befintliga an-
svarsgrupper. Att få möjlighet att arbeta med sina intressefrågor i en an-
svarsgrupp bidrar till en låg omsättning av gruppmedlemmar. Det är fram-
för allt vid sjukdom eller när någon slutar sin anställning som det finns 
möjligheter för andra att få tillträde till en ansvarsgrupp. De olika ansvars-
grupperna på Hemgården har olika legitimitet för förtroendeuppdraget. 
Bristande legitimitet kan visa sig genom att arbetskamraterna inte lyssnar 
på vad gruppen säger. Ett exempel på det är att om information från an-
svarsgruppen Kök skrivs under av enhetschefen får den större genomslags-
kraft än om Köksgruppen gör det.  

Möjligheten att diskutera förutsättningar för arbetet under möten är 
uppskattat och behövs eftersom det inte finns tid att samtala om arbetet 
under arbetet. Detta betyder att undersköterskorna behöver göra sig delta-
gande i diskussioner som förs. För att stimulera till ett aktivt deltagande 
infördes metoden att diskutera i små grupper. Andra sätt förekommer 
också på Hemgården, exempelvis använder man sig av postitlappar för att 
i text kunna förmedla vad man tycker och tänker om olika frågor. Detta 
eftersom alla inte har samma förmåga att uttrycka sig verbalt. Det som kan 
hindra ett deltagande i diskussioner är att man inte vet vad samtalet ska 
leda till. Trots aktivt deltagande i diskussioner är det inte säkert att det 
man diskuterat och beslutat om på möten får genomslag i arbetet utanför 
mötet.  

Mötesdiskussionernas bristande genomslag i vardagen kan bero på att 
undersköterskorna inte vågar fråga om rutiner, varken dagligen eller under 
möten. Att våga fråga är att visa initiativ och ta ansvar. Den som får en 
fråga har också ett ansvar att uppfatta frågan som en fråga och inte som 
negativ kritik. Att kunna flytta rutinarbete från en dag till en annan, för att 
få en bättre planering av sin arbetsvecka utifrån egna och den "egna" av-
delningens förutsättningar är exempel på initiativförmåga och att ta an-
svar. Det som kan hindra detta är införandet av att undersköterskorna ska 
arbeta på två avdelningar. Möjligheten att kunna planera sitt arbete är 
stimulerande men eftersom undersköterskorna arbetar på två avdelningar, 
kan det ibland bli så att initiativtagaren inte kan dra nytta av sitt initiativ 
och ansvarstagande. Detta kan i sin tur leda till en ovilja att framöver fort-
sätta ta initiativ och ansvar. 
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Kapitel 5. Myndigt medarbetarskap och praxis  
I detta kapitel prövas på vilka sätt begrepp om praktisk kunskap i aristote-
lisk mening, techne, poiésis, fronesis och praxis, kan ge en fördjupad för-
ståelse av medarbetarskap i en komplex social praktik, Hemgården. Det 
myndiga medarbetarskapet ställs i relation till de områden som Kemmis 
och Smith (2008) menar stödjer och formar praktikens sociala, kulturella 
och materiella villkor, som i sin tur möjliggör för praxis i en praktik. I 
detta analyskapitel presenteras områdena i en annan ordning än den som 
författarna beskriver dem och som redogjorts för i kapitel 2. Under mitt 
analysarbete uppmärksammade jag att ordningen på områdena behövde 
ändras för att bättre kunna beskriva den lärprocess som en utveckling av 
ett myndigt medarbetarskap innebär. Det jag har uppfattat vara en primär 
förutsättning för att lära på arbetet och utveckla medarbetarskapet är be-
rättandeförmågan. Det betyder att områdena har följande ordning i detta 
kapitel: berättande, handlingsramar, sammanhang, rättvisa, göra lika olikt 
och aktivt subjekt.  

Myndigt medarbetarskap och berättande  
Inom vård- och omsorgsarbeten finns det allt mindre tid för att samtala om 
arbetet, under arbetet. Det beror bland annat på att antalet personer som 
vårdar har blivit färre samt att brukare behöver mer vård och omsorg än 
tidigare. Men fortfarande behövs berättelser, de förmedlar, vidhåller och 
utvecklar praktikens traditioner (Kemmis & Smith 2008). Därför behöver 
nya traditioner skapas för att kunna berätta om arbetet, vilket också har 
betydelsen för att kunna lära på arbetet. Till praktiken har varje individ 
med sig egna erfarenheter, traditioner och rutiner in i praktiken och det 
påverkar dennes tolkningar av praktiken, menar Kemmis och Smith. Indi-
videns historia och praktikens historia förmedlas via berättandet och som i 
en förlängning kan leda till att de dagliga handlingarna utvecklas. Detta 
blir möjligt eftersom individens handlingar bygger på egna och andras 
tidigare erfarenheter och dessa ligger i sin tur till grund för framtida hand-
lingar, enligt författarna.  

Berättelser medvetandegör arbetets görande, poiésis, då det verbaliseras. 
Att bli medveten om arbetets instrumentella görande och skriva ned det i 
form av rutiner, är en process att utveckla poiésis till techne. Arbetets 
"vad" förändras genom reflektion till ett "hur", som kan leda vidare till en 
fråga om "varför". Därmed finns det en möjlighet att utveckla görandet till 
en medveten handling med en moralisk dimension. Yrkesutövandet kan på 
så vis utvecklas från poiésis till praxis, det vill säga från ett konkret gö-
rande till ett medvetet och reflekterat etiskt handlande (Ramirez 1995). 
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Arbetets förutsättningar eller förgivettaganden kan vara det som anting-
en utmanar eller begränsar viljan att berätta. Det behöver därför finnas en 
tradition som inbjuder till att berätta om arbetet och om vad, hur och var-
för man ska göra på ett visst sätt. Dels för att berätta om praktikens och 
arbetets förgivettagande, dels för att stimulera individen att berätta om 
sina egna ramar för arbetet. För några undersköterskor på Hemgården gav 
berättandet stimulans till att tänka i andra banor, medan andra hade det 
svårare att förstå varför de skulle förmedla sina förgivettaganden, kun-
skaper, tankar eller funderingar till arbetskamraterna. Möjligheten att få 
berätta om egna ramar och förgivettaganden gör det möjligt att få ett er-
kännande av den egna kunskapen eller det egna agerandet av chef eller 
arbetskamrater. Att ha erkända kunskaper och att känna igen det som ska 
läras, underlättar för att lära på arbetet (Liveng 2010).  

Berättandet ger en möjlighet till att lära av varandra, men eftersom tiden 
för detta minskat, behöver samtal om arbetet förläggas till formaliserade 
möten. En fördel med denna förflyttning är att fler får ta del av individens 
berättelser. Det betyder att det behöver skapas en berättartradition för att 
använda möten till att samtala om arbetet under mötestid. Andersson 
(2010) menar att det är genom att planera, strukturera och effektivisera 
formella möten som tid kan frigöras för dessa berättelser. Denna effektivi-
sering av möten ställer krav på ledare och anställda att också använda den 
tiden för berättande. Att använda tiden väl innebär att individer gör sig 
konkret delaktiga och berättar om hur man arbetar och löser sina problem 
i arbetet. Att berätta om arbetet i en annan kontext än där det sker, på 
avdelningen, kan vara problematiskt, dels för att personalens roller kan 
ändras beroende på kontext, dels för att frågor glöms bort, alternativt för-
storas eller förminskas i betydelse när det som man berättar om inte har 
hänt i anslutning till personalmötet. Själva mötesformen kan i sig vara 
hindrande och motverka en vilja att berätta. Möten är arrangerade och 
strukturerade till tid och plats, vilket påverkar samtalens form och inne-
håll. Även berättandet i sig kan vara hämmande, eftersom "alla" hör den 
egna berättelsen inklusive chefen. Vad som ska förmedlas kan även det 
hämma berättandet. På Hemgården kunde berättandet skifta mellan att 
vara en mer allmän redogörelse och en otvungen berättelse om det egna 
arbetet. Om berättandet ska leda till ett nytt förhållningssätt eller agerande 
behöver individen göra sig horisontellt delaktig, det vill säga att låta sig 
inspireras av jämbördiga kollegors erfarenheter och kunskaper som till-
sammans med reflektion av egna handlingar kan leda till att individen änd-
rar sitt agerande. Därtill behövs en delaktighet i aspekten varande, då det 
handlar om att visa ett initiativtagande till att vilja förändra.  
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Vad berättandet har för betydelse för arbetet, delaktighet, ett lärande el-
ler förändringar kan vara svårt att förstå. Det är därför personalen på 
Hemgården säger "nog". De är inte helt säkra på vad berättelserna leder 
till eller betyder för deras arbete. Berättandet är en del av att göra sig del-
aktig, som exempelvis att ta del av eller att sprida information. Om man 
vet vad som händer, blir det enklare att engagera sig, men det kräver att 
individen själv gör sig delaktig. Till det behövs öppenhet och förtroende för 
att både kunna berätta och lyssna på andras berättelser. Lyssnandet gör att 
skillnader kan komma i dagen (Wahlström kommande). Berättelserna bi-
drar till att kasta nytt ljus på och hjälpa till att bli medveten om själva 
handlingen och till att reflektera över om den kan förändras. Nya rutiner 
är exempel på handling som förändrats och som blir ett nytt förgivetta-
gande, vilket inte gör det enklare att med säkerhet veta vad berättelserna 
bidrog med i processen från idé till ny rutin.  

Berättelser utvecklar en horisontell delaktighet som ger en annan förstå-
else, man lär sig mer om och av varandra, vilket gagnar arbetet. En ökad 
horisontell delaktighet leder till en öppenhet och förståelse för andras syn 
på arbetet och bredare förståelse inför vardagsarbetets problem och di-
lemman. Wahlström (kommande) beskriver det som att vara en god lyss-
nare, att förstå vad någon säger utifrån dennes tradition och sammanhang.  

Hur individen engagerar sig och visar intresse eller ointresse för arbetet 
och eller sitt eget eller andras ansvarsområde kan vara problematiskt. Oin-
tresse hindrar viljan att berätta och ett visat intresse kan tolkas som ett 
intrång i det egna ansvarsområdet. Inblandningen kan vara att arbetskam-
rater kommer med negativ kritik av givna förslag till förändringar eller att 
de vill argumentera för att deras egna lösningar ska ersätta de givna försla-
gen.  

Berättandet är en av de förutsättningar som formar utvecklingen av 
praktikens villkor, vilka underlättar för praxis. Berättelser är en del i pro-
cessen att skapa en gemensam historia. Denna process fortgår ständig och 
formar individerna och praktikens nutid och framtid. En medvetenhet om 
att man ingår i och är en del av praktikens historia kan underlätta för att 
veta att det egna berättandet bidrar till att formar den och därmed påver-
kar vad som möjliggör eller hindrar framtida handlingar. Berättandet utgör 
en del av arbetsplatsens kultur som sätter ramar för individernas hand-
lingsmöjligheter (Kemmis & Smith 2008). 

Myndigt medarbetarskap och handlingsramar  
Vad som är möjligt att göra i en praktik beror på var och i vilken tid prak-
tiken finns. Det betyder att de handlingar som gör praktiken och praxis 
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alltid är specifika. Ramarna för vad som är möjligt att göra i en praktik är 
på så vis alltid lokala (Kemmis & Smith 2008). 

En specifik handlingsram är i vilken omfattning de anställda i en praktik 
får ta ansvar och vilka befogenheter de har. Små befogenheter ger relativt 
liten möjlighet till ansvarstagande, medan större befogenheter innebär 
ökade möjligheter för ansvarstagande. Det är chefen som avgör vad som 
ska inkluderas i personalens ansvarstagande och vilka resurser de får. Ett 
ansvarstagande är att vara och göra sig vertikalt delaktig, vilket ställer krav 
på både chef och personal och som utmanar, förstärker eller kan undermi-
nera relationerna på arbetsplatsen. För en chef handlar det om att fördela 
ansvar och visa förtroende genom att ge underställd personal mer ansvar. 
För dem betyder denna vertikala delaktighet att få ta ansvar som de inte 
tror tillhör dem. Är synen på arbetet den att jag ska utföra omvårdnad och 
chefen ska ta ansvar, kan processen att lära sig ta ansvar bli lång. Det som 
underlättar och stimulerar för ett lärande på arbetsplatsen är struktur (Bill-
ett 2002). På Hemgården finns flera strukturer, bland andra ansvargrupper 
och möten, som ökade möjligheterna för personalen att exempelvis lära sig 
att ta ansvar.  

De befogenheter som en chef ger personalen beror på vem hon är och 
hur hon ser på sitt uppdrag (Andersson Felé 2008, Larsson 2008). Det 
betyder att praktikens ramar kan ändras vid tillsättning av en ny chef ge-
nom att gränserna för individerna förändras och de kan då få ta mer, re-
spektive mindre, ansvar för yrkesutövandet och för praktiken. Det i sin tur 
påverkar hur individer får och kan göra sig delaktig. För undersköter-
skorna på Hemgården innebar en ny enhetschef för dem att de fick ökade 
befogenheter och därigenom ett ökat medansvar. Ett medansvar, menar 
Dilschmann m fl (2000), är att också ta ett ansvar utanför de egna arbets-
uppgifterna. Det medansvar och de befogenheter personalen på Hemgår-
den fick, var ett ansvarstagande för olika områden av praktiken som de 
fick genom att ingå i olika ansvarsgrupper. Det var ett sätt att stimulera 
personalen till att uppmärksamma det som tas för givet, samtidigt som det 
blev uppenbart att det som var självklart för någon eller en avdelning, inte 
var det för alla. Själva ansvarstagandet i sig uppmärksammade också per-
sonalen på att de har ett ansvar för praktiken utifrån ett bredare perspektiv 
och inte "bara" utifrån det egna individuella yrkesutövande i form av de 
vård- och omsorgsgivande arbetsuppgifter som har varit och till viss del 
fortfarande är tongivande för undersköterskans arbete (se t ex: Astvik m fl 
2000, Hassler Adut 2006). Det medansvar som personalen på Hemgården 
tog, var också att tillsammans diskutera den gemensamma arbetsmiljön 
och villkoren för arbetet. Införandet och framtagandet av bland annat 
gemensamma rutiner var ett bidrag till en bättre arbetsmiljö. Förutom att 
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arbetet blev enklare och lättare, ökade också gemenskapen i praktiken. De 
ökade befogenheterna och medansvaret personalen fick ta, visar att det är 
möjligt att diskutera och lyfta problematiken om villkoren för arbetet och 
arbetsmiljön, något som ofta hamnar i skymundan inom äldreomsorgen (se 
Ahnlund 2008).  

För undersköterskorna på Hemgården innebär ett deltagande i en an-
svarsgrupp en specialisering och ger möjlighet att öka det egna kunnandet 
inom "sitt" ansvarsområde. Möjligheten att bli kunnig på ett område, un-
derlättar för att erkänna att kollegor har andra kunskaper. Det gör det 
enklare att be om hjälp av dem som har kunskaper när de egna inte räcker 
till för att med säkerhet kunna klara av en arbetsuppgift. Att fördelade 
kunskapsområden bidrar till att det blir mindre press eller krav från indi-
vid, kollektiv eller praktik att alla ska göra samma arbete (se Törnquist 
2004). Fördjupade kunskaper bidrar till en trygghetskänsla och vidgar 
handlingsmöjligheterna, inte bara för den enskilde individen, utan för alla i 
praktiken.  

Enligt Kemmis och Smith (2008), kan lokala ramar för en praktik i viss 
mån också sägas vara generella. Till de generella ramar som finns för 
Hemgården hör det nationella ramverk som finns i lagar och avtal och som 
gäller all vård, omsorg och offentlig verksamhet. En annan nivå av generell 
ram är de lokala ramar som organisationen har för alla sina verksamheter. 
De blir generella eftersom de gäller för alla verksamheter i den specifika 
organisationen. Ytterligare ett annat sätt att se på generella ramar är de 
lokala ramar som finns för hela Hemgården. De nya gemensamma ramar-
na blev generella för personalen, men eftersom de enbart gäller för arbetet 
på Hemgården är de, med Kemmis och Smiths terminologi, lokala. Att 
införa nya ramar innebär ändrade handlingsramar, vilket medför att ar-
betssättet måste förändras, helt eller delvis. Individen måste lära sig nya 
handlag och kunskaper samt skapa en ny relation till uppgiften.  

Personal som får möjlighet att delta i skapandet av generella ramar, kan 
utveckla kunskap i form av techne. Det beskrivs i resultatet att underskö-
terskorna på Hemgården ålades att dokumentera sina rutiner. De fick lov 
att sätta ord på de handlingar de tog för givet och diskutera tillsammans 
om hur och varför rutinerna görs. Personalen formulerade beskrivningar av 
sina praktiska kunskaper som sedan presenterades som ett externt medel 
för att nå ett mål. Medel och mål är externa för techne, för fronesis är de 
interna och helt beroende av varandra. Hur väl vardagsarbetet genomförs 
är kärnan i praxis, enligt Kemmis och Smith (2008). Att få formulera och 
ha gemensamma rutiner har betytt, för dem på Hemgården, att samarbetet 
mellan individer och avdelningar fungerar bättre. Detta har i sin tur inne-
burit att hela praktiken fungerar bättre än tidigare eftersom man är förtro-
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gen med rutinerna och man vet vem/vilka som ansvarar för vad i prakti-
ken.  

Handlingsramar är en av de förutsättningar som formar utvecklingen av 
praktikens villkor, vilka underlättar för praxis. De handlingar som kan 
utföras i en praktik är likväl som det myndiga medarbetarskapet alltid 
specifikt, de återspeglar vad som är möjlig i den praktik där handlingen 
sker (se Hällstén & Tengblad 2006, Kemmis & Smith 2008). Enligt Kem-
mis och Smith finns det generella och specifika ramar. Att uppmärksamma 
specifika ramar för enskilda avdelningar i en praktik, som städrutiner, gör 
att de går att utveckla till generella handlingsramar för hela praktiken. 
Ökade befogenheter, öppenhet och gemenskap utgör en förutsättning för 
att ta del av och utföra uppgifter som andra bestämt. Det visar ett intresse 
för den gemensamma helheten, att tillsammans nå satta mål, vilket är en 
innebörd i den abstrakta delaktigheten. Att medvetandegöra ett specifikt 
görande, poiésis, och utveckla det så vardagsarbetet fungerar bättre sker 
genom att använda och utveckla den praktiska klokheten, fronesis. Från 
observationerna på Hemgården framkommer det att handlingsramarna har 
bidragit till att utveckla både individer och praktiken och väckt persona-
lens intresse för det sammanhang de och praktiken finns i. 

Myndigt medarbetarskap och sammanhang  
Det är de sammanhang praktiken ingår i och dess struktur som formar 
individerna i en praktik, samtidigt formar individerna praktikens miljö och 
kultur. För individen handlar det om att förstå vilka sammanhang prakti-
ken ingår i, samt att själv kunna se sig som en del av praktikens samman-
hang (Kemmis & Smith 2008). 

Möjligheten att utveckla arbetet, praktiken och sig själv kräver reflekti-
vitet, förståelse varför man gör som man gör, för att kunna ändra på det 
som är. För att detta ska vara möjligt, behövs en arbetsmiljö där man kan 
utveckla goda relationer, inflytande och stöd för arbete och utveckling (se 
Hällstén & Tengblad 2006). Det betyder att det måste utvecklas strukturer 
på arbetsplatsen, som till exempel olika former av möten för personalen, 
eller att det bildas olika ansvarsgrupper för olika uppgifter.  

De sammanhang som en praktik ingår i har betydelse för vilka möjlig-
heter det finns för att utföra arbetet. I en kommunal verksamhet bestäms 
ramarna för arbetet till stor del av andra utanför den verkställande prakti-
ken. Att veta vilka sammanhang praktiken ingår i och var olika beslut 
fattas, underlättar för att ta sig an de utmaningar som praktiken får att 
lösa. Det gäller att inte se sig som ett offer för omständigheterna utan att 
själv arbeta aktivt för att förändringarna ska bli bra (se Kullén Engström 
2009). Flertalet av de förändringar en praktik ställs inför är olika former 
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av rationaliseringar som innebär mindre personal (se Johansson 2006). Om 
arbetsbelastningen ökar, som den gör vid personalnedskärningar, minskar 
även en organisatorisk utvecklingsförmåga (Tengblad 2006). Men mins-
kade resurser, menar Ellström (2006), kan också stimulera till kreativitet 
och utveckling. En rationalisering behöver därmed inte enbart betyda nå-
got negativt. Det kan vara det som behövs för att arbeta fram nya metoder 
eller rutiner i praktiken för att kunna fortsätta upprätthålla en god kvalité. 
En rationalisering, för dem på Hemgården, innebar att personalens arbets-
område ökade från en till två avdelningar. Personalen fick ett utökat ar-
betsområde, vilket fordrade ett utvecklat samarbete. Det som bidrog till att 
utveckla samarbetet och gemenskapen var att samtalen i vardagen ökade. 
Den ökade mängden vardagssamtal var ett resultat av bland annat struk-
turen med öppna samtal under personalmöten och sociala aktiviteter som 
friskvårdsdagar. Samtidigt blev det mer tydligt att det egna agerandet på-
verkar arbetskamraternas arbete. Det blev synligt hur var och en löser sina 
problem i arbetet. Denna transparens kan vara ett hot, den utmanar indi-
videns kunskaper och kan väcka tankar som ”gör jag rätt?”, när en person 
ser hur kollegor agerar i samma eller liknande arbetssituationer. Samtidigt 
kan transparens stimulera till att vilja lära av varandra. Att lära av andra 
är att erkänna varandras kunskaper. En individ som får ett erkännande för 
sina kunskaper, av kollegor och/eller chef, stärker självkänslan och detta i 
sin tur underlättar för att lära i arbete (se Kemmis & Smith 2008, Liveng, 
2010).  

En praktik har behov av individer som känner till de sammanhang som 
det egna arbetet ingår i. Ett exempel från Hemgården som visar att en för-
måga att se praktiken som en helhet och att ett engagemang har betydelse 
för hela praktiken är följande: Uppdraget att vara schemaansvarig består i 
att ha förmågan att göra sig horisontellt delaktig, det vill säga att kunna 
visa förtroende och öppenhet mot sina kolleger på samma nivå i organisat-
ionen. Uppdraget innebär även att göra sig konkret och abstrakt delaktig, 
då schemaarbetet är avgränsat och har effekt dels för den enskilde indivi-
dens arbetsvillkor, dels för hela praktiken. Det handlar också om en för-
trogenhet med arbetsuppgiften, att lägga och justera scheman. Förmågan 
att kunna ta hänsyn till hela arbetsplatsen tyder på en delaktighet i 
aspekten varande. Delaktighet i aspekten görande inkluderar förmågan att 
se möjligheter till och en vilja att förändra, vilket behövs för att kunna 
justera ett schema. Dessutom behövs en förmåga att kunna se individens 
del i helheten, att se den enskilde individens schema i ett större samman-
hang, där det gäller att kunna ta hänsyn till flera individers önskemål. För-
utom detta behövs kunskaper om de sammanhang som reglerar arbetstider 
och att kunna förhålla sig till och inom de ramarna.  
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Den tredje förutsättningen som behöver bli tydligt för att individen ska 
kunna utföra praxis i en praktik är således sammanhang. Att vara eller bli 
medveten om den vardag och det sammanhang arbetet ingår i har betydelse 
för att vilja vara delaktig och delta i planeringen för arbetets och prakti-
kens framtid. Strukturen i en praktik utgör en del av praktikens lärande 
arkitektur (Kemmis & Smith 2008). Det som påverkar arkitekturen är de 
ramar och villkor som sätts av de sammanhang praktiken ingår i (Kemmis 
& Grootenboer 2008). Ett tydligt sammanhang underlättar för personal att 
utveckla och forma poiésis och praxis. Utvidgas sammanhanget blir indivi-
dens arbete synligt för fler, vilket också leder till att det går att upptäcka 
det individen uppfattar som rättvist eller orättvist.  

Myndigt medarbetarskap och rättvisa  
Vad som uppfattas vara rättvist och ansvarsfullt inom en praktik, beror på 
vilka sammanhang praktiken ingår i och om de hindrar eller ger en individ 
möjligheter att kunna agera. En ansvarsfull handling ska kunna försvaras 
etiskt och moraliskt om den uppfattas vara praxis (Kemmis & Smith 
2008). Det medför att det i en praktik behöver finnas både en vilja och en 
möjlighet att diskutera konsekvenser av handlingar.  

Ett sätt för en praktik att göra arbetet rättvist för personalen är att ha 
rutiner. Rutiner innebär bland annat att olika arbetsmoment fördelas 
jämnt under arbetsveckans alla dagar. Denna fördelning är ofta tydlig, men 
det behöver inte betyda att individen uppfattar det rättvisa med rutinen, 
rutinens konsekvenser kan vara osynliga för individen eller ligga utanför 
dennes kunskapsområde. En rutin som uppfattas som rättvis och som är 
begriplig för den enskilde individen gör den också meningsfull att acceptera 
och följa. Det kan ibland vara meningsfullt att följa en rutin även om den 
inte stämmer överens med individens egna värderingar eller ramar. Det 
meningsfulla blir då att följa majoritetens beslut för att arbetet ska fungera. 
Meningsfullheten tar sig uttryck i att känna solidaritet med kollegor och 
praktiken.  

Inom äldreomsorgen förekommer en form av solidaritet som bygger på 
enhetlighet, att alla ska göra allt (se Törnquist 2004). Denna form av soli-
daritet kan samtidigt hindra känslan av att bli rättvist behandlad. En 
känsla av orättvisa kan till exempel uppstå när någon kollega får ett sär-
skilt uppdrag som ingen annan får. För att en sådan orättvis fördelning ska 
kunna uppfattas som rättvis så måste övriga kollegor förstå varför chefen 
gav just detta uppdrag till just denna individ. På samma gång kan denna 
"enhetlighetssolidaritet" vara det som behövs för att kunna lära av andras 
handlingar och fungera som ett stöd för att för att kunna ta moraliska 
beslut (se Kemmis & Grootenboer 2008).  
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I en vardag när allt fungerar som det ska, då samarbete och arbetsför-
delning fungerar rättvist, tänker man inte på om det är "det bästa" sättet 
att organisera arbetet på. Det är först när något inträffar som rättvisefrå-
gan uppmärksammas. Det är då som behov eller krav på att förändra arbe-
tet aktualiseras, av personal eller av chef. Det är särskilt i arbetsamma 
perioder som den solidaritet som skapats av gemensamhet, förtroende och 
öppenhet behövs och förväntas ge den styrka och det stöd som behövs för 
att kunna utveckla arbetet (se Kemmis & Grootenboer 2008). 

Möjligheten att uppfatta arbetet rättvist kan återspegla sig i hur samar-
betet fungerar. Ett fungerande samarbete kan ses som att alla arbetar för 
det gemensamma och för praktikens bästa. I ett sådant samarbetsklimat 
spelar det mindre roll vem som gör vad och arbetet blir mer prestigelöst på 
så sätt att det spelar mindre roll vem som ger eller får hjälp i arbetet eller 
hur länge hjälpen ges (se Hällstén & Tengblad 2006). Hur tid används kan 
därmed bli en rättvisefråga i en praktik. En av tvistefrågorna på Hemgår-
den handlade just om att hjälpa varandra, framför allt gällde det "pool-
turen". Den var tänkt att vara till för att underlätta för alla, för persona-
len, brukarna och för praktiken. På Hemgården fanns det två olika upp-
fattningar om huruvida fördelningen av "poolturens" resurser var rättvisa 
eller ej. Dessa bottnade bland annat i olika sätt att värdera omfattningen 
av den hjälp som man fick eller gav. Hur tid uppfattas avspeglar sig i hur 
tid används och vad som är "det bästa" sättet att använda tiden till (Ell-
ström 2006). Enligt Ramirez (1995) finns det två sätt att uppfatta tid, kva-
litativt eller kvantitativt. Olika uppfattningar om tid påverkar uppfattning-
en om resurserna inom en praktik fördelas rättvist eller inte. Med en kvan-
titativ tidsuppfattning blir det rättvist att ge och få lika mycket hjälp, mätt 
i minuter, det vill säga ett instrumentellt sätt att se på arbetet. För dem som 
har en kvalitativ tidsuppfattning spelar själva hjälptiden mindre roll, hu-
vudsaken är att man får hjälp. Med en kvalitativ tidsuppfattning blir gi-
vandet och tagandet rättvist i ett längre tidsperspektiv, eftersom hjälpbehov 
skiftar från en dag till en annan. Det är ett synsätt på arbetet som ligger i 
linje med kunskapsbegreppet fronesis, det vill säga att kunna handla på 
rätt sätt, med hänsyn till tid och plats (se t.ex. Gustavsson 2000, Ramirez 
1995). 

Ett annat sätt att se på rättvisa i en praktik rör delaktighet. Om samtliga 
i en praktik gör sig delaktiga i fattade beslut, genom att ta del av och följa 
gemensamma rutiner, blir arbetet mer enhetligt, orättvisor minskar och 
samarbetet blir bättre. Att känna delaktighet i fattade beslut gör det därför 
lättare att följa dem (Andersson & Jonsson 2006). Flertalet undersköters-
kor på Hemgården menar att allas delaktighet i samtalen behövs, dels för 
att kunna tänka annorlunda, dels för att alla ska känna delaktighet i de 
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beslut som fattas. Ju fler som deltar i diskussioner inför ett beslutsfattande, 
desto mer rättvisa och demokratiskt grundade uppfattas besluten. Delak-
tighet får på så vis en demokratisk aspekt, men delaktighet kan också upp-
fattas som ett krav. Betonas delaktighet främst från högre hierarkiska nivå-
er inom en praktik, betyder inte det automatiskt att individen blir eller gör 
sig delaktig, speciellt inte om individen redan upplever att hon är konkret 
delaktig i sitt yrkesutövande (se Paldanius 1999). Det omvända kan också 
förekomma, nämligen att individen vill vara delaktig men att det inte finns 
några reella möjligheter att vara det, eller att delaktighet erbjuds på ett 
sådant sätt att individen inte uppfattar erbjudandet eller att erbjudandet 
inte motsvarar individens eget sätt att se på och uppfatta delaktighet (se 
Andersson & Jonsson 2006).  

Rättvisa är en av de förutsättningar som formar utvecklingen av prakti-
kens villkor och som underlättar för praxis. Rättvisa i en praktik är en 
känslig fråga. Rättviseaspekten ställer uppfattningen om vad som är "det 
bästa" på sin spets och den utmanar individen och vilka grunder hon har 
för sina handlingar. En individ kan bara handla utifrån sina egna kunskap-
er, färdigheter och förmågor och under de omständigheter som där och då 
råder (Kemmis & Smith 2008). Att handla rättvist, handlar om att agera 
på ett sådant sätt att handlingarna går att etiskt försvara. Rättvisebegrep-
pet inom ett myndigt medarbetarskap kan på så sätt förstås som att agera 
på ett för individen "bästa sätt" men inom ramen för det gemensamma, det 
vill säga att utföra handlingarna på ett likartat, men inte nödvändigtvis 
identiskt lika, sätt utifrån enskilda individens förmågor.  

Myndigt medarbetarskap och göra lika olikt  
En målsättning med vård och omsorgsarbete är att det ska ges med samma 
goda kvalité oavsett vem som utför arbetet. Det betyder att det behöver 
finnas gemensamma handlingsramar för arbetet vilka kan utgöra ett ram-
verk för vad som blir möjligt att göra. Inom detta ramverk är det sedan 
den enskilde individen som måste agera utifrån sina kunskaper och färdig-
heter med hänsyn till de gemensamma handlingsramar och de samman-
hang som praktiken ingår i (Kemmis & Smith 2008). Ett arbete kan på så 
vis bli utfört på ett likartat sätt, men med individuella variationer.  

Tanken med rutiner är att det inte ska spela någon roll vem som utför 
arbetet. Det betyder att kvalitén på det utförda arbetet ska uppnås obero-
ende av vem som utför det. Kvalitén garanteras i stället av arbetsplatsens 
struktur, det vill säga av de rutiner som har byggts upp. På Hemgården 
visade det sig att avdelningarna hade olika rutiner för samma arbetsupp-
gift, vilket försvårade för personalen att arbeta på varandras avdelningar. 
Med olika rutiner kan varje avdelning vidhålla sina traditioner och kul-
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turer och därmed skapa gränser och avskärma sig från andra. Om olika 
avdelningar i en vårdverksamhet har olika rutiner för samma uppgift, kan 
den praktiken som helhet uppfattas ha brister eller sviktande kvalité, även 
om rutinerna fungerar och utförs med god kvalité på respektive avdelning. 
Olika rutiner skapar således en osäkerhet om vad som gäller och det kan 
innebära att personalen följer föreskrifter som egentligen är föråldrade, 
eftersom avdelningarna är isolerade från varandra.  

Möjligheten att skapa gemensamma rutiner handlar om att få ett förtro-
ende för att kunna vara engagerad och visa sin initiativförmåga (se Hälls-
tén & Tengblad 2006). Att arbeta fram gemensamma rutiner innebär att 
behöva reflektera över vad, hur, när och varför arbetsmoment genomförs 
och sådana reflektioner kan i en förlängning leda till ett lärande som kan 
förändra eller utveckla både yrkesutövandet och praktiken. Larsson (2008) 
menar att möjligheten att lära tillsammans i arbetet och att få vara delaktig 
avgör om förändringar ska lyckas. Det betyder att praktiken också behöver 
vara en lärandemiljö, där det finns en vilja att lära och att chef och an-
ställda samspelar för att lära och utveckla arbetet (se Ellström m fl 2008). 
Den delaktighet som behövs för att arbeta fram gemensamma rutiner är 
konkret, horisontell och abstrakt. Konkret eftersom individen måste verba-
lisera hur det egna agerandet sker. Horisontell för att delge och ta del av 
andras handlingar och handlingsramar. Konkret och horisontell delaktig-
het ger förutsättningar för abstrakt delaktighet, vilket innebär att dela mål, 
visioner och bakomliggande värderingar. En abstrakt delaktighet behövs 
för att veta varför man ska göra på ett visst sätt och för att kunna ändra 
det egna agerandet enligt de nya rutinerna. Detta kan vara nog så utma-
nade, eftersom värderingar bakom en gemensam rutin kan stå i ett mot-
satsförhållande till de egna värderingarna. Vinsten med att försöka anpassa 
de egna värderingarna genom att göra sig abstrakt delaktig är att man då 
vet hur, när och varför olika rutiner ska utföras. Om den enskilde indivi-
den vet detta så blir det också enklare att moderera de egna handlingarna 
eftersom hon/han vet vad rutinen ska leda till. 

Ett motiv för att införa eller utveckla rutiner är att arbetet ska fungera 
smidigare. Det behöver inte betyda att gemensamma rutiner i en praktik är 
gemensamma för hela praktiken. På Hemgården uppstod ett behov av 
olika rutiner för samma uppgift, för att arbetet skulle fungera. Personalen i 
respektive husdel arbetade fram var sin rutin för att städa i brukarnas hem. 
Öppenheten dem emellan bidrog till att legitimiteten för varandras age-
rande och rutiner ökade och accepterades.  

I en praktik där det införs fler och fler rutiner eller där arbetet med ruti-
ner sätts i fokus riskerar att arbetet blir "rutiniserat". Ett sådant arbete 
består bara av förutbestämda och reglerade uppgifter som ska genomföras. 
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I en sådan praktik premieras inte möjligheten att kunna välja handling eller 
att kunna agera efter egen förmåga. En individ som har ett instrumentellt 
arbete kan utveckla det genom att ta tillvara de lyckade eller mindre lyck-
ade erfarenheterna av det (se Ramirez 1995). Att utveckla poiésis betyder 
att individen utför rutinerna på ett för henne skickligare sätt, men det för-
ändrar inte rutinen eller utvecklar kollegornas arbetssätt. Om alla individer 
och avdelningar gör på "sitt" sätt, motverkar det ett myndigt medarbetar-
skap. På en arbetsplats där frågor om "vad" anses viktigare än "varför", 
stimuleras inte lärande och en gemensam utveckling hindras liksom praxis, 
menar Ramirez. På så vis kan en praktik både hindra och möjliggöra en 
lärande praktik.  

Hur en individ väljer att utföra sitt arbete, som poiésis eller praxis, kan 
vara en spegling av arbetsplatsens miljö. En god arbetsmiljö, menar 
Ahnlund (2008), innebär en balans mellan krav, inflytande och socialt 
stöd. Att ge anställda ett ansvar för vissa områden av praktiken innebär att 
ställa krav samtidigt som det ger möjligheter till inflytande och delaktighet. 
För att kunna vara och göra sig delaktig i arbetet och i praktiken och för 
att kunna motsvara de krav som ställs behöver individen stöd, förutom att 
det kräver engagemang och initiativförmåga av individen. Stödet kan vara 
gemensamma rutiner. De sätter ramar för vad och hur individen kan ta 
initiativ och göra sig delaktig. En individ som får positiv respons på sitt 
sätt att agera inom givna ramar, får ett stöd för sina handlingar. Responsen 
kan ges av chef och eller kollegor och kan vara det som avgör om individen 
vill ta initiativ till att göra sig delaktig och därigenom kunna vara med och 
utveckla praktiken och sina handlingar.  

Göra lika olikt är en av de förutsättningar som formar utvecklingen av 
praktikens villkor, vilka underlättar för praxis. Möjligheten att få tillåtelse 
att agera efter egna förmågor men utifrån gemensamma handlingsramar 
sätter samarbete och gemenskap i arbetsgrupper och mellan arbetskamra-
ter i fokus. Tillsammans med förtroende och fungerande samarbete med 
chef bidrar till det att varken individer eller praktik fastnar i instrumentella 
frågor (Larsson 2008). Hur en praktik gör det möjligt för individen att 
agera påverkar också hur individen utför sina handlingar. Rutiner i en 
praktik kan utföras med olika intentioner, beroende på hur individen tol-
kar, vill och eller stimuleras till att utföra arbetet, som poiésis eller som 
praxis.  

Myndigt medarbetarskap och aktivt subjekt  
Valet att utbilda sig till undersköterska och att arbeta med äldre har gjorts 
utifrån ett intresse, enligt de intervjuade undersköterskorna i min studie. 
Det är för de äldre och deras välbefinnande som engagemanget för arbetet 
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finns. Personalen förväntas vara aktiva i det arbetet, men det är inte det-
samma som att vara ett aktivt subjekt, en företrädare. Det Kemmis och 
Smith (2008) menar med att vara en företrädare, är att vara en individ som 
kan företräda sitt yrke och praktiken, som handlar medvetet och ansvars-
fullt och som kan utveckla handlingar för att nå eftersträvansvärda mål. 
Det här är en identitetsskapande process som ständigt pågår och som sker 
genom att individen formar sig själv genom sina handlingar.  

En individ som utvecklar sina handlag, inger säkerhet och trygghet för 
sig själv och för den som handlingen riktas mot, vilket är av betydelse inom 
vård och omsorgsarbeten. Det är genom det egna agerandet som handlaget 
med brukare eller rutinuppgifter förfinas och förbättras av varje underskö-
terska individuellt, vilket sker både medvetet och omedvetet. På detta vis 
utvecklas poiésis, ett görande som på så vis fortsätter att utvecklas. Att på 
detta sätt ständigt utveckla det egna arbetet och lösa problem på sitt sätt är 
inte tillräckligt för att vara ett aktivt subjekt. De enskilda individernas 
arbete är viktigt, men lika viktigt är medvetenhet om att de egna handling-
arna alltid sker i en miljö som påverkas av och påverkar alla individers 
ageranden, en förståelse för att jag och alla andra utgör arbetsplatsens 
"vi". Det handlar om att skapa sig en identitet, inte enbart som underskö-
terska utan även som en representant för praktiken, som i denna studie är 
Hemgården.  

Det är individen själv som skapar sin identitet. Det är genom att lära sig 
av sina handlingar som den ständiga processen att forma sig till ett aktivt 
subjekt pågår, men eftersom det egna agerandet även influeras av andras 
erfarenheter behövs en delaktighet i varandras arbete. Möjligheten att till-
varata egna och andras erfarenheter och tillsammans utveckla det egna och 
det gemensamma arbetet är ett led i tillblivelseprocessen att bli en företrä-
dare. Det betyder att man behöver ha möjlighet att reflektera över gjorda 
handlingar och vilka konsekvenser tankar och handlingar kan få.  

I en praktik kan det räcka med att någon, kollektivet eller chefen, ställer 
frågorna när, vad, hur och varför, för att starta en lärprocess. Frågorna 
kan vara det som gör att individen själv eller i diskussioner tillsammans 
med andra förstår vad en handling leder till. Att diskutera arbetet och vad 
det genererar, kan innebära att dela med sig av sina erfarenheter och de 
överväganden som ligger till grund för agerandet, varför man avstod från 
att handla eller hur arbetsmoment utförs. Det är vad som kommer ut från 
diskussionerna som möjliggör för ett lärande. Ett aktivt subjekt kan ta sig 
an denna utmaning att ifrågasätta ett fungerande arbete och lära av kolle-
gor för att tillsammans utveckla det. En praktik som ger möjligheter att 
lära av varandras kunskaper, stimulerar till att vilja lära sig mer i arbetet 
(se Billett 2010).  
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Om det ska bli en realitet att kunna ta vara på allas kunskaper, beror på 
om praktiken är en lärandemiljö och har en lärande arkitektur (se Billett 
2002, Ellström m fl 2008, Kemmis & Smith 2008). Det behövs en chef 
som vill och har ett eget utvecklingsintresse och att det som ska läras base-
ras på praktikens behov för att utvecklingsfrågor ska få ett nödvändigt 
utrymme i praktiken (Larsson 2008). Förutom detta ska en chef visa för-
troende för personalen och deras kunskaper. På Hemgården skapades med 
hjälp av olika möten ett öppet klimat för ett ömsesidigt lärande. Det var 
också under möten som personalen uppmuntrades att ifrågasätta de rå-
dande förgivettagandena, allt för att kunna ta tillvara på fler idéer och 
uppslag om hur vardagen är och skulle kunna vara. Personalens kunskaper 
och erfarenheter blir därmed viktiga för praktiken och dess utveckling.  

Goda och förtroendefulla relationer är av betydelse för att man ska 
kunna ifrågasätta arbetet. Det ger en trygghet för att kunna vara kritisk 
och diskutera ett förgivettaget och fungerande arbete, eftersom det utma-
nar det egna agerandet och ifrågasätter egna och andras kunskaper. Att 
diskutera arbetsuppgifter och lära av varandras erfarenheter av dem, kan 
betyda att arbetet fylls med annat innehåll. Möjligheterna att lära i arbetet, 
som visats i resultatkapitlet, kan vara ett sätt att överskrida det krav som 
Tengblad (2003) menar finns på individen att själv utveckla sitt arbetsliv. 
Krav på utveckling fanns på Hemgården, men det skulle ske av personal 
och chef tillsammans, inte av den enskilde individen ensamt.  

En praktik där man arbetar för att skapa och utveckla bland annat ge-
menskap, förtroende och ansvarstagande möjliggör för att kunna känna en 
tillhörighet i en helhet och stolthet över det egna arbetet (se Hällstén & 
Tengblad 2006). På Hemgården förekom flera parallella processer samti-
digt, som tillsammans skulle bidra till att personalen skulle skapa sig en 
identitet som undersköterska på Hemgården, en identitet som gradvis 
växte fram. En bärande del för denna process är att personalen gjordes 
delaktiga. Deras delaktighet innebar att de var med och skapade praktikens 
framtid, något de tidigare inte trodde de kunde eller hade möjlighet till. 
Denna omställning utmanade dem att göra sig konkret delaktiga i arbets-
uppgifterna. En konkret delaktighet i arbetet här och nu, innebär inte med 
automatik att individen är en företrädare. För att vara det krävs en förstå-
else och ett ansvarstagande för handlingars konsekvenser (Kemmis & 
Smith 2008) och att man upptäcker det meningsfulla med att engagera sig, 
för kollektivet och praktikens bästa. Andra sätt för att stötta processen 
med att skapa en identitet som undersköterska på Hemgården, var de olika 
möten som bidrog till gemenskap och ökade samarbetet. Om ett samarbete 
ska fungera behövs öppenhet och förtroende, vilket personalen fick och 
som de utvecklade genom att få ta ansvar. Deras deltagande i ansvarsgrup-
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per uppmärksammade dem, och deras arbetskamrater, på att de hade en 
tillhörighet till praktiken, inte till "sin" avdelning. De fick vara med och 
forma villkoren för det egna arbetet och i viss mån även för praktiken som 
helhet. Personalen fick möjligheter att agera självständigt och de klarade av 
ett större ansvar än de trodde var möjligt. Det gjorde dem stolta. Att vara 
stolt, engagerad och kunna agera självständigt, gynnar individen och för-
stärker hennes möjligheter att fortsätta agera (Kemmis & Smith 2008). 
Från resultatkapitlet i denna studie framkommer det att trots engagemang 
och stolthet, var det emellanåt svårt att sprida nya rutiner som man skapat 
i ansvarsgrupperna. Det var svårt att lära om och följa nya rutiner och att 
öva upp förmågan att se bortom här och nu, till förmån för ett längre tids-
perspektiv för de egna handlingarna och dess avsikter.  

Enligt Kemmis och Smith (2008) kan en företrädare agera ansvarsfullt 
och medvetet, utveckla handlingar och händelser mot önskvärda mål. Allt i 
avsikt för att det ska bli bra för dem som finns där och då, och som i fram-
tiden kommer att finnas i praktiken. Ett exempel på att vara ett aktivt sub-
jekt är följande episod från Hemgården. Under en längre period hade en 
del av praktiken ökad vårdtyngd.33 Det resulterade i att samarbetet inte 
längre fungerade lika friktionsfritt som tidigare. En god gemenskap sakna-
des och arbetsbelastningen upplevdes som orättvis av personalen. I ett för-
sök att återupprätta samarbetet tog en undersköterska initiativ till att ge 
schemat en ny betydelse. Den "hemavdelning" som fanns angivet i sche-
mat, upphörde att gälla. I stället infördes färgmarkeringar som talade om 
på vilken avdelning personalen skulle arbeta. Initiativtagandet var möjligt 
eftersom hon hade arbetskamraternas stöd och var öppen med vad hon 
gjorde, hur och varför. Hon fick ett förtroende. Undersköterskans age-
rande beskriver en förmåga att kunna balansera krav och möjligheter, ett 
agerande i enlighet med ett myndigt medarbetarskap. Hon gjorde sig del-
aktig i aspekten varande genom att visa intresse för praktiken och kunde 
förändra villkoren utifrån vad hon upplevde var det bästa sättet. En an-
svarsfull och etisk "god" handling för individen själv, kollegor och bru-
kare.  

Det sista av de sex förutsättningar som formar utvecklingen av prakti-
kens villkor och som behöver bli tydligt för att individen ska kunna utföra 
praxis i en praktik är att vara ett aktivt subjekt. Ett aktivt subjekt kan re-
presentera en praktik och det egna yrket, men för att kunna göra det måste 
individen ges olika möjligheter att kunna identifiera sig med sitt yrke och 

                                                      
33 En ökad vårdtyngd uppstår när någon eller några brukare behöver mer hjälp än 
vad som är "normalt". Till exempel ökar vårdtyngden när en eller flera brukare får 
influensa och behöver mer vård och omsorg än vad de vanligen är i behov av.  
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känna en tillhörighet till den praktik där hon arbetar. Förmågan att känna 
tillhörighet är en tillblivelseprocess som sker stegvis och som behöver stöd 
och stöttning av både chef och kollegor (Kemmis & Smith 2008). 

Sammanfattning 

Kemmis och Smith (2008) beskriver sex områden eller förutsättningar vilka 
stödjer och formar en praktiks sociala, kulturella och materiella villkor, 
som i sin tur möjliggör för praxis. Dessa förutsättningar har jag prövat i 
relation till de begreppspar som ett myndigt medarbetarskap bör vila på. 
Detta har jag gjort för att förstå på vilka sätt begreppet praxis kan ge en 
vidare förståelse av medarbetarskap och för att förstå en del av de problem 
som kan finnas med att eftersträva ett myndigt medarbetarskap i en kom-
plex social praktik.  

Förutsättningarna, som indirekt stärker möjligheten till praxis i en prak-
tik, menar jag kan relateras till det myndiga medarbetarskapet. Min korta 
sammanfattning är det som utkristalliserats av analysarbetet.  

- Berättande utvecklar individens relationer till sitt arbete, kollegor 
och chef. En kritisk punkt är att det behövs öppenhet och förtro-
ende för att kunna berätta om det förgivettagna.  

- Handlingsramar ser olika ut beroende av tid och plats. Att ha kun-
skaper om individernas och arbetsplatsens ramar underlättar age-
randet. En kritisk punkt är att handlingsramar tillåter och möjliggör 
ett medansvar, ett ansvar också utanför de egna arbetsuppgifterna.  

- Sammanhang. Förmågan att förstå sammanhang har betydelse för 
att uppleva arbetet som meningsfullt och att vilja engagera sig. En 
kritik punkt är att lära sig förstå att det egna arbetet påverkar och 
påverkas av kollegornas arbete. 

- Rättvisa är att det finns samarbete och gemenskap där det ges möj-
lighet att arbeta efter enhetliga rutiner. En kritisk punkt är att man 
kan ha olika värderingar bakom sitt sätt att utföra sitt arbete på.  

- Att få göra lika olikt är en möjlighet om det finns någon enhetlighet 
bakom exempelvis praktikens mål eller gemensamma rutiner. Med 
ett gemensamt mål för arbetet, ges utrymme att välja handlingar uti-
från egna kunskaper och förmågor, men det kräver ett initiativta-
gande. En kritisk punkt är att acceptera att individer agerar olikt, 
för att nå det gemensamma målet.  

- Ett aktivt subjekt betyder att individen agerar ansvarsfullt och med-
vetet och kan utveckla handlingar som leder till något eftersträvans-
värt, inte bara för tillfället här och nu, utan för alla och i ett längre 
tidsperspektiv. Ett aktivt subjekt innebär att kunna och veta vad jag 
själv vet och kan och något om vad kollegor vet och kan. En individ 
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som tar del av praktikens och kollegors syn på arbetet och vilka 
traditioner och kulturer som finns, kan med det som grund vara 
med och utveckla det individuella och det gemensamma arbetet och 
praktiken. Det arbetet startar med berättandet och att göra sig del-
aktig för att skapa en framtid som bygger på det som är och har va-
rit, med avsikten att åstadkomma en god arbetsplats. En kritisk 
punkt är att man kan och vill vara ett aktivt subjekt.  
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Kapitel 6. Avslutande diskussion  
I detta avslutande kapitel diskuterat jag mitt forskningsresultat utifrån de 
frågor som jag har ställt inledningsvis genom att belysa de villkor och för-
utsättningar som krävs för att utveckla ett myndigt medarbetarskap. Ka-
pitlet avslutas med en reflektion över de avgränsningar som de teoretiska 
begrepp och den metod som jag har använt har medfört. 

Förutsättningar för medarbetarskap 
I kapitel 5 prövar jag om och hur praxis i en aristotelisk mening ger en 
vidare förståelse av medarbetarskap inom komplexa sociala praktiker som 
vårdorganisationer. För att utveckla ett myndigt medarbetarskap krävs 
flera förutsättningar. En nödvändig förutsättning är att skapa möjligheter 
för personalen att se den egna praktiken som en helhet. En annan förut-
sättning är att personalen uppmärksammar att utövandet av ett yrke inne-
bär mera än att utföra yrkesspecifika handlingar och kunskaper, individen 
måste också kunna ta ett medansvar. Att utveckla ett myndigt medarbetar-
skap innebär följaktligen att skapa förutsättningar för en stödjande lärpro-
cess. En sådan stödjande process uttrycks i de faktorer som Kemmis och 
Smith (2008) menar stödjer och formar praktikens villkor för att kunna 
utöva praxis. Det betyder att om alla anställda, chef som personal, får vara 
delaktiga och utöva ett myndigt medarbetarskap så underlättar det för 
praxis. De villkor som jag menar krävs för att utveckla ett myndigt medar-
betarskap i en praktik är tid, struktur och stöd. 

Tid 
För att kunna utveckla medarbetarskapet krävs tid för det är bara tillsam-
mans som gemensamma förutsättningar i vardagen kan formas (Stockhult 
2013). En första förutsättning är att finna en viss sammanhängande kvanti-
tativ tid. Det handlar om att skapa ett utrymme i vardagen för att samtala 
om arbetet. Finns denna tid, består nästa utmaning att använda den tiden, 
kvalitativt, för att utveckla arbetet. Detta att både finna och använda tid 
till utveckling är i sig en utmaning i komplexa vårdorganisationer som ska 
vara kostnadseffektiva, där få personer ska utföra fler arbetsuppgifter på 
kortare tid (se Ekberg m fl 2006). Med mindre personal, blir det mindre tid 
för omsorgsarbetet, vilket leder till en känsla av otillräcklighet (se Ahnlund 
2008). Detta är en utmaning i sig eftersom det är arbetet med brukarna, 
vård och omsorgens kärnverksamhet, som gör arbetet meningsfullt, enligt 
undersköterskorna på Hemgården. Det arbete som uppfattas meningsfullt 
är det som individen kan se ett syfte och mål med och som då också blir 
möjligt att utföra som fronesis och praxis, eftersom praktik klokhet hänger 
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samman med meningsfullhet. En praktisk klokhet, för ett aktivt subjekt, 
handlar det om att agera klokt och ansvarsfullt både för yrkesspecifika 
kunskaper och för praktiken. Att se det meningsfulla med att engagera sig i 
organisationen eller verksamheten kan ta tid om man inte tidigare har fått 
vara delaktig i dessa frågor. Det tar också tid att lära sig att finna en balans 
mellan driftsfrågor och utvecklingsfrågor.  

En annan förutsättning för att utveckla medarbetarskapet i aspekten av 
tid är att det tar tid att lära sig att diskutera arbetet och vad det kan betyda 
för det egna och andras arbete, speciellt om man inte tidigare har fått vara 
delaktig eller om det saknas tid för att samtala om arbetet för att lära av 
varandra. Ett effektivt sätt att utveckla medarbetarskapet är att flera tar 
del av allas erfarenheter vid ett och samma tillfälle. Individer som får be-
rätta om sina förmågor, kunskaper och ageranden, under ett möte, möjlig-
gör för att utveckla gemensamma kunskaper. Individens poiésis och praxis 
kan bli allas fronesis. För att berättandet ska leda till att skapa gemen-
samma handlingsramar, förutsätter det att man lyssnar till vad andra har 
att berätta, även om det inte stämmer in på det förväntade (se Wahlström, 
kommande). Lyssnandet kan bidra till att skapa de brott som behövs för 
att ifrågasätta det egna eller kollektivets förgivettaganden och som är ett 
led i att lära av varandra på arbetsplatsen.  

Ytterligare en förutsättning för att utveckla medarbetarskapet i aspekten 
av tid är att berättandet förmedlar de sammanhang praktiken ingår i, nu 
och tidigare. Berättelser speglar dåtiden, det som har varit. Det är en kun-
skap som behövs om man ska veta hur man kan agera idag och i framtiden 
(Kemmis & Smith 2008). Berättandet om egna handlingar kan också be-
tyda att individen blir medveten om att egna handlingar, i form av poiésis 
och eller praxis, har förändrats över tid och kanske också vad som tidigare 
uppfattades vara praxis. Ett medvetandegörande om vad som förändrats 
synliggör en lärprocess som inte alla gånger är medveten, varken för indi-
vider eller för en praktik. På samma sätt förändras och utvecklas en del av 
den organisatoriska vardagen som utgörs av handlingsramar i form av 
rutiner, mål och andra sociala regler. Att bli medveten om vad man tidi-
gare har gjort och utifrån det utveckla nya handlingsramar och därefter 
implementera dem tar tid. Det är en process som måste få ta tid, enligt mitt 
resultat och som också beskrivs av Stockhult (2013). Att införa föränd-
ringar kan organisationer och individer göra omgående från en stund till en 
annan, men om det ska leda till en till varaktigt förändrat handlingsmöns-
ter behövs delaktighet, menar flera forskare bland andra Larsson (2008) 
och Kilhammar (2011). Att arbeta med delaktighet och låta alla vara del-
aktiga är tidskrävande. Det är en lärprocess som startar med att göra sig 
delaktig i sitt arbete i sina arbetsuppgifter, en konkret delaktighet. Den tid 
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som delaktighet tar, kan dock tjänas in då nya handlingsramar ska imple-
menteras. Har personalen själva tagit fram rutiner eller utvecklat de rutiner 
som finns blir införandet och användandet av dem mer naturligt än om 
någon annan bestämt hur rutinerna ska vara. Med gemensamma rutiner 
skapas det också en enighet om arbetsuppgifterna, vilket är en förutsätt-
ning för att utveckla medarbetarskapet (se Tengblad 2009). Det är uppgif-
ten, som driver medarbetarskapshjulet, som är dess nav. Alla måste gå mot 
samma mål om medarbetarskapshjulet ska få fart, menar Tengblad. Det 
betyder att alla behöver vara abstrakt delaktiga, att man vet vilka målen är 
och dess bakomliggande tankar. Då först kan en ny struktur för arbetet 
accepteras.  

Struktur  
Den andra förutsättningen som är nödvändigt för att utveckla ett medarbe-
tarskap är struktur. Struktur är en lösning på att skapa tid. En dagordning 
på arbetsplatsträffar är en struktur som gör det möjligt att veta när olika 
ämnen tas upp, vilket gör det enklare att förbereda sig och kunna delta i 
samtalen. Det förutsätter att individen gör sig konkret och horisontellt 
delaktig, det vill säga att både kunna berätta om hur man utför sitt arbete 
och att kunna lyssna till hur andra utför sitt arbete. Denna möjlighet att 
samtala om arbetet utgör en grund för att utifrån sina handlingar utveckla 
medarbetarskapet (Hällsten 2008). Att utveckla medarbetarskapet handlar 
således inte om att gå ”från ord till handling”, tvärt om att gå från hand-
ling till ord. Det är först när man förstår handlandet som det går att sätta 
ord på det. Kan man sätta ord på något, går det också att dokumentera det 
som sägs. Att strukturera erfarenheter genom dokumentation är att ut-
veckla kunskaper i form av techne. Med tydliga, och dokumenterade, mål 
och rutiner finns det möjligheter till att bättre kunna förstå såväl det egna 
och som det gemensamma arbetet.  

Beroende på hur praktiken struktureras, hur anställda ser på sina upp-
gifter, vilka möjligheter till delaktighet och ansvarstagande som finns av-
speglar också vilka möjligheter det finns för att kunna se arbetsplatsen som 
en helhet respektive separata delar. En struktur som skapar ett ökat sam-
arbete mellan olika enheter, kan bidra till att kunna se att den "egna" en-
heten är en del av hela praktiken. Ett ökat samarbete blottlägger skillnader 
i hur rutiner utförs mellan olika enheter. Förekommer olika rutiner för ett 
och samma arbete, inom en och samma praktik motverkar det ett samar-
bete och bidrar inte till någon gemenskap. En fördel med en struktur för 
samarbete är att det ökar insikten om att det är möjligt att utföra rutiner 
på olika sätt, och att gemensamma rutiner gör arbetet mer rättvist.  
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som delaktighet tar, kan dock tjänas in då nya handlingsramar ska imple-
menteras. Har personalen själva tagit fram rutiner eller utvecklat de rutiner 
som finns blir införandet och användandet av dem mer naturligt än om 
någon annan bestämt hur rutinerna ska vara. Med gemensamma rutiner 
skapas det också en enighet om arbetsuppgifterna, vilket är en förutsätt-
ning för att utveckla medarbetarskapet (se Tengblad 2009). Det är uppgif-
ten, som driver medarbetarskapshjulet, som är dess nav. Alla måste gå mot 
samma mål om medarbetarskapshjulet ska få fart, menar Tengblad. Det 
betyder att alla behöver vara abstrakt delaktiga, att man vet vilka målen är 
och dess bakomliggande tankar. Då först kan en ny struktur för arbetet 
accepteras.  

Struktur  
Den andra förutsättningen som är nödvändigt för att utveckla ett medarbe-
tarskap är struktur. Struktur är en lösning på att skapa tid. En dagordning 
på arbetsplatsträffar är en struktur som gör det möjligt att veta när olika 
ämnen tas upp, vilket gör det enklare att förbereda sig och kunna delta i 
samtalen. Det förutsätter att individen gör sig konkret och horisontellt 
delaktig, det vill säga att både kunna berätta om hur man utför sitt arbete 
och att kunna lyssna till hur andra utför sitt arbete. Denna möjlighet att 
samtala om arbetet utgör en grund för att utifrån sina handlingar utveckla 
medarbetarskapet (Hällsten 2008). Att utveckla medarbetarskapet handlar 
således inte om att gå ”från ord till handling”, tvärt om att gå från hand-
ling till ord. Det är först när man förstår handlandet som det går att sätta 
ord på det. Kan man sätta ord på något, går det också att dokumentera det 
som sägs. Att strukturera erfarenheter genom dokumentation är att ut-
veckla kunskaper i form av techne. Med tydliga, och dokumenterade, mål 
och rutiner finns det möjligheter till att bättre kunna förstå såväl det egna 
och som det gemensamma arbetet.  

Beroende på hur praktiken struktureras, hur anställda ser på sina upp-
gifter, vilka möjligheter till delaktighet och ansvarstagande som finns av-
speglar också vilka möjligheter det finns för att kunna se arbetsplatsen som 
en helhet respektive separata delar. En struktur som skapar ett ökat sam-
arbete mellan olika enheter, kan bidra till att kunna se att den "egna" en-
heten är en del av hela praktiken. Ett ökat samarbete blottlägger skillnader 
i hur rutiner utförs mellan olika enheter. Förekommer olika rutiner för ett 
och samma arbete, inom en och samma praktik motverkar det ett samar-
bete och bidrar inte till någon gemenskap. En fördel med en struktur för 
samarbete är att det ökar insikten om att det är möjligt att utföra rutiner 
på olika sätt, och att gemensamma rutiner gör arbetet mer rättvist.  
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Det krävs strukturer för att medarbetarna ska få möjlighet att "lära sig 
att lära" på arbetsplatsen och att vara delaktig (se Billett 2002). Å andra 
sidan kan strukturer också vara det som hindrar kreativitet och viljan att 
förändra. Strukturer, eller läraktiviteter som Baumgarten (2006) skriver 
om, blir hämmande för individers lärande om alla i kollektivet ska lära sig 
samma saker och på ett och samma sätt. Det bästa är om läraktiviteter 
utgår från individerna och deras olika intressen och erfarenheter. Det ger 
större möjligheter till att lära och att bli sedd som en individ, vilket samti-
digt ökar individens intresse för att vilja förändra (se Hällsten 2008). En 
struktur som innebär att diskutera arbetet i smågrupper fungerar bäst för 
de personer som är verbala. För de som inte är så verbala eller inte förstår 
avsikten med att diskutera eller vad det kan leda till, blir dessa samtal inte 
en medveten lärprocess. Samtidigt är det så att om ingen lyssnar till vad de 
andra säger uppstår inte det brott som Wahlström (kommande) menar 
behövs för att ifrågasätta sin kunskap och sina förgivettaganden. Struk-
turen med att ha förutbestämda frågor som ska diskuteras kan hjälpa, 
hindra och eller stimulera till att samtala om annat. Strukturen är en hjälp 
att lära sig diskutera det förgivet tagna arbetet, men frågorna behöver upp-
levas som relevanta om det ska bli någon diskussion. Är de inte det disku-
teras de inte. Istället kan andra för dagen mer angelägna frågor diskuteras, 
vilket är viktigt ur individens perspektiv, men ur praktikens perspektiv blir 
dessa diskussioner hindrande eftersom inte alla gör sig delaktiga i de ge-
mensamma frågor som rör praktiken. Individen gör sig därmed inte till ett 
aktivt subjekt.  

Det finns en problematik med strukturer som är "bra" ur ett lärandeper-
spektiv, vilket diskussionsgrupper är ett exempel på. Om de används ofta 
och med oklart syfte kan det leda till att diskussionerna genomförs för att 
man ska besvara frågorna, inte för att utveckla tankar eller komma med 
förslag som förtydligar eller utvecklar praktikens handlingsramar. Det 
finns också en annan risk om frågor "bara" besvaras, det kan bli en in-
strumentell handling, inte ett lärtillfälle som det skulle kunna vara för att 
utveckla fronesis, genom att ta del av varandras erfarenheter. Då uppstår 
inte den kommunikation som behövs för att sätta fart på medarbetar-
skapshjulet (Tengblad 2009).  

En struktur som har flera funktioner är möten, bland annat fungerar de 
som information, inspiration- och lärtillfällen. Trots att möten är en del av 
arbetet förekommer det att det arbete som sker under möten inte får ge-
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nomslag i vardagen.34 Vad mötet ska leda till och vad som ska avhandlas 
på olika möten måste vara tydligt om mötet ska vara en naturliga arena för 
att utveckla en praktik, delaktighet och ett medarbetarskap. Det kan upp-
stå problem om det som avhandlas på själva mötesarenan stannar kvar där 
utan att ge något avtryck i vardagens aktiviteter. Blir det så spelar det ing-
en roll hur väl praktiken är strukturerad eller om det finns tid för att disku-
tera arbetet. Det som då kan behövas är att utveckla det sociala kittet i 
praktiken, så att alla anställda kan känna trygghet med varandra både 
under möten och i vardagen. Ett sätt är att arrangera sociala aktiviteter för 
att utveckla samarbetet och gemenskapen, menar Tengblad (2009). Det 
kan också vara det stöd som behöver stärkas för att kunna utveckla med-
arbetarskapet i en praktik.  

Stöd  
Den tredje förutsättningen för att utveckla medarbetarskapet är stöd. 
Strukturer uppstår inte av sig själva, det behövs individer som formar dem 
tillsammans. Till detta behövs stöd, av såväl organisation som från chefer 
och arbetskamrater. Därtill behövs delaktighet, inflytande och medansvar. 
På en organisatorisk nivå, menar Hällsten (2008), handlar stödet om att 
vara tydlig med organisationens kultur och vilka kommunikationsvägar 
som finns. Ett annat organisatoriskt stöd är att underlätta chefers arbete 
med driftsfrågor till förmån för att de ska kunna driva utvecklingsfrågor 
(se Larsson 2008). Trots stöd från organisation eller chefskollegor kan det 
förekomma att det inte sker något nämnvärt utvecklingsarbete i praktiken. 
Det som har betydelse för i vilken utsträckning utvecklingsfrågor före-
kommer i en praktik är om chefen har intresse, stöd och en "lagom" hög 
arbetsbelastning, det omvända minskar möjligheten. Kullén Engström 
(2009) beskriver det som att interaktion, engagemang och tillit är viktiga 
faktorer, förutom förmågan att kunna balansera delaktigheten, om det ska 
vara möjligt att driva utvecklingsfrågor. Saknas stöd för utvecklingsfrågor 
tenderar driftsfrågorna att ta överhand, vilket kan hindra lärandet på ar-
betsplatsen (Larsson 2008). Blir det så finns det risk för att techne priorite-
ras före fronesis. 

Vem chefen är har således betydelse för hur, om och vilka utvecklings-
frågor som kan bli aktuella i en praktik. I och med att chefer också är 
medarbetare (se Hällstén & Tengblad 2006), har de samma krav på sig 
som alla andra i praktiken att finna en balans och skapa goda relationer 

                                                      
34 Möten ingår som en del av arbetet. De ska vara lika naturliga som allt annat 
arbete som ska utföras på Hemgården. Med vardag avser jag allt arbete som görs 
utanför mötet. 
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mellan arbete, arbetsuppgifter, till chef och personal. Huruvida en chef har 
denna balans eller ej påverkar det omfattningen av och vilket ansvar som 
delegeras. En förutsättning för att driva utvecklingsfrågor, handlar om 
vertikal delaktighet, att chefen kan delegera ansvar till personal, som måste 
kunna ta ansvar. Det måste finnas ömsesidiga åtaganden, menar Tengblad 
(2009), för att kunna gå mot gemensamma mål.  

Ett annat organisatoriskt stöd, som är ett stöd för alla, är möten. Möten 
har en stödjande funktion genom sina strukturer som: dagordning, teman, 
diskussionsfrågor och att vara en arena för social gemenskap. Frågor är ett 
stöd för att lära sig berättandet och som för undersköterskorna på Hem-
gården var de det stöd som gjorde det möjligt för dem att fokusera på sina 
egna handlingar och det egna arbetet, istället för på brukarna, vilket också 
utvecklade och stärkte deras relationer till varandra. Fungerar möten som 
stöd är de inte de "tidstjuvar" som möten annars kan upplevas vara. Att 
upptäcka att möten och dess protokoll, fungerar som stöd för arbetet gör 
möten viktiga.  

Denna möjlighet att få diskutera och utveckla arbetet under möten, gör 
det också möjligt att lära på arbetet, menar flera forskare bland andra 
Ellström m fl (2008) och Liveng (2010). Ett lärande som, enligt Liveng, 
stärker självkänslan, eftersom man lär av det som känns igen. Det i sin tur 
höjer värdet av det egna arbetet eftersom man får ett erkännande av det 
man kan, när man lär av varandra på arbetsplatsen. I en förlängning leder 
det till att man är mer förberedd inför framtida utmaningar, som att ut-
veckla medarbetarskapet eller att kunna ta sig an och utveckla nya kost-
nadseffektiva metoder. För att kunna lära på arbetet är det viktigt att det 
finns en vilja till att förändra och lära hos såväl individen som i organisat-
ionen (se Ellström m fl 2008).  

Ett arbete som delvis får ett annat innehåll kan skapa ett visst mått av 
osäkerhet när man inte vet hur man kan eller förväntas agera. Det kan 
sätta relationer i gungning eftersom invanda mönster ändras. För att ta sig 
an det nya behövs lärprocesser, stöd och goda relationer. Enligt Ahnlund 
(2004) är goda relationer, arbetsmiljö och utbildning aspekter av det kom-
plexa omsorgsarbetet. Utbildning har betydelse för medvetenheten om 
relationernas betydelse för arbetet och arbetsmiljön. Om det då görs ut-
bildningssatsningar som Kompetensstegen, som innehöll bland annat de-
menssjukvård och vård vid livets slut, ökar kunskaperna om arbetet med 
brukare (se SOU 2007:88, Fejes & Andersson 2008). Dessa kunskaper är 
viktiga, men hur man kan lära av varandra på arbetet ger sådan utbildning 
mindre kunskaper om. Att kunna reflektera om arbetet är en kunskap som 
behöver läras, menar Alsterdal (2011). Speciellt viktig är den kunskapen 
när man ska lära av varandra genom att diskutera det gemensamma arbe-
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tet. Saknas dessa kunskaper i en praktik blir det en stor utmaning att lära 
sig berätta om det självklara arbetet, kanske särskilt om det finns en in-
ställning att det som är självklart behöver vi inte berätta om. Då behövs 
det olika former av stöd. Ett nödvändigt stöd som lätt kan glömmas bort 
är det stöd som ges av kollegor på samma hierarkiska nivå. Därutöver 
behövs stöd från chef och organisation. Utan stöd från kollegor blir det 
svårt att berätta om sina kunskaper och att utveckla arbetet (se Kemmis & 
Grootenboer 2008).  

För att kunna ge varandra stöd behöver individerna i praktiken känna 
att de är trygga med varandra. Det handlar om att vårda och utveckla re-
lationerna mellan varandra i praktiken, vilket är ett ansvarstagande som 
alla har samma skyldigheter till eftersom alla är medarbetare. Individer 
som får vara delaktiga och som gör sig delaktiga ger också stöd för att 
utveckla goda relationer. Det tillsammans med en balans mellan rättigheter 
och skyldigheter kan ge det stöd som behövs för att kunna fokusera på det 
egna arbetet, kunna se att det är en del av allas arbete och att man ingår i 
en större helhet än den egna avdelningen, vilket är en förutsättning för att 
kunna vara ett aktivt subjekt.  

Förutsättningen för att kunna utveckla ett medarbetarskap handlar med 
andra ord om många olika insatser på flera nivåer. Enligt Hällsten (2008), 
fodras kunskaper om det myndiga medarbetarskapet för att kunna ta hän-
syn till individen, som en enskild individ i en gemenskap. Detta för att 
kunna ge stöd och stötta i de delar som den enskilde individen behöver 
stöd i för att kunna utveckla sitt medarbetarskap, sett i ett längre tidsper-
spektiv. Vet individen vilka ramar som finns för praktiken och det egna 
arbetet, ger det utrymme för att kunna utföra arbetet enligt de egna för-
mågorna på "sitt" sätt, men inom ramen för det gemensamma, arbetet kan 
göras lika olikt.  

Teorianvändning  
Det begrepp jag arbetat med genomgående är delaktighet. Det var det be-
greppet som var fokus i det uppdrag jag fick av förvaltningen. Det myndiga 
medarbetarskapet uppmärksammade jag först efter att jag lämnat Hemgår-
den och begreppet praxis kom in i processen efter att jag avslutat uppdra-
get och lämnat rapporten. Begreppen medarbetarskap och praxis har där-
med inte färgat hur och vilken information jag samlat under fältarbetet, det 
som blev mina data.  

Med hjälp av de fyra begreppspar som ingår i det myndiga medarbetar-
skapshjulet, (Hällstén & Tengblad 2006), visar jag för läsaren vad jag har 
observerat på Hemgården och hur jag försökt förstå det. Detta gör jag i 
kapitel 4. Begreppsparen har jag använt för att få svar på min första forsk-
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ningsfråga som handlar om hur en praktik kan organiseras för att gynna 
eller motverka utvecklingen av medarbetarskap.  

Min andra forskningsfråga, som handlar om på vilka sätt det aristote-
liska begreppet praxis kan ge en fördjupad förståelse av medarbetarskap 
inom komplexa sociala praktiker som vårdorganisationer, försöker jag ge 
svar på genom att använda mig av den teoretiska begreppsapparat som 
beskrivs av Kemmis och Smith (2008). I kapitel 5 har jag valt en annan 
ordning på de områden som författarna presenterar, för att det bättre be-
skriver den lärprocess som det innebär att utveckla ett medarbetarskap. 
Den lärprocessen innehåller även krav på att göra sig delaktig och ta med-
ansvar. Det visar sig, i mitt resultat, att för att kunna utveckla medarbetar-
skapet behövs konkret, horisontell, vertikal och abstrakt delaktighet i 
högre grad än delaktighet i aspekterna varande och görande (se Jonsson 
2009).  

Metod och min delaktighet  
Syftet med min studie är att utveckla förståelsen av medarbetarskap och 

att teoretiskt pröva det utifrån ett aristoteliskt perspektiv på praktisk kun-
skap. För att uppnå mitt syfte och svara på mina forskningsfrågor har jag 
vistats på Hemgården under en längre period. Det var en ovan, men inte 
helt främmande miljö för mig eftersom jag arbetat som undersköterska och 
deltagit i olika former av möten, oavsett i vilken praktik jag arbetat.  

Hammersley och Atkinsson (2007) menar att det som utgör kärnan i et-
nografiska studier är tid, kontext och människor. Det är även centralt för 
det myndiga medarbetarskapet och för praxis. Det betyder att om jag hade 
studerat en annan praktik eller fler praktiker och intervjuat andra individer 
hade jag fått ett annat resultat. Det som kan ha påverkat resultatet, är det 
som i forskningssammanhang nämns som Hawthorne-effekten. Att vara 
föremål för en studie kan i sig ha positiva effekter för individer och/eller 
den praktik som studeras. Hur och om min närvaro har påverkat persona-
len på Hemgården har jag svårt att uttala mig om.  

Fältarbetet har inneburit att jag gjort mig mer eller mindre delaktig i en 
praktik. Hur jag gjort mig delaktig eller blivit erbjuden delaktighet har 
skiftat. Ibland har jag haft fokus på att observera, ibland på att delta, vil-
ket påverkat min delaktighet. De gånger undersköterskorna och jag gemen-
samt har diskuterat deras arbete försökte jag göra mig horisontellt delakt-
ig. Detta trots att jag varit på Hemgården i egenskap av forskare, inte som 
undersköterska. Under de dagar jag följde undersköterskorna i deras arbete 
blev jag emellanåt inbjuden att delta i arbetet. De ville att jag skulle vara 
konkret delaktig, vilket jag också var i några arbetsmoment, som exempel-
vis att städa och hämta mat från köket. En form av vertikal delaktighet har 
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funnits då jag fått ta del av deras erfarenheter och kunskaper, och då de 
velat ha mina tankar eller åsikter om det vi diskuterat.  

Det finns problem med att använda samma material till ett uppdrag och 
till forskning. Att lämna ett väl inarbetat spår, som pågått under tre år, till 
förmån för något nytt och spännande har tagit tid för mig. Det var först 
efter att jag lämnat rapporten till uppdragsgivaren som jag kunde åter-
vända till det empiriska materialet för att påbörja denna studie.  

Mitt bidrag till forskning om medarbetarskap  
Forskning om medarbetarskap är ett tämligen nytt forskningsfält i Sverige 
(se Kilhammar 2011, Stockhult 2013, Tengblad 2009). Det jag bidrar med 
till detta forskningsfält är att ge en beskrivning av vad det myndiga medar-
betarskapets begreppspar kan innebära när de omsätts i en praktik och hur 
detta kan gestalta sig. Ett annat bidrag är att ge en fördjupad teoretisk 
förståelse av det myndiga medarbetarskapet jämfört med hur det presente-
ras av Hällstén och Tengblad (2006). Genom att använda kunskapsfor-
merna techne och fronesis och framför allt dess handlingsformer poiésis 
respektive praxis, visar jag på att de områden som stödjer och formar 
praktikens villkor, vilka gör det möjligt för yrkespraktiker att utföra 
praxis, även stödjer den lärprocess som det innebär att utveckla ett medar-
betarskap (se Kemmis & Smith 2008). Min analys visar att berättandet är 
den grund som krävs för att, för att det ska vara möjligt att utveckla ett 
myndigt medarbetarskap i en praktik. Utifrån berättandet kan individen 
utveckla sina handlingsramar och förstå vilka sammanhang praktiken in-
går i. Med denna kunskap är det möjligt för individen att agera rättvist, 
och att göra lika olikt vilket leder fram till att det behövs ett aktivt subjekt, 
för att vara en företrädare för organisationen och yrket och därmed kunna 
berätta om det för andra.  

Möjligheten till delaktighet och ett myndigt medarbetarskap bidrar till 
att individens erfarenheter kommer alla tillgodo. Det blir möjligt att lära av 
varandra och det egna görandet, poiésis, kan utvecklas till praxis för indi-
viden och eller för kollektivet.  

Avslutande reflektioner inför framtiden  
Det visar sig att det kan vara problematiskt att engagera sig i andra delar 
av arbetet än det som är kärnverksamheten. För undersköterskekollektivet 
var det en lärprocess att ta sig an och göra sig delaktig i och medansvarig 
för praktiken, utöver det ansvar de tog för arbetet med brukarna. Detta 
dubbla uppdrag utmanar, det behöver tid, struktur och stöd för att kunna 
läras och utvecklas. Kärnverksamheten tar lätt överhand och det i sin tur 
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kan hindra möjligheten att se eller uppfatta att det egna arbetet ingår i alla 
andras arbete. För att kunna vara och bli sedd som ett aktivt subjekt be-
hövs förmågan att se sig som en del av helheten, vilket är en del av ett 
myndigt medarbetarskap och praxis. Möjligheten att abstrahera sitt arbete 
och se på sig själv och sitt arbete med distans, med hjälp av berättandet 
och en horisontell delaktighet, kan vara en väg att gå för att vidga synen på 
det egna arbetet. Det handlar inte om att kärnverksamheten eller organisat-
ionen ska vara rådande, inte heller att driftsfrågor ska råda över utveckl-
ingsfrågor. Det handlar om att skapa en balans mellan de olika ansvarsta-
ganden som alla anställda förväntas ta för sitt eget arbete och för hela 
praktiken. Det handlar om att vilja vara och att få vara medarbetare.  
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Bilaga 2. Intervjuguide enhetschef 
 
• Berätta om din bakgrund 
 
Utbildning  
Tidigare arbeten som chef 
Andra organisationer   
 
• Hur ser du på ditt ledarskap? 
 
• Är du chef eller ledare? 
 
• Får du stöd i ledarskapet? 
 
• Hur blev du chef/ledare?  
 
 
• Vilka förväntningar har vuxenförvaltningen på dig? 
 
• Vilka förväntningar har medarbetarna på dig? 
 
• Hur ser du på den kommunala organisationen?  
 
• Hur ser du på vuxenförvaltningens organisation? 
 
 
 
• Hur ser du på DU-projektet?35 
 
• Har det inneburit något för ditt ledarskap? 
 
• Hur skulle du vilja att ditt arbete såg ut? 

 

                                                      
35 DU-projektet var ett projekt som fanns i organisationen, när jag började på mitt 
uppdrag. Detta projekt har jag tillsammans med Bosse Jonsson utvärderat (Anders-
son & Jonsson, 2006).  
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Bilaga 3. Intervjuguide kökschef 
 

• Berätta om din bakgrund 
 
Utbildning  
Tidigare arbeten  
Jobbat i andra organisationer   
 

• Hur kom det sig att du började här?  
 

• Hur ser du på ditt arbete? 
 

• Vilka förväntningar har dina arbetskamrater på dig och du på 
dem? 

 
• Får du stöd i arbete, av vem eller vilka? 

 
 
 

• Hur ser du på hur ditt arbete är organiserat?  
 

• Hur ser du på vuxenförvaltningens organisation? 
 

• Vilka förväntningar har chefen på dig? 
 

• Hur ska en bra ledare/chef vara?  
 
 
 

• Hur ser du på DU-projektet? 
 

• Har det inneburit något för dig och ditt arbete? 
 
 
 

• Hur skulle du vilja att ditt arbete såg ut? 
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Bilaga 3. Intervjuguide kökschef 
 

• Berätta om din bakgrund 
 
Utbildning  
Tidigare arbeten  
Jobbat i andra organisationer   
 

• Hur kom det sig att du började här?  
 

• Hur ser du på ditt arbete? 
 

• Vilka förväntningar har dina arbetskamrater på dig och du på 
dem? 

 
• Får du stöd i arbete, av vem eller vilka? 

 
 
 

• Hur ser du på hur ditt arbete är organiserat?  
 

• Hur ser du på vuxenförvaltningens organisation? 
 

• Vilka förväntningar har chefen på dig? 
 

• Hur ska en bra ledare/chef vara?  
 
 
 

• Hur ser du på DU-projektet? 
 

• Har det inneburit något för dig och ditt arbete? 
 
 
 

• Hur skulle du vilja att ditt arbete såg ut? 
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Bilaga 4. Intervjuguide ”chefens högra hand”  
 

• Berätta om din bakgrund 
 
Utbildning  
Tidigare arbeten  
Jobbat i andra organisationer   
 

• Hur ser du på ditt arbete? 
 

• Får du stöd i arbete, av vem eller vilka? 
 

• Hur kom det sig att du började här?  
 
 

• Vilka förväntningar har dina arbetskamrater på dig och du på 
dem? 

 
• Hur ser du på den kommunala organisationen?  

 
• Hur ser du på vuxenförvaltningens organisation? 

 
• Vilka förväntningar har chefen på dig? 

 
• Hur ska en bra ledare/chef vara?  

 
 
 

• Hur ser du på DU-projektet? 
 

• Har det inneburit något för dig och ditt arbete? 
 
 
 

• Hur skulle du vilja att ditt arbete såg ut? 
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Bilaga 5. Intervjuguide Arbetslaget  
 
 

• Har ni arbetet länge här? 
 

o Utbildning  
o Tidigare arbeten  
o Jobbat i andra organisationer   

 
• Hur ser ni på ert arbete? 

 
• Får ni stöd i arbete, av vem eller vilka? 

 
• Hur kom det sig att ni började här?  

 
 
 

• Vilka förväntningar har dina arbetskamrater på dig och du på 
dem? 

 
• Hur ser ni på den kommunala organisationen?  

 
• Hur ser ni på vuxenförvaltningens organisation? 

 
• Vilka förväntningar har chefen på er? 

 
• Hur ska en bra ledare/chef vara?  

 
 
 

• Hur ser ni på DU-projektet? 
 

• Har det inneburit något för er och ert arbete? 
 
 

• Hur skulle ni vilja att ert arbete såg ut? 
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Bilaga 6. Intervjuguide Rutin- och Köksgrupp 
 
 
 
Bakgrund Utbildning 
 Hur länge arbetat totalt och på Hemgården  
 Hur länge haft detta uppdrag 
 
 
Hur kom det sig att ni blev Rutin/Köks ansvarig?  
 
 
Hur når ni fram med information  Till kamraterna 
   Enhetschef 
   Kökschef / Sjuksköterska 
 
 
Tar ni tillvara på varandra / Hjälps ni åt och hur då med detta uppdrag?  
 
 
 
 
 
Eventuellt:  
 
 
Hur upplever ni rutinmötena med  

Enhetschefen och Kökschef/Sjuksköterska?  
 
 
 
Skriva protokoll  Hur ser ni på det?  
  Vem gör det och varför?  
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Bilaga 7. Intervjuguide undersköterskor  
 
 
Utbildning 
 
Tidigare arbeten 
 
Hur länge på Hemgården 
 
Trivs du på jobbet  
 
 
Är möten viktiga?  
 
 
Möten hur upplever du dem?   

personal,  
verksamhets  
ansvarsområde 

 
 
Protokoll  Hur ser du på att det skrivs  
 Har protokollen någon betydelse för dig? 
 
 
Hur skulle du vilja att personalmötena ska vara?  
 
 
Det som sägs och bestäms på möten  
Har det någon betydelse för dig?  
Engagemang i arbetet 
Betydelse för arbetet  
 
 
Planeringsdagarna hur upplever du dem? 
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Bilaga 8. Fältanteckningar  
FA:1  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2007-05-02: 203-20536 
FA:2  Fältanteckningar Personalmöte 2006-12-05:1768-1769 
FA:3  Fältanteckningar personalmöte 2006-05-17:267-271 
FA:4  Fältanteckningar Personalmöte 2006-10-03: 840-844 
FA:5  Fältanteckningar Personalmöte 2006-10-04:1017-1023 
FA:6  Fältanteckningar Planeringsdag 2007-07-04 
FA:7  Fältanteckningar Friskvårdsdag 2007-05-23:166-168 
FA:8  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2007-05-02:271-272 
FA:9  Fältanteckningar Personalmöte 2006-10-03/04 
FA:10  Fältanteckningar Personalmöte 2006-10-03: 829-830 
FA:11  Fältanteckningar Alla ansvarsgruppsmöten  

2006-09-18:12-17 
FA:12  Fältanteckningar Personalmöte 2006-10-03/04 
FA:13  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2007-05-02/03 
FA:14  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2007-05-02 
FA:15  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2007-05-02:280 
FA:16  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2008-02-06 
FA:17  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2008-02-06 
FA:18  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2008-02-06:486-498 
FA:19  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2008-02-06:622-702 
FA:20  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2008-02-06:499-846 
FA:21  Fältanteckningar Personalmöte 2006-05-17: 267-271 
FA:22  Fältanteckningar Personalmöte 2006-10-03: 840-844 
FA:23  Fältanteckningar Personalmöte 2006-11-30:1508-1510 
FA:24  Fältanteckningar Personalmöte 2006-12-05:1783-1791 
FA:25  Fältanteckningar Personalmöte 2006-11-30:1458-1462 
FA:26  Fältanteckningar Personalmöte 2006-12-05:1814-1816 
FA:27  Fältanteckningar Personalmöte 2007-03-14:2332-2343 
FA:28  Fältanteckningar Personalmöte 2007-03-14:2337-2340 
FA:29  Fältanteckningar Personalmöte 2006-05-17:396-406 
FA:30  Fältanteckningar Personalmöte 2006-12-05:1801-1802 
FA:31  Fältanteckningar Vårdobservationer 2006-10-20:337-342 
FA:32  Fältanteckningar Vårdobs 2008-02-08:399-401;570-575 
FA:33  Fältanteckningar Vårdobs 2008-02-13:488-492;616-619 
FA:34  Fältanteckningar Planeringsdagar m.m.  

2007-01-17:374-376 

                                                      
36 Siffrorna efter datum är radnummer i den fil där observationen finns dokumente-
rad.  
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FA:35  Fältanteckningar Personalmöte 2006-12-05:1801-1810 
FA.36  Fältanteckningar Personalmöte 2006-12-05:1796-1810 
FA:37  Fältanteckningar Personalmöte  

2006-12-05:1796-1800;2007-03-14:2345-2351 
FA:38  Fältanteckningar Planeringsdagar m.m.  

2007-01-17:372-376 
FA:39  Fältanteckningar Personalmöte 2006-11-30:1506 
FA:40  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2008-02-06:633-636 
FA:41  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2007-05-02:210 
FA:42  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2007-05-02:298-300 
FA:43  Fältanteckningar Personalmöten 2007-04-17:2746-2766 
FA:44  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2008-02-06 
FA:45  Fältanteckningar Personalmöten 2007-12-12:4204-4205 
FA:46  Fältanteckningar Personalmöte 2006-10-03:768-771 
FA:47  Fältanteckningar Personalmöte 2007-01-10:2119-2122 
FA:48  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2007-05-02:314-318 
FA:49  Fältanteckningar Ansvarsmöten 2007-11-13:893-906 
FA:50  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2008-02-06:551-566 
FA:51 Fältanteckningar Personalmöte Allmänt från flera möten 
FA:52  Fältanteckningar Vårdobservation 2008-02-08:449-465 
FA:53  Fältanteckningar Vårdobservationer 2008-02-08 
FA:54  Fältanteckningar Personalmöten bl.a. 2006-05-17:256-271 
FA:55  Fältanteckningar Personalmöte 2006-11-30:1421-1423 
FA:56  Fältanteckningar Ansvarsmöten 2006-09-18;2006-11-06; 

2007-09-13 
FA:57  Fältanteckningar Personalmöten Allmänt från flera möten  
FA:58  Fältanteckningar Personalmöten Allmänt från flera möten 
FA:59  Fältanteckningar Personalmöten 2007-08-28:3842-3846 
FA:60  Fältanteckningar Personalmöte 2006-10-07:706 
FA:61  Fältanteckningar Personalmöte 2007-04-17:2758-2759 
FA:62  Fältanteckningar Personalmöte 2006-12-05:1557-1561 
FA:63  Fältanteckningar Personalmöte 2007-06-13:3345-3350 
FA:64  Fältanteckningar Personalmöte 2006-10-04:891-893 
FA:65  Fältanteckningar Personalmöte 2006-10-03:664-668 
FA:66  Fältanteckningar Personalmöte 2007-03-14:2145-2146 
FA:67  Fältanteckningar Personalmöte Enhetschefen:  

2007-04-17:3050-3051 
FA:68  Fältanteckningar Personalmöte 2007-08-28:4086-4089 
FA:69  Fältanteckningar Ansvarsmöten Allmänt från flera ansvars- 
 möten bl.a. 2007-04-26:870 
FA:70  Fältanteckningar Personalmöten Allmänt från flera möten  
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FA:71  Fältanteckningar Personalmöten 2006-10-04:901-903 
FA:72 Fältanteckningar Allmän från flera Ansvarsgrupps-  

och Personalmöten  
FA:73  Fältanteckningar Personalmöten 2006-10-03:683-684; 

1238-1247 
FA:74  Fältanteckningar Personalmöte bl.a. 2007-08-22 
FA:75  Fältanteckningar Personalmöte 2006-06-08:474-482 
FA:76  Fältanteckningar Personalmöte 2007-08-22:3706-3711 
FA:77 Fältanteckningar Allmänt från Personalmöten, Verksam- 
 hetsmöten och Planeringsdagar 
FA:78  Fältanteckningar Personalmöten bl.a. 2006-01-03:822-824 
FA:79  Fältanteckningar Personalmöten 2006-10-03/04 
FA:80  Fältanteckningar Planeringsdag 2007-09-04 
FA:81  Fältanteckningar Planeringsdag 2007-09-04 
FA:82 Fältanteckningar Personalmöte 2006-05-17 
FA:83  Fältanteckningar Personalmöte 2006-12-05 
FA:84  Fältanteckningar Personalmöte 2006-12-05:1782-1791 
FA:85  Fältanteckningar Verksamhetsmöte 2007-05-03 
FA:86  Fältanteckningar Personalmöte 2007-06-13 
FA:87  Fältanteckningar Personalmöte 2007-06-13:3489-3494 
FA:88  Fältanteckningar Personalmöte 2007-06-13:3501-3506 
FA:89  Fältanteckning Vårdobservation Allmänt från flera  

observationer  
FA:90  Fältanteckningar Vårdobservationer 2006; 2008 
FA:91  Fältanteckningar Personalmöte 2006-12-05:1796-1800;  

2007-03-14:2345-2351;2358-2362 
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