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Abstrakt 

Vårdyrket anses som ett av de mest ansträngande yrken där sjukskrivningar förekommer 

redan i tidig ålder. I dagens senmoderna samhälle är det ett vanligt problem för anställda i 

olika verksamheter att hitta en balans mellan sin professionella yrkesroll som består av 

flexibilitet och ojämna arbetstider och sitt privatliv. Det är denna balans mellan arbetstid och 

privatliv som vi har undersökt och hur den påverkar anställdas välmående inom omsorgen. 

Det vi särskilt har undersökt är kommunikation och hur kommunikationen fungerar inom 

arbetsgruppen. Kommunikation kan ses som en ”tvåvägs - process” där två personer utbyter 

tankar, funderingar och meningar. Enkelt sett så är det ett sätt att föra vidare information från 

den ena personen till den andra. Undersökningen utgår från följande frågor: Hur är 

sammanhållningen inom gruppen? Vad är bra eller mindre bra på arbetsplatsen, vad kan 

förbättras? Vilka förändringar har skett på arbetsplatsen och vad tycker de anställda om det? 

Hur fungerar ledarskapet och ledningen på arbetsplatsen? Vi har använt oss av kvalitativt 

fältarbete som består av 10 semi- strukturerade intervjuer samt observationer.  

Nyckelord: Gruppdynamik, Sammanhållning, Kommunikation, Ledarskap och Flexibilitet. 

Abstract 

Healthcare is considered as one of the tensest professions where sick leave at an early age is a 

break up factor and consequence to the strain work. In society of today concerning 

modernisation, it is difficult for employees to actually find balance between their professional 

and private individuality within oneself in a modern society, consisting of flexibility and 

irregular working hours. That's what we tried to figure out through our survey and tried to 

find links between how employees feel and how their work is affected by this. 

Communication is an important concept and therefore we wanted to examine how 

communication functioned among the working group. According to the definition that we 

have presented so can communications be viewed as a "two way process" where two people 

share their ideas, thoughts and sentences. Easier said, it is a way to pass on information from 

one person to another. We started by asking these questions; how is the coherence of the 

group? What is good or not so good, what could be improved? What changes have occurred in 

the workplace and how do they feel about it? How does leadership and management function 

in the working place? We have used qualitative study when we conducted the 10 semi-

structured interviews and observation for a day. Keywords: Group dynamics, Coherence, 

Communication, Leadership and Flexibility.  
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Inledning 

Det område vi har valt att undersöka är ett äldreboende i Göteborg och undersköterskors 

arbetsvillkor på denna arbetsplats. Enligt nationalencyklopedin så definieras 

undersköterskornas arbetsuppgift på följande sätt; ”… vård och omsorg med uppgift att ge en 

god och säker omvårdnad till den som är sjuk eller i behov av omsorg på grund av handikapp 

eller ålder”(http://www.ne.se/undersk%C3%B6terska). Vid arbete på sjukhus ska 

undersköterskorna förbereda patienten inför olika behandlingar som läkarna sedan genomför 

såsom att ta temperatur, ta blod prov, blodtryck, se efter att identiteten på patienten stämmer 

och andra uppgifter. Vi kommer i denna uppsats att koncentrera oss på det arbete som 

undersköterskorna utför på ett äldreboende. Det är undersköterskorna som arbetar närmast 

patienterna. De hjälper de boende att tvätta sig, klä på sig, de bäddar sängar, matar de som 

behöver matas och delar ut mat till andra boende som kan äta själva. Det är viktigt att de 

boende känner sig väl bemötta av personalen. Detta yrke kan inte utföras på ett bra sätt om de 

anställda bortser ifrån personen ifråga. Inte heller om arbetsuppgifterna blir övermäktiga. Om 

de anställda inte lyckas hitta en balans mellan sitt privata och professionella jag riskerar de 

utmattning vilket i sin tur kan leda till sjukskrivning. På den berörda arbetsplatsen tillämpar 

arbetsgruppen ett salutogent perspektiv vilket innebär att undersköterskorna använder olika 

metoder för att göra de boende så självgående som möjligt så att de ska må bra. 

Undersköterskorna uppmuntrar de boende att själva duscha, äta, gå med käpp/rullator utan att 

kräva hjälp från de anställda om de inte behöver det. Det som de boende inte kan utföra själva 

görs av de anställda. Detta är ett sätt att ge de boende ett självständigt och meningsfullt liv 

eftersom arbetsgruppen arbetar efter den enskildes förmåga och behov. Om vi ser på detta ur 

ett socialpsykologiskt perspektiv så kan vi inte förneka det faktum att människor är sociala 

varelser och behöver sociala relationer för att må bra. Eftersom undersköterskorna tillbringar 

mycket tid på sin arbetsplats så är det viktigt att de känner att de har trygga sociala band på 

arbetet, till exempel att de anställda får chansen att uttrycka sina åsikter.  
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera det sociala nätverket hos en grupp 

undersköterskor och nätverkets betydelse för välbefinnandet på arbetsplatsen. Vi vill särskilt 

studera undersköterskornas relationer sinsemellan i termer av sammanhållning, 

gruppdynamik, kommunikation och roller samt deras relation till ledningen. Det huvudsakliga  

området som vi kommer att studera är hur sammanhållning och gruppdynamik ser ut inom 

denna arbetsgrupp. Vidare har vi valt att undersöka andra aspekter av arbetet såsom 

ledningens och organisationens struktur samt stressfaktorer.  

Frågeställning 

Vår frågeställning lyder: 

Hur ser sammanhållning och gruppdynamiken ut inom en arbetsgrupp av undersköterskor på 

ett äldreboende? 

När vi undersöker denna frågeställning kommer vi att behandla två underkategorier till 

frågeställningen vilka är: 

 Hur upplever de anställda stress inom arbetsgruppen? 

 Hur uppfattar de anställda att ledningen påverkar arbetsmiljön? 
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Bakgrund 

Arbetsgruppen som vi har genomfört intervjuer med och vars arbetsmiljö vi observerat är 

undersköterskor på ett äldreboende i Göteborg. Vi har valt att lägga tyngdvikten vid hur 

gruppdynamiken ser ut bland personalen på arbetsplatsen och här redovisar vi de olika 

faktorerna som kan vara avgörande för hur deras arbetsdag kan se ut. 

På äldreboendet finns det två chefer, den ena chefen ansvarar för 3 avdelningar och den andra 

4 avdelningar. Cheferna har dessutom delat ansvar för nattpersonalen. Äldreboendet består av 

89 lägenheter vilka är indelade i 7 avdelningar varav två är avsedda för boende med 

demenssjukdomar. I de 5 vanliga avdelningarna bor det 16 äldre per avdelning och på 

demensavdelningarna som kallas för gruppboenden bor det 7 äldre per avdelning. I varje 

lägenhet ingår det ett kök, sovrum, klädkammare, vardagsrum, toalett med dusch och balkong 

alternativ uteplats. Det finns även gemensamma utrymmen såsom kök, matsal och 

vardagsrum där de boende kan umgås med varandra. Under sommaren och när det är bra 

väder så finns det också möjlighet att komma ut i trädgården där de boende brukar grilla, 

sjunga allsång och umgås.  

Tidigare var boendet ett servicehus vilket innebär att de boende skulle göra allt själva och ha 

personalen som ett stöd. Idag är det ett boende där människor har ett omfattande vårdbehov 

eftersom de flesta behöver hjälp dygnet runt och har trygghetslarm som de trycker på vid 

behov av hjälp. Inredningen liknar ett sjukhus med gröna väggar och ljusa gardiner. På 

äldreboendet finns fyra sjuksköterskor som är ansvariga för hela äldreboendet och det finns 

även tillgång till två arbetsterapeuter och en sjukgymnast samt läkare. Det finns ett 

gemensamt aktivitetscenter som fungerar som träffpunkt för de boende och deras anhöriga. På 

olika dagar under veckan anordnas aktiviteter som till exempel; innebandy, tidningsläsning, 

gymnastik, bingo, bakning och musikunderhållning som sker genom att det hyrs in 

underhållare som representerar olika världsdelar. Varje torsdag kommer artister och uppträder 

vilket kan ske både på svenska och på andra språk såsom spanska, finska eller swahili. På 

aktivitetscentret ser de även till att boende får chansen att fira olika högtider tillsammans där 

mat och underhållning ingår som de boende betalar själva. På aktivitetscentret hålls också 

gudstjänster varje tisdag då många av de boende är religiösa.  
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Äldreboendet har införskaffat ett avslappningsrum där boende kan uppleva uppemot 33-

gradig värme i 60 min. Det kan inte likställas med ljusterapi utan rummet är dekorerat med 

vågor och sand så att känslan av semester ska kännas så verklig som möjligt och där finns 

lugn musik. De boende har också frisör och fotvårdsbehandling samt kiosk i huset, detta med 

tanke på att de är äldre och inte kan ta sig överallt. Är det så att de boende vill behålla sin 

frisör som de hade innan de flyttade in till äldreboendet så finns det även möjlighet till detta. 

Personalen kan boka tid och genom färdtjänsten ta sig dit med hjälp av de anhöriga eller 

personalen. På detta äldreboende finns allting nära till hands och det som de boende behöver 

ligger inom samma byggnad så att de äldre inte behöver förflytta sig längre sträckor 
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Tidigare forskning 

”Vård- och omsorgsassistenters kompetens- en litteraturgenomgång”, 1FoU-enhetens 

rapportserie 2001:4. Trygghetsfonden. 

Tidigare forskning som vi har använt oss av är en rapport från Socialstyrelsen och författaren 

fil.dr. Agneta Törnquist som hade i uppgift att utföra en litteraturgenomgång i området och 

hon har använt sig av vetenskapliga artiklar, studier och FoU rapporter. Syftet med hennes 

rapport är att kunna ge en grundläggande och sammansatt beskrivning av 

omvårdnadspersonalens yrkeskompetens. Rapporten har använts i syfte att underlätta 

framtagandet av en handlingsplan gällande ”kompetensförsörjning” inom äldreomsorg i olika 

kommuner. 

I rapporten framgår det att ett av de främsta kraven för behörighet inom yrket är att 

omvårdnadspersonalen ska vårda äldre som dessutom har funktionsnedsättningar inklusive 

äldre med demenssjukdom. Enligt ”Investera nu” (Socialstyrelsen 2004) så ska 

yrkesbehörighet bestå av dessa punkter; 

 Stödjande av den äldre och den funktionshindrades resurser 

 rehabilitering och habilitering 

 sjukdomar och skadors konsekvenser 

 förebyggande av sjukdom och främjande av hälsa 

 god omvårdnad 

 självkännedom och samarbetsförmåga 

 god omvärldsorientering 

 muntliga och skriftliga färdigheter i det svenska språket 

 teknisk kompetens (Socialstyrelsen 2004;18) 

 

Enligt rapporten så behövs flera olika delar som bildar en helhet i yrkeskompetensen som 

kallas för nyckelkvalifikationer såsom kognitiva -, kommunikativa -, sociala - och personliga 

färdigheter. Det behövs en kombination av dessa kvalifikationer för att anställda ska bli 

framgångsrika inom sitt yrke. 

 kognitiva färdigheter innebär att lära sig planering, argumentation och problemlösning. 

 kommunikativa färdigheter innebär att läsa, skriva och lyssna. 
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 sociala färdigheter och interpersonella relationsfärdigheter innebär att arbeta i grupp, 

samspelsteknik och emotionell förmåga. 

 personliga färdigheter självständighet, ansvar och omdöme. 

Omvårdnadspersonalens yrkestitel är vårdbiträde eller undersköterska. Personalens arbete har 

definierats genom att de ska ”ge god omsorg med hög kvalitet” samt tillgodose och gottgöra 

de äldres behov på ett respektabelt sätt. De äldre ska kunna vara med och påverka om de vill 

ha vård inom sitt hem eller på ett äldreboende och beroende på hur deras hälsotillstånd ser ut 

ska de få den bästa möjliga omsorg. Det grundläggande målet är att ta hand om de äldre och 

se till att de trivs genom att omvårdnadspersonalen kombinerar det praktiska arbetet samt har 

en trygg relation med de äldre.  

I rapporten så ges en mindre sammanfattning av olika studier som har genomförts om 

behörighetskompetensen och omsorgsarbetet. Arbetsuppgifterna förklaras genom att 

omvårdnadspersonalen har fem olika arbetsområden samt kunskapsområden och där ingår; 

omsorgsuppgifter, sociala uppgifter, hushållsuppgifter, medicinska uppgifter och 

administrativa uppgifter. Dessa arbetsuppgifter har mer eller mindre betydelse beroende på 

var de utförs samt att omsorgsuppgifterna är det viktigaste av alla olika arbetsområden. Den 

omsorgen ges genom att tillgodose de grundläggande och mest primära behoven hos de äldre 

såsom hygienen, kläder, mat med mera. Det som däremot inte prioriteras tillräckligt är de 

sociala uppgifterna vilket kan vara att vårdgivarna verkligen tar sig tid att prata med äldre, 

promenerar eller att utför någon aktivitet med dem samt hjälpa dem att hålla kontakt med sin 

omvärld genom anhöriga, tandläkare, läkare eller frisör. Denna avsaknad av det sociala kan 

vara en stressfaktor för omvårdnadspersonalen.  

Två andra viktiga faktorer är att omvårdnadspersonalen bör ha ”emotionell kompetens och 

ansvarskompetens vilket kan också definieras som personlig kompetens”. Personlig 

kompetens innebär att vårdgivarna ska ha hög empatisk förmåga, ödmjukhet, kärleksfullhet 

och respekt, det vill säga att det inte enbart handlar om de praktiska färdigheterna utan att de 

personliga egenskaperna är lika viktiga. Där ingår också förmågan att kunna ta ansvar i 

relation med kollegorna och omvårdnadspersonal ska vara ärlig, stöttande, lojal, pålitlig och 

positiv. Detta är en förutsättning för att arbetet ska ha en god kvalité. 

Enligt rapporten så sammanfattades yrkesbehörigheten inom äldreomsorgen genom att det 

gäller att ha kunskap och ta ansvar för att se till de äldres välmående. Omvårdnadspersonalen 

bör inte bortse från att de äldres behov förändras med tiden och anpassa vården utefter deras 

förmåga och behov.  
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Teoriredogörelse 

Under det här avsnittet så har vi valt att ge en mer genomgående beskrivning och förklaring 

av de teorier och begrepp som vi kommer att använda oss av i tolkningen av vår empiri. De 

valda teorierna är Granströms teori om tydliga och otydliga ramar, Limas teori om 

ledarskapsformer och flexibilitet, Asplunds teori om konkret och abstrakt socialitet samt 

Scheffs teori om sociala band och optimal differentiering. 

Dessa teorier kompletterar varandra för att de behandlar både organisationskultur och sociala 

relationer vilka är relevanta för att förstå de sociala samspel som fanns på arbetsplatsen som 

vi valde att undersöka. Anledningen till att vi valde att använda oss av teorier som berör olika 

sociala nivåer var att vi upplevde att vi inte kunde analysera alla olika områden inom 

arbetsgruppen med hjälp av enbart några begrepp utan att vi ville istället få med viktiga 

aspekter utan att bli bundna vid ett visst tankesätt eller teori. Några av teorierna hjälper oss 

dels att förstå arbetsplatsens organisering medan andra teorier ger oss stöd att förstå de sociala 

processer som utspelar sig på arbetsplatsen.  

Tydliga och otydliga ramar 

Granström (2006) lägger huvudvikten vid att undersöka tydliga och otydliga ramar i det 

moderna arbetslivet. Han menar att det är viktigt att det finns tydliga ramar för hur arbetet ska 

utföras. Om det finns en tydlig arbetsplan och handlingsplan så kan de anställda gå efter dessa 

och arbeta mot ett gemensamt mål vilket i de anställdas fall är att ge de boende allt stöd och 

all hjälp som de behöver. På så vis kan medarbetarnas arbetssätt och välbefinnande förbättras. 

De anställda kan se att de har en tydlig arbetsroll vilket i sin tur gör att arbetsinnehållet blir 

betydligt bättre. Alla känner sig delaktiga och ansvariga för att arbetet ska fungera bättre. På 

detta sätt har också arbetsgruppen ett eget personligt ansvar genom att de själva fördelar 

arbetsuppgifterna mellan varandra. I en otydlig arbetsmiljö utan arbetsplan och handlingsplan 

så kan det vara svårt att skapa en struktur på arbetsplatsen. Arbetsgruppen vet inte vilka 

riktlinjer de ska följa vilket skapar förvirring och det leder till att de anställda inte vet var 

gränsen går för deras ansvarstagande vilket försvårar även deras uppfattning om deras roll i 

arbetsgruppen. Det finns inget gemensamt mål som hjälper gruppen framåt utan att alla de 

anställda är intresserade av sina individuella förutsättningar och mål. Det finns ingen 

framförhållning, det vill säga att ingen planering görs i förväg utan att medarbetarna träffas 

när det behövs som mest såsom när det uppstår en krissituation. I jämförelse med där det finns 
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tydliga ramar för när personalmötena ska ske och hur informationen ska vidarebefordras till 

alla arbetsgrupper. 

Granström(2006) redogör även för Wilfred Bions teori om grundantagandegrupper i sin bok. 

Teorin innebär att arbetsgruppen kan bli distraherad av starka psykiska belastningar vilket kan 

vara av olika slag och det kan i sin tur störa arbetsmoralen i arbetsgruppen. Dessa känslor av 

fientlighet och negativa emotioner som uppstår i form av exempelvis aggression kallas för 

grundantagande. Likaså kan gruppen bära på dessa gemensamma känslor under ytan även om 

de tycker annorlunda om arbetsplatsen. Enklare sagt kan dessa negativa emotioner hindra 

arbetsgruppen från att utföra arbetet på ett rimligt sätt. Om arbetsgrupp och 

grundantagandegrupp skulle jämföras så skulle Bions definition säga att arbetsgruppen är 

erfaren och grundantagandegruppen är den omogna gruppen som lättare överföra sina känslor 

till chefen och utser honom/henne till en syndabock.  

De fyra olika Grundantagandegrupperna är Beroende-, Kamp-, Flykt- och 

Parbildningsgruppen.  

Kampgruppen; har ingen sammanhållning inom ”arbetsgruppen” och det enda som skapar 

solidaritet är deras gemensamma åsikt om en syndabock vilket kan vara en person inom eller 

utanför gruppen. Andra grupper ses som ett hot och de behöver bekämpas.  

Flyktgruppen; den solidariska frustrationen är densamma som hos kampgruppen, men det som 

skiljer grupperna är att inom denna grupp förklarar ingen öppen strid mot den som de övriga 

anser vara syndabocken. Medlemmarna inom denna arbetsgrupp är misstanksamma mot andra 

grupper, men väljer ända att inte ta upp någon strid. Utan att de är passiva i sitt beteende och 

redo att fly. 

Den specifika grundantagandegruppen som passar bra till vår fältstudie är flykt/kampgruppen. 

Gruppen skapar en inre solidaritet genom att medlemmarna känner sig attackerade eller att det 

kan ses som att de planerar en attack mot den gemensamma syndabocken. Ser vi detta ur 

flyktgruppens synvinkel så finns fortfarande känslan av solidaritet kvar, men de vågar inte ta 

öppen strid mot syndabocken som i detta fall är ledningen. Även om gruppen inte är 

solidarisk så kan de fortfarande ha solidariska känslor inför syftet med kampen och på detta 

sätt dela en gemensam uppfattning eller mening. Men aggressionen behöver inte enbart vara 

inriktad på en person utan den kan även vara riktat mot en annan informell grupp inom den 

stora arbetsgruppen, ledningen eller institutionen. Det kan även förekomma andra fall där 
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chefen inte är syndabocken och istället förväntas han/hon leta upp denne och ställa sig på de 

anställdas sida.  

Även om ”arbetsgruppen” anses vara solidarisk så kan flykt/kampgruppen inte ses som ett 

team och det kan råda laglöshet vilket skapar en förvirring hos denna grupp. Kort sagt är det 

den starkaste som vinner och ett tydligt exempel på detta skulle kunna vara att de personer 

som tar för sig eller hörs mycket har lättare för att nå chefen. Medan de som inte syns har inte 

heller något att tillägga och befinner sig alltid i bakgrunden. Detta kan ses som ett lättare sätt 

att försöka överföra de aggressiva känslorna på chefen än att egentligen inse verkligheten och 

acceptera att problemet kanske finns inom flykt/kampgruppen. Enligt Bions teori i boken 

Gränslöst arbete (Allvin m.fl. 2006) så känner de anställda inget förtroende för varandra inom 

arbetsgruppen, vilket gör att de anställda upplever att de är en del av ”intriger” och skvaller. 

Detta resulterar i att det blir svårare för de anställda att hitta team känslan i 

flykt/kampgruppen eftersom de alltid är redo för kamp mot syndabocken som de skapat och i 

detta fall anses det vara chefen. 

Adizes ledarskapsformer 

Enligt Cristian Lima (2007) så behövs det ledarskap för att organisationen ska styras effektivt 

och det kan ske med hjälp av olika ledarstilar. Lima använder sig av Adizes ledarskapsteori 

vilket innebär att rätt person ska anpassas efter rätt arbetsuppgift. Det finns olika 

ledarskapsformer såsom typologiskt ledarskap, klassisk socialpsykologisk ledarskap, 

ergonomiskt ledarskap, scientific management, Taylorismen, spelteoretiska syn på ledarskap, 

Human relations, Human resources m.fl. 

En grundläggande beskrivning av typologiska ledarskapsteorin är att den innehåller tre 

kategorier vilka är att en ledare kan ha en auktoritär, demokratisk eller låt gå ledarstil. Först 

och främst vad betyder ordet typologi? Typologi innebär läran om indelning av olika typer av 

människor beroende på deras egenskaper i olika kategorier. Med auktoritär, demokratisk eller 

låt – gå - ledarskap menar Lima att under auktoritärt ledarskap styr ledaren med järnhand, det 

är bara ledaren som kan fatta beslut utan att någon ifrågasätter det. Med demokratiskt 

ledarskap betyder det att ledaren tillsammans med sina medarbetare diskuterar frågor och 

ledaren tar hänsyn till sina medarbetares synpunkter. Ledaren måste också vara beredd på att 

han/hon kommer att behöva fatta beslut som inte är bekväma för alla. Medan låt – gå - 

ledarskap innebär att ledaren inte kan säga ifrån och inte heller fatta beslut. Han/hon låter sina 

anställda göra som de vill eftersom denne inte vågar säga emot. 
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Under typologiska ledarskapsteorier går det att hitta vad som kallas för Adizes ledarskapsteori 

det vill säga olika ledartyper. Ledartyper har ett viss mått av egenskaper såsom producenten 

dennes uppgift är att leverera. Han/hon måste styra sin organisation så att de ska hålla 

leverans datum och tid. Administratörens funktion är att se till att allt löper smidigt utan något 

som alls krångel. Han/hon måste se till att systemet fungerar ordentligt. Integreraren eller 

samordnarens uppgift är att skapa sammanhållning inom organisation. Han/hon är den som 

håller igång kommunikationen. Det är också denne som sköter information så att alla 

anställda får information och han/hon har för uppgift att se till att relationer mellan individer 

som arbetar i denna organisation fungerar. En entreprenör tänker långsiktigt det vill säga på 

framtiden. Han/hon håller utsikt på framtiden, denne kommer hela tiden med nya projekt och 

ser hur arbetstagarna kan förbättra och utveckla organisationen i framtiden(ibid.). 

Enligt Adizes teori så uppfyller en ledare fyra av ovan nämnda egenskaper och det är med 

dessa funktioner som en organisation kan utveckla sig och expandera. Fördelen med Adizes 

ledarskapsteori är att arbetsgivarna utför olika tester på den personen som de avser att anställa 

för att kunna bedöma dennes potential och för att kunna placera denne i rätt team inom 

organisationen. Efter testet så har ledningen en aning om vilken typ av person de anställer och 

om denne är rätt person de söker för de uppgifter de har eller så kan ledningen istället 

omvandla den anställdes personlighet för att anpassas till arbetspositionen ” rätt person till rätt 

uppgift”. Nackdelen med Adizes ledarskapsteori blir att all energi läggs på en person. Om 

något går snett i organisationen så är det den anställdes fel, han/hon har antingen handlat fel 

eller så har denne inte utfört sitt arbete på ett korrekt och konstruktivt sätt(ibid.). 

 

Flexibilitet 

Det nya arbetslivet innehåller nya flexibla jobb som kan vara av godo men det kan också 

skapa mycket oro, trötthet, stress och depression eftersom den anställde måste ha flera bollar i 

luften samtidigt. Vad människor behöver är stabilitet på sitt arbete men det är något som inte 

alltid förekommer i det nya arbetslivet. Enligt undersökningen som Allvin m.fl.(2006) har 

utfört så upplever informanterna Berit, Anders och Stella att det nya arbetslivet har orsakat ett 

högt tempo, trötthet och känslor av meningslöshet. Det nya arbetslivet har också medfört nya 

möjligheter att utveckla sig, en ny frihetskänsla vilket kan också innebära ensamhet då 

individen inte tillhör någon grupp, vilket vidare medför att en känsla av utanförskap 

uppkommer. De nya grundegenskaperna för arbetet har inte förändrats utan att det handlar 

fortfarande om en kombination av tid, rum och arbetsuppgifter. I det nutida arbetslivet så är 
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det vanligt med ett själv utformat arbete där individen själv ska hitta information, planera sin 

tid och ta ansvar för sina arbetsuppgifter. 

Enligt John Atkinson (enligt Allvin m.fl. 2006) finns det tre typer av flexibilitet nämligen: 

1.  Funktionell flexibilitet, där den anställde lär sig många olika arbetsuppgifter på sin 

arbetsplats så att han/hon lätt kan placera in personen där det behövs just i det tillfället. 

2.  Den andra kallas för numerisk flexibilitet där Atkinson menar att företaget måste utbilda 

olika personer för olika arbetsuppgifter. För då när det finns behov kan personer hoppa in 

och täcka företaget på kort varsel. 

3.  Den tredje blir ekonomisk flexibilitet vilket innebär att individer ska få lön efter prestation. 

Enligt Taylorismen ska företag grundas på en hög grad av disciplin där arbetet ska övervakas 

så att allt fungerar som det ska. Arbetsgivarna ska införa enkla arbetsmoment, variera 

arbetstiden och arbetsuppgifterna. Det nya arbetslivet medför både för- och nackdelar. Det 

positiva är att det ger en bredare syn på arbetet, inflytande, social integration och det negativa 

är stress och ohälsa samt tidspress.  

Dagens arbetsliv ställer stora och höga krav på människor. Det betyder ofta att personen 

ifråga ska själv fastställa, planera och utföra det i samarbete med andra. När individen inte 

klarar av stressen riskerar han/hon att bli utbränd vilket leder till att denne person inte kan 

utföra sitt jobb som var planerat från början. Nästa steg kan bli sjukskrivning. Idag är det 

många människor som är sjukskrivna på grund av tung arbetsbelastning, 

personalnedskärningar och stress. Ett annat dilemma är att kunna avgränsa jobbet från det 

privata livet eftersom det är individen själv som bär ansvaret för dessa båda delar. Allvin m.fl. 

menar att detta leder till ”sociala konflikter” när individen inte lyckas hitta balansen mellan 

sitt privata och professionella liv (Alvin m.fl. 2006). 

I det nya arbetslivet förekommer det också många förändringar när det gäller information och 

kommunikation. Tidigare var det inte många som ägde datorer men i dagsläget har nästan alla 

individer datorer och internet i sina hem och likaså mobiltelefon. Arbetskraften har blivit 

lättillgänglig och ett relevant exempel är att deltids- eller extra anställda kan kallas in under en 

kort varsel. 
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Social responsivitet och asocial responslöshet 

Johan Asplund (1987) undersöker vad det betyder att människan är en social varelse. Det gör 

han med hjälp av begreppen social responsivitet och asocial responslöshet. De grundläggande 

begreppen som behandlas i Asplunds bok är socialitet och responsivitet. Socialitet innebär att 

vi som individer socialiserar med andra i vår omgivning, medan responsivitet står för att svara 

när det uppstår en dialog i form av frågor och svar. Den motsatta reaktionen är asocial 

responslöshet vilket innebär att personen ifråga inte vill vara responsiv även om den andra 

personen frågar något, till exempel; när individen är i ett hetsigt argument kan personen ifråga 

ibland inte respondera även om den andra personen tilltalar dig. Mänsklig kommunikation är 

ett flöde mellan social responsivitet och asocial responslöshet. Eftersom människan är en 

social varelse räknas det som att hon är en responsiv varelse vilket innebär att hon/han har en 

allmän tendens till att reagera på stimuli. Precis som människor förändras så pågår det också 

sociala förändringar i samhället, eftersom samhället och individer är en del av det sociala 

sammanhanget. Att socialisera handlar egentligen om vårt vardagsliv där vi ger och tar emot 

svar.  

Asplund menar att människor inte kan leva ensamma, eftersom vi människor är sociala 

varelser måste vi ha kontakt med andra människor. Vi behöver varandras sällskap för att vi 

ska fungera i ett samhälle och därför söker vi ständiga kontakter med andra. När jag 

uppmärksammar dig och du också ger mig likadant svar så ser jag genom ditt beteende att 

svaren upplevs som äkta. Den gången är du ärlig mot mig och växelspelet fortgår mellan oss. 

Vilket Homans 1961 (enligt Asplund 1987) också bekräftar genom att använda sig av 

interaktionsfrekvensen som nyckel till ökad kommunikation och skulle detta inte flöda får vi 

en motsatt reaktion.  

Ett tydligt exempel skulle vara att om du hälsar på någon och denne person struntar i att svara 

har han/hon utövat sin makt över en genom att personen blev asocialt responslös. Vi kan säga 

att personen har kommit in i ett rollövertagande där den ena partens försök att blanda in sig i 

den andres liv misslyckas. Cooley menar (enligt Meads 1995) att vi intar varandras roller då 

vi kommunicerar och genom denna process försöker vi lista ut vad den andra personen tycker 

och tänker om en själv. Men om personen ifråga hade hälsat tillbaka så skulle han agerat 

utifrån social responsivitet vilket också kan ses som ett tecken på att personen är vuxen 

eftersom barn har inte den kognitiva förmågan att ge respons på samma sätt(ibid.) 
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Mead menar (enligt Asplund 1987) att responsivitet inte alltid behöver ske i växelverkan utan 

att den ena personen kan ta över den andres roll och reagera i förväg innan den andra 

personen hinner ge sitt svar. Detta kallas med andra ord för Rollövertagande (se beskrivning 

ovan). Ett vardagligt exempel skulle kunna vara att om en individ skulle hälsa på någon och 

om personen ifråga inte svarar har denne utövat sin makt genom att vara asocialt responslös. 

Vilket innebär att personen har brutit dialogen sinsemellan och i så fall är det ingen idé att 

fortsätta prata. Detta kan anses som att människan har kommit in i en rollövertagande där ena 

parten försöker blanda in sig i den andres liv (Asplund 1987).  

En individ kan också bli socialt responsiv genom att inte vara närvarande i sinnet utan bara 

fysiskt närvarande. Ibland händer det att någon pratar med en utan att personen hör. Personen 

ifråga kanske sitter djupt i sina egna tankar utan att lägga märke till att någon försöker ta 

kontakt med en. Detta exempel gör inte en till asocial responslös bara för att den andra 

personen inte gav några svar till andras frågor. Människornas reaktioner ska egentligen inte 

spela någon som helst roll för att folk ska se denne som en responsiv varelse. 

Asplund använder även begreppen konkret socialitet och abstrakt socialitet. Konkret socialitet 

är de sociala relationer som vi upplever runt omkring oss som äkta. Före det moderna 

samhället kunde individen vara sig själv både i hemmet och på arbetet. I det nutida samhället 

så kan människan många gånger bara vara sig själv med de som verkligen står 

relationsmässigt nära dig. Du kan inte alltid ha likadana känslor på din arbetsplats där du 

ibland enbart intar den yrkesroll som ingår i arbetet och agerar utifrån de utsedda 

arbetsuppgifterna, till exempel att som undersköterska måste du agera professionellt oavsett 

om du blir kränkt av boende eller anhöriga på arbetsplatsen. Anställda tvingas till att agera 

utifrån sina yrkesroller och kan inte helt uttrycka sina ”riktiga” känslor för att det strider mot 

de normer och regler som är anpassade för ens yrke (Stenberg 2011).  

Sociala band, skam och stolthet 

Thomas Scheff (1994) intresserar sig för hur människor skapar relationer till varandra och 

menar att individens viktigaste drivkraft är att etablera sociala band med andra. Enligt Scheff 

behöver människan sociala band för att kunna existera som människa och dessutom för att 

samhället ska kunna fungera ordentligt. I det moderna samhället har det skett förändringar 

som inneburit att sociala band är inte lika starka som de var förr i tiden. I dagens samhälle har 

inte människor tillgång till givna sociala relationer genom den utvecklade individualismen 

längre där alla strävar efter en individuell identitet. Det handlar om att vara självständig i den 
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bemärkelsen att inte begränsa sig till att vara beroende av sin omgivning utan att denne person 

hittar ”framgång” genom sitt individuella sätt vilket gör att dessa individer kan bli utestängda 

från sociala relationer som dessa individer är vana vid. Enligt Scheff så ska de sociala banden 

fortsätta att existera eftersom han ser etablerandet av dessa som en "viktig mänsklig 

drivkraft."  

För att förstå den sociala process som sker i de sociala banden använder Scheff sig av 

begreppen stolthet och skam. Enligt Scheff är skam ett hot mot det sociala bandet och stolthet 

tyder på ett oskadat socialt band. Emotionerna skam och stolthet har också en viktig funktion i 

våra sociala band då de tyder på hur vår sociala relation egentligen ser ut. Både Darwin, 

McDougall och Cooleys beskrivning av skam och stolthet är perception av hur andra uppfattar 

mig. Enligt Scheff så kan vi komma att förneka dessa emotioner samt att det moderna 

samhällets tendens att undertrycka emotioner kan vara en bidragande faktor till ett sådant 

förnekande. Scheffs undersökning visar också hur vi på olika sätt kan visa skam utan att vara 

helt medvetna om att vi känner just skam. Begreppet odifferentierad skam innebär att vi 

känner oss osäkra och kanske löjliga och uttrycker oss med långa pauser och sänkning av 

tonläge i samband (Scheff 1994). Förbipasserad ska innebära att individen vill undvika 

känslan av skam när den uppstår genom att exempelvis projicera den mot någon annan genom 

aggressioner.  

Hänsynsemotionssystemet handlar om stolthet och skam. Enligt Scheff betyder stolthet de 

äkta sociala band som vi har med varandra medan skamkänslor påstår han kan vara 

dominerande när det uppkommer konflikter som hotar det sociala bandet. Det kan ses som en 

överenskommelse som samhället tycks vara överens om att införa. Det vill säga belöna någon 

när det går bra och straffa någon annan när denne inte håller sig till regler och normer i 

samhället (Scheff.1994).  

Skam är inte bara en biologisk process eftersom det är rotat i vårt sociala och kulturella liv, 

det går hand i hand med stoltheten. Individen kan ibland vara för stolt eller för skam benägen 

beroende på vad den sociala omvärlden. Skam är något som människor egentligen inte vill 

tala om i det moderna samhället och genom att förneka eller borttränga det så anses den bli 

osynlig. Men oavsett hur du försöker att undertrycka det, har det alltid sitt eget sätt att synas i 

vårt dagliga liv. I vissa traditionella samhällen används skam som ett sätt att kontrollera 

människors liv. 
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Enligt Goffman (enligt Scheff 1994) har skam en mycket stor inverkan på oss människor när 

vi umgås med varandra. Vi kan antingen godkännas eller förkastas i sociala samspel med 

andra. Beroende på hur allvarlig avslaget är kan det antingen visa sig vara en skamlig känsla 

eller acceptans av den andra parten vilket kan ge oss stolthet. Genom dessa känslor, stolthet 

och skam tenderar vi att bygga upp ett system av sociala sanktioner. Vilket hjälper oss att 

bygga en scen för social kontroll genom våra förväntningar. Dessa emotioner är inte bara 

något som individer upplever när de är i en grupp utan att det kan även handla om att de 

känner dessa emotioner i sin ensamhet. I vår fantasi gestaltas relationer och där bildas vår 

egen uppfattning om vad som är rätt eller fel. Individen kan uppleva att det är skamligt att 

telefonen ringer under ett möte medan andra personer ser det som ett tecken på att jag är en 

viktig person och har ett rikt socialt liv.   

Scheff menar att sociala band utmärks av antingen optimal-, eller och överdifferentiering i det 

moderna samhället. Optimal differentiering innebär att det finns en god balans mellan 

individen och gruppen vilket kan resultera i att gruppen tar alltid emot nya idéer från den 

enskilde. Underdifferentiering är att gruppen är den framträdande och individen sätts inte i 

fokus utan att allt handlar om det kollektiva. Överdifferentiering däremot är det motsatta och 

något som ofta förekommer i det senmoderna samhället vilket innebär att individen endast 

bevarar sin individualitet och inte har några äkta sociala band till sina medmänniskor(Scheff 

1994). 
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Metod 

Vi har valt att studera en grupp med 10 undersköterskor genom att göra kvalitativa intervjuer 

och deltagande observationer. I detta avsnitt kommer vi att redogöra för skälen för vårt 

metodval, hur vi gick tillväga med undersökningen och vilka aspekter vi hade i åtanke när vi 

observerade samt intervjuade informanterna. De olika delar som vi kommer att beröra är; 

vetenskapsteoretisk ansats, förförståelse, val av metod, urval, tillvägagångssätt, tillförlitlighet 

och etisk reflektion. 

Vetenskapsteoretisk ansats 

Enligt Allwood och Erikson (1999) har vetenskapen som mål att alstra kunskap. Ett annat mål 

är att förklara och bevisa om en hypotes är korrekt eller inkorrekt. Forskare kan studera saker 

och ting vetenskapligt men kan inte alltid bevisa det på ett vetenskapligt sätt. 

Inomvetenskapsteorin finns det huvudsakligen två vetenskapsteoretiska perspektiv nämligen 

positivism och hermeneutik. Positivismen passar bäst för kvantitativ undersökning och 

hermeneutiken passar bäst för kvalitativ undersökning.  

Förståelse är en viktig aspekt av hermeneutiken för att kunna ge ingående perspektiv på ett 

socialt fenomen medan inom positivismen anges kausala förklaringar till fenomen genom 

mätningar. Vetenskapens främsta uppgift är att förklara regelbundenheter enligt tolkningen att 

humana vetandet är limiterat till våra erfarenheter. 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden och vi kan relatera det till 

hermeneutiken som förklaras genom att kalla det ”förståelse- eller tolkningslära”. Människan 

tolkar ständigt sin vardag och det hjälper henne i sin tur att förstå vår omvärld. Genom att 

använda sig av den kvantitativa metoden får forskaren fortfarande inte svaret varför 

informanterna tycker såsom de gör och alltså inte en klar orsak. Den kvantitativa 

undersökningen passar forskning om antal och procentuella resultat. Om någon exempelvis 

vill veta om hur många studenter som pendlar till Halmstad och hur många som bor i 

Halmstad (Bryman 2009) använder denne kvantitativ metod. Genom att dela ut enkäter så 

skulle vi inte få den djupgående kunskap som vi söker och därför var det inte ett alternativ för 

oss. 
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Hermeneutiken kräver absolut totalitet att uppleva en annan persons värld eller okänd 

situation. Enligt Gadamer i Allwood m.fl.(1999) ska forskaren i denna studie borste ifrån sina 

egna kunskaper och fördomar for att under forskningens gång bara bygga på de 

informanternas synpunkter. Eftersom vi kan tolka allt det som sker runtomkring oss så olika 

så kan hermeneutiken inte ha någon absolut sanning och beskrivas som en bestämd 

vetenskaplig utgångspunkt som har strikta regler för hur den ska appliceras. Schleiermacher 

beskriver (i Allwood m.fl.) den hermeneutiska cirkeln och förklarar att vi inte kan förstå 

helheten i forskningsområdet utan dess delar och tvärtom. Forskarens tolkning utvecklas 

ständigt genom att komma i kontakt med mojlighet till ny kunskap vilket kan leda till nya 

möjligheter inom forskningen. 

Vilket är något som passar oss utmärkt för att vi inte har en bestämd struktur och vill inte 

begränsa informanterna genom ja eller nej svar. Utan att vi vill kombinera vår och 

informanters uppfattning så att vi får en helhets bild av vad de upplever. Det är skälet till att vi 

inte ville använda oss av den kvantitativa metoden, det inte skulle passa vår 

undersökningssätt. Vi kan hålla med Allwood med flera om att studieobjektet kan i vårt fall 

anses vara ”meningsbärande” och att läsa mellan raderna kan vara aktuellt.  

Anledningen till att vi inte valde fenomenologi var att vi som forskare kunde inte bortse ifrån 

vår förförståelse och gå till djupet för att hitta alla aspekter inom forskningsområdet. Detta 

anses som ett säkrare sätt, men kan vi verkligen bortse ifrån personen inom forskaren? En 

svår balansgång och för att göra fenomenologin rättvisa så skulle vivalt ett ämne som vi inte 

alls hade någon tidigare uppfattning om.  

Förförståelse 

Det finns både för- och nackdelar med att kunna sin intervju område väl. Det är en fördel att 

ha kunskap om området som ska undersökas genom att läsa böcker och tillägna sig tidigare 

forskning kring ämnet. Detta medför att informanten kan bli mer öppen och ärlig om denne 

känner sig trygg med att intervjuaren delar samma erfarenhet och livssituation. Nackdelen kan 

vara att forskaren engagerar sig för mycket i intervjun på grund av sin anknytning till 

området. Enligt Barbro Sætersdal i Monica Dalens bok ”Intervju som metod” (2007) så kan 

ens egen involvering skugga ens upplevelse och tolkning eftersom han/hon tillhör samma 

grupp som informanten. Forskarna kan ändå inte bortse ifrån att de har fått en stor del av 

förförståelsen utifrån sina personliga erfarenheter i livet. Detta förenklas genom att vi enbart 

inriktar oss på en begränsad arbetsgrupp med 10 intervjuer och väljer att lägga fokus vid 
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några aspekter av den sociala samvaron för dessa informanter. Det är här hermeneutiken 

kommer in och vi får använda oss av vår förförståelse som grund för att förstå och tolka våra 

informanter (se beskrivning ovan). 

Vår uppfattning och val av teorier kan ha färgat oss så pass mycket att vi alltid försöker hitta 

samband mellan vår förförståelse och vad våra informanter har sagt. Denna begränsning kan 

också leda till att vi inte ser något utöver vår förförståelse vilket vi hade i åtanke när vi valde 

att använda oss av semi- strukturerade frågor. Vi behövde därmed inte följa en strikt modell 

för hur intervjun skulle gå till och kunde ställa följdfrågor samt förklara frågan så att 

informanten kunde förstå innebörden bättre. Detta kan också ha sina nackdelar eftersom vi till 

slut efter första intervjun blev tvungna att begränsa oss så att vi inte fick för mycket empiri 

som skulle ta för mycket av vår tid. Det är en begränsad tidsram som gäller för denna 

undersökning och forskaren ska kunna hålla den röda tråden igenom intervjutillfället och inte 

tappa fokus. 

Abasikpongkes förförståelse:  

Eftersom jag arbetar inom vården och är undersköterska, så har jag många gånger funderat 

över hur viktigt det är att ha någon som tar hand om en, ger kärlek och trygghet. Jag kommer 

från en kultur där familjen är viktig för alla inblandade så jag tyckte att det var så sorgligt att 

se de äldre utan sina familjer, de har lämnat dem på ett äldreboende för att avsluta sitt liv. 

Istället för att de äldre ska bo hemma hos sin familj. Som undersköterska utför jag ett värdigt 

arbete, men det brukar inte komma fram vilket bra arbete vi utför. Media upplyser bara om 

det som är negativt istället för att lyfta fram det positiva som undersköterskor tillför samhället. 

I början upplevde jag att arbetet var glädjefyllt, men med tiden så har min tankesätt förändrats 

för att jag blir påverkad av vad jag hör och ser vilket har gjort att jag strävar efter att ha en 

högre utbildning samt ett bättre betalt yrke. 

Priyas förförståelse:  

Min förförståelse av detta yrke kan vara att den är en hektisk och där har många misstag visats 

i media. Men jag känner inte att jag har fått läsa hur denna arbetsgrupp egentligen har det och 

hur deras arbetsvardag ser ut. Det kan väl inte vara lätt att ta hand om vuxna i det stadiet där 

döden är en del av vardagen. Mitt intresse har självklart bildats med åren genom att få veta 

hur Abasikpongkes arbetserfarenhet har sett ut och ville få en egen uppfattning om hur det 

egentligen ser ut. Självklart kan jag inte generalisera eftersom jag endast får chansen att 

undersöka en arbetsplats. Jag känner fortfarande att det kan besvara mitt intresse och 
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nyfikenhet. Själv arbetar jag inom en hektisk bransch (restaurang verksamhet). Men har inte 

svårt för att göra korrigeringar då det gäller mat och jag har kocken på plats, i jämförelse med 

äldrevård där det gäller människoliv och beslut behöver tas omgående.  

Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning för att få ett bredare perspektiv och 

inte begränsa oss eller våra informanters synpunkter. Det är också en av anledningarna till att 

vi har valt semi- strukturerade intervjufrågor så att vi om det behövs kan ändra riktningen på 

frågorna. En forskare ska leda informanten tillbaka till ämnet, men vi anser att det ska ske på 

ett smidigare sätt så att informanten även får chansen till att öppna upp sig (Dalen 2007). 

Ett av argumenten för den kvalitativa forskningen är att det ger möjlighet att upptäcka och 

fånga olika variationer vilket bidrar till vidare förståelse och teorigenerering. Kvalitativ metod 

är mer reflekterande. I kvalitativ metod försöker forskaren att hitta samband för att visa att det 

ena leder till den andra. Forskaren kan inte i förväg veta exakt hur undersökningen kommer 

att gå till utan det beror av vad som sker i exempelvis intervjusituationen. Det mest 

utmärkande hos kvalitativ metod är att den är inriktad på ord snarare än på siffror (Bryman 

2002). Kvalitativ forskning bygger på tolkningsteori och mjukdata. Den försöker ställa 

generella frågor och väljer vilka variabler han/hon vill ha med, begränsa sig och sedan 

motivera varför han/hon har begränsat sig samt väljer vilka forskaren vill fokusera sig på.  

Under induktivt arbetssätt så är det empiri som genererar teori. Forskaren försöker titta och 

fördjupa sig för att veta vad som ligger bakom, vad är avsikten med detta, vad är det individen 

strävar efter och vad är det som får individer att agera som de gör? 

Vi använde oss av den ”hermeneutiska cirkeln” för att våra begrepp och teorier får betydelse i 

relation till vår empiri i form av de 10 intervjuer som vi utförde. För att förstå vår studie så 

måste vi förstå delarna av helheten och helheten av delarna.  

Eftersom vi ville veta mer om informanternas upplevelser ansåg vi inte kvantitativ metod var 

något alternativ för vår undersökning. Genom kvantitativ metod kan forskaren veta vad 

resultatet blir, men inte varför vilket är viktigt om man vill undersöka olika aspekter av en 

fråga. Ett tydligt exempel på detta skulle vara när vi ställde frågan om hur stressade de 

intervjuade var och vi fick många möjliga svar allt från att vissa känner sig alltid stressade 

medan de andra inte alls gjorde det. Genom att träffa informanterna ansikte mot ansikte så får 
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vi också ta del av deras kroppsspråk, mimik och de oskrivna tankarna under intervjun och 

observationstillfället. 

I boken Samhällsvetenskapliga metoder Bryman (2002) menar Cicourel (1964) ( att även om 

alla informanter svarar på frågorna behöver det inte betyda att de tolkar svarsalternativen på 

likadan sätt. Genom fasta svarsalternativ bortser vi ifrån att alla individer är olika och som 

forskare tolkar vi också olika om inte forskningen behåller validitet och reliabilitet. Validitet 

innebär att vi undersöker det som ska undersökas, till exempel att vi inte bortser från vårt 

syfte och intervjuar arbetsgruppen av undersköterskorna. Medan Reliabilitet är ett sätt för att 

se om resultatet är korrekt, till exempel att om någon annan skulle utföra denna undersökning 

så skulle denne person få samma resultat. Vilket är ett sätt att mäta sanningen i studiet. 

Urval 

Vi gjorde ett lämpligt urval då vi valde bara tio informanter för att svara på våra 

intervjufrågor. Vi ville inte använda oss av en stor grupp eftersom tiden vi hade till vårt 

förfogande inte räcker till fler informanter samt att bearbeta hela processen. Det är 

anledningen till att vi använde oss av undersköterskor och exkluderade de två cheferna som 

arbetade där.  

Vi började med ett bestämt urval av arbetsgrupp som skulle bestå av sjuksköterskor inom 

akutvården. Men vi nekades i sista sekund möjligheten att intervjua dessa och därmed fick vi 

välja snöbollsurval. Eftersom vi redan visste vilken arbetsgrupp som vi ville undersöka så 

valde vi att inte att inrikta oss på en avdelning utan att vi valde informanter från alla enheter 

och där fick slumpen avgöra. Men detta kan också ses som ett subjektivt urval eftersom vi 

redan visste vilken arbetsplats vi skulle undersöka och vi började först med några som hade 

arbetat där i flera år för att de var mer erfarna och öppna till undersökningen. Samt att de 

rekommenderade oss vem vi skulle vända oss till.   

Tillvägagångssätt 

Vi valde att få kontakt med undersköterskorna genom att ringa och boka tid. Därefter gick vi 

till äldreboendet för att berätta om vår undersökning. Därefter bestämde vi tid för intervjuer 

och diskuterade utförligare om hur vi skulle gå tillväga för att intervjua och observera 

arbetsgruppen. Vi valde en arbetsgrupp som bestod av 10 kvinnliga undersköterskor som är 

mellan åldrarna 23-55 år samt att de har olika nationaliteter och bakgrund vilket gör det 

mycket intressant. Vi genomförde 10 intervjuer med semi- strukturerade frågor och där ingick 

det även följdfrågor. Vi observerade dessutom dag- och kvällspersonalen under en hel dag 
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och genom detta fick vi en god bild av deras vardag genom att vara tysta observatörer. De tog 

emot oss på ett positivt sätt och gav oss en rundtur där de visade hur det ser ut på de olika 

avdelningarna.  

Vi antecknade mycket under intervjuerna och observationen så att vi skulle kunna använda 

fältanteckningarna till vårt resultat och vår analys. Vi informerade också att varje person hade 

mellan 45-60 min för att kunna svara på frågorna i lugn och ro. Informanten behövde inte sitta 

av den tiden och kunde ta paus om det behövdes och inte känna sig tvingad att svara på alla 

frågor om hon/han inte vill. Vi får inte glömma att informanterna kan uppleva att vissa frågor 

kan vara svåra så att vi förklarade redan i ett tidigt skede att de fick ta sin tid och behöver inte 

känna sig jäktade. Om det var så att de kände att någon fråga var för svår att svara på så kunde 

de välja att inte svara på den. Vi använde oss av semi- strukturerade frågor och kunde ändra 

om frågorna eller ställa följdfrågor för att kunna få en djupare förståelse för hur informanten 

känner och tycker inför en fråga. Det är relevant att vi låter våra begrepp och teorier formas 

utefter vilka svar vi får från våra informanter för att senare kunna applicera teorierna på den 

informationen.  

Skulle vi utföra denna undersökning igen så kommer vi att använda oss av både kvantitativ 

och kvalitativ forskningsmetod for att kunna säkerställa och förstärka resultatet genom att ha 

med statistik. Därmed ha mer öppna frågor så att vi inte begränsar informanternas svar genom 

att ge de bestämda svarsalternativen sedan innan. Vi skulle vilja göra fler intervjuer där vi 

skulle också inkludera cheferna för att få en helhetsbild av arbetsplatsen och förstå deras 

synpunkt. Däremot det som vi ville behålla är att vi fick tillträde till arbetsplatsen och var 

positivt bemötta av arbetsgruppen. De var villiga att ta sig tid och svara på frågorna utförligt. 

Under observationstillfället nekades vi inte till något område i enheten och kunde på detta sätt 

finnas med i bakgrunden och utföra en deltagande observation utan några hinder.  

Tillförlitlighet 

Redan innan vi började med intervjuerna så förklarade vi för informanterna att allt de säger 

kommer enbart användas i syfte med c-uppsatsen och inga namn kommer att nämnas. De 

kommer också få en kopia av arbetet så att de kan välja att kommentera det, så att vi är 

överens om vad som ska tas med eller inte (se beskrivning nedan). 
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Etisk reflektion 

Vi håller anonymiteten genom att inte nämna namn på de intervjuade eller platsen där de 

arbetar såsom forskare borde agera. Det finns olika aspekter av hur forskaren gör en 

observation som även inbegriper brott mot de etiska reglerna. För det första har vi valt att 

behålla informationen om det avslappnande rummet för att det är en viktig aspekt av hur 

arbetsplatsen har förbättrats och är en bidragande faktor till de boende/anställdas välmående 

för att det inger en avkopplings känsla. Det andra är att vi som observatör kan kränka 

deltagarnas integritet. De uppgifter som du som observatör inte tycker är känsliga kan vara 

väldigt känsliga för informanter som du observerar. Forskaren kan också kränka informanten 

genom att visa en ofördelaktig sida av denne som han/hon egentligen inte ville visa. Om vi 

skulle ha använt oss av specifika detaljerna som kännetecknade det äldreboendet dar vi 

utförde var forskning det vill saga vilket ar det byggdes, var det ligger eller anställdas 

identitet. 

Först av allt tog vi tog kontakt med ledningen och berättade vad vi ville göra. Efter 

godkännandet från deras sida hade vi även en kort introduktion med informanterna och 

förklarade varför vi var där och vilket syfte vi hade. Vi började alltid intervjuerna med att 

förklara vårt syfte ifall någon hade missat något och även hur sekretessen går till, att de deltar 

frivilligt och måste inte besvara alla frågor. Vi har uppfyllt etik kraven genom att vi gav 

grundläggande information om vad studien innebär och hur informanternas intervjuer 

kommer att användas. Det skulle inte nämnas några namn eller vilken arbetsplats de arbetar 

på.  

Eftersom vi studerar vården så måste vi ha i åtanke att de anställda måste följa sekretessen så 

att det är viktigt att ser över denna problematik. Observatören ska också se till att uppgifter 

om informantens personuppgifter är konfidentiella och den som studeras ska vara anonym, det 

ska istället anges fiktiva namn istället för att uppge deras riktiga namn. Fangen(2005) påpekar 

att forskaren ska vara så neutral som möjligt och inte porträttera. Det medför att forskaren 

reagerar med mycket större emotionell inlevelse än vad som krävs.  

Vi tog hänsyn till de etiska aspekter av forskning som Dalen (2007) tog upp i sin bok. 

Anledningen till att vi valde just dessa aspekter är att de tillämpades under vår etiska 

reflektion. De etiska aspekterna innebär följande:  

Forskaren behöver krav på samtycke och detta är frivillig samtycke där informanten kan själv 

bestämma om sin deltagande. Krav på att bli informerad om undersöknings syfte och 
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handlingar. Informanten kan avbryta intervjun när den så önskar. Krav på konfidentialitet 

genom att inte ange vem det är som är med på intervju. Information om informanten ska 

bevaras väl så att den inte hamnar i fel händer.  
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Resultat 

Sammanställning av var empiri      

Informantens   ålder  nationalitet 

19  Irak 

22  Sverige 

23  Thailand 

24  Chile 

29  Gambia 

33  Eritrea 

37  Sverige 

43  Polen 

46  Sverige 

50  Sverige 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat med hjälp av olika teman; hierarkisk 

organisation, roller inom arbetsgruppen, skillnaden mellan de äldre och de yngre anställda, 

sammanhållning inom arbetsgruppen, flexibilitet inom arbetsgruppen, kommunikation, 

ledning och deras upplevelse av stress.  

I presentationen ger vi även en ingående beskrivning av alla arbetsuppgifter som utförs under 

morgon-, kvälls- och nattpasset.  

 

Arbetsuppgifter på äldreboendet 

På morgonen tar första person på plats rapport från natten, därefter delegeras övrig personal i 

dagens arbetsgrupp för att lägga upp dagens arbete. Det vill säga att gå igenom vilka som ska 

utföra dagens duschning, städ och vem som ska ha kökstjänst. Personalen går igenom och 

diskuterar arbetsuppgifterna och beslutar vilken anställd som har dusch och städ. Varje 

personal har två boende som de sköter enligt kontaktmannaskaps regler gällande dusch och 

städ. Kontaktmannaskap innebär att en anställd har huvudansvar för två kontaktpersoner som 
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hon sköter om genom att ta hand om de boendes behov, såsom välkomstsamtal, tvättar kläder, 

städar boendes lägenhet, tar hand om personhygien och sköter inköp av hygienartiklar. Kort 

sagt så ska denne anställd se till att hennes kontaktpersoner lever ett värdigt liv. På detta sätt 

har de anställda mer ansvar för sina boende, till exempel; att gå tillfrisören, fotvård, att köpa 

kläder, hygieniska artiklar samt medicinering.  

De anställda brukar dela upp sig två och två och komma överens med varandra om vem som 

ska hjälpa vilka boende upp till frukost. En annan arbetsuppgift är också att de anställda ska 

beställa matvaror, allt ifrån mejeriprodukter till hårda och mjuka varor varje vecka. På 

onsdagar ska stor städning göras av kyl och frys.  

Efter frukost lägger sig de boende som vill vila, andra väljer att sitta i det gemensamma 

dagrummet. Medan andra vill gå ner till de aktiviteter som dagen erbjuder. Om det behövs 

göra beställningar eller städas brukar det finnas tid till detta nu. Innan lunch hjälps de som inte 

klarar av toalettbesök själva på toaletten. Utav de fyra anställda som arbetar på morgonen går 

en in vid köket för att göra frukosten och det är denna person som kommer att ha ansvar för 

köket fram till lunch. Det kommer in två kvällspersonaler som hjälper till med lunch och sen 

efter lunchen så lägger personalen boende så att de kan vila.  

Innan dagspersonalen avslutar sitt arbete så överlämnas rapport till kvällspersonalen om vad 

som har hänt under dagen, till exempel om det har skett förändringar medicinskt. Senare 

serveras fika och saft soppa eller nypon soppa med biscuit. En av kvällspersonalen börjar 

förbereda kvällsmaten som ska serveras. Medan den andra börjar ta upp alla från sängen och 

göra toalettbesök och med vissa boende hjälps kollegorna åt där liftar är inblandade. Efter 

kvällsmaten så vill några av de boende sova och andra vill se på tv. Efter det städas köket, 

diskas, skräp slängs och det dukas inför morgondagen. Senare på kvällen så serveras fika för 

de som inte har sovit och så ger kvällspersonalen rapport till nattpersonalen.  

Nattpasset varar mellan 21-07 och deras uppgift är att ge medicin till de boende samt assistera 

vid toalettbesök. Men det kan förkomma skillnader mellan vardagarna och helgerna. På 

lördagar och söndagar är det mindre personal och det är två anställda som kommer att arbeta 

inom vården och en tredje anställd som kommer att arbeta i köket en heldag. Senare kommer 

4 anställda av nattpersonalen som ska ta hand om hela enheten. Den tiden utförs inga duschar 

eller städ och allt fokus läggs vid vården och köket.  

Under intervjutillfällena har informanterna beskrivit organisationen som en hierarkisk 

organisation där alla har bestämda roller samt att det finns arbetsuppgifter som är anpassade 

utefter detta. All delegering kommer ifrån ledningen som sedan går vidare till olika staber. 

Det spelar ingen roll för vilka tankar eller idéer de anställda har utan att de måste följa de 

29 



bestämda reglerna. Tara nämnde att ”regler är till för att följas oavsett om man gillar det eller 

inte, såklart måste du följa de om du vill behålla ditt jobb, annars får du sparken. Slutar du 

här så bryr de sig inte, de har flera personer som kan ersätta dig och du är utan jobb”. Vilket 

gör det svårare för de anställda att våga ge åsikter eller visa upp sina egenskaper som 

egentligen skulle gynna organisationen, till exempel; att det ges frukter som efterätt, men med 

de anställdas kreativitet så bakar de pajer så att det ska bli trevligare för de boende. Vidare 

berättar informanterna hur ledarskapet ser ut i organisationen. Det auktoritära ledarskapet är 

vanligt förekommande i den hierarkiska organisationen. Arbetsgruppen som vi undersökte har 

två chefer som enligt de anställda har olika ledarstilar, den ena chefen är auktoritär och den 

andra har låt gå ledarstil. Den auktoritära chefen vill att de anställda ska följa de direktiv som 

finns och ger inte stort utrymme till kreativitet eftersom det gäller att följa systemet. Den 

andra chefen väljer att lägga hela ansvaret på de anställda och etablerar inte några regler samt 

vill att arbetsplatsen ska vara demokratiskt genom att alla, det vill säga de anställda och 

cheferna ska vara eniga beslutet som tas i organisationen. De anställda har ingen formell 

ledare och alla ligger på samma nivå gällande positionerna i arbetsgruppen. Inom de mindre 

informella grupperna går det att se att det finns två informella ledare. Eftersom arbetsgruppen 

är indelad i två åldersgrupper, de äldre och de yngre anställda. Alla har jämställd 

arbetsfördelning, men det finns de som har extra arbetsuppgifter såsom brandombud, 

kostombud och blöjombud, hjälpmedelsbeslut etcetera. 

 

Hierarkisk organisation 

Det finns inte bara formella team utan de anställda har även skapat sig informella team där de 

kan umgås och känna sig bekväma. Detta kan tydligt ses när de äldre och de yngre anställda 

vänder sig till de som är i samma åldersgrupp. Det är en av de grundläggande faktorerna för 

att de anställda är splittrade inom så många informella grupper. Detta kan jämföras med en 

klass där alla har olika grupper som vi umgås med, men det som skiljer är att team känslan 

inte behövs till den gränsen eftersom det inte påverkar andra människors liv. Det finns en 

linjär process där informationen går från högsta enheten till de anställda, men det är där den 

bristande faktorn ligger. All information går inte vidare till de anställda på rätt tid vilket 

skapar förvirring och osäkerhet samt att oväntade situationer leder till en stressig arbetsmiljö. 

Ett tydligt exempel på detta skulle kunna vara när en boende ska flytta in och de anställda har 

inte fått information om henne/honom i tid och måste därför börja ringa runt efter den 

ansvarige. För att förenkla situationen så brukar de anställda ställa frågor till de anhöriga för 
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att veta om det är något speciellt som de borde vara uppmärksamma på såsom någon form av 

allergi eller om vad den äldre gillar att göra på sin fritid.  

 

Roller inom arbetsgruppen 

Rollerna varierar inom arbetsgruppen beroende på vilket arbetsområde eller arbetsuppgifter 

de anställda har. Vi valde att titta närmare på hur informanterna förhåller sig till rollerna och 

vilka oskrivna roller det finns inom gruppen.  

Det finns inga klara roller inom arbetsgruppen förutom de som har ledarrollen inom de 

informella grupperna. Sara berättade att ”när ingen tar ansvar inom min arbetsgrupp blir jag 

tvungen att agera som en ledare eftersom jag har arbetat här under en lång tid och kan inte 

bortse ifrån mitt ansvar att se till att saker och ting fungerar. De nya anställda ser upp till 

mig och frågar mig många frågor”. 

Alla är mer eller mindre delaktiga i arbetsuppgifterna beroende på om de vet om sin roll eller 

inte. De flesta i arbetsgruppen känner sig jämställda med sina medarbetare eftersom de utför 

likadana uppgifter förutom de som hade extra arbetsuppgifter såsom brandombud, kostombud 

och inkontinensombud, hjälpmedelsbeslut etcetera. Till exempel; inkontinensombudets 

arbetsuppgift är att beställa alla blöjor som ska användas i avdelningen under en månads 

period. Kostombud är den som ska se till att all mat är på plats samt meddela om det är någon 

som har speciell kost såsom någon form av allergi eller sväljproblematik. Det är ett sätt att 

göra besparingar genom att ge ombuden den utbildning som lär dem hur allt ska fungera med 

begränsade resurser samt att de delar med sig av sin erfarenhet till resten av gruppen. 

Nackdelen med detta är att de kan försvinna under en arbetsdag när de måste gå på 

utbildningar vilket leder till att resten av personalen är skyldig att ta över deras 

arbetsuppgifter.  

Det anses vara en jämn nivå av fördelning av arbetsuppgifter genom att de anställda själva 

kommer överens om hur de vill sköta arbetet så att det blir gynnande för samtliga parter. Men 

denna solidaritet rubbas när det kommer in någon oerfaren vikarie på deltid och den personen 

bara är där för tillfället så kan de anställda inte alltid engagera sig i henne/honom på samma 

sätt. Även om någon av kollegorna är sjuka så belastas resten av teamet av anställda och i 

värsta fall får de anställda prioritera bort dusch eller städ eftersom den anställda belastas av 

alla arbetsuppgifter som ska utföras. Det kan komma in vikarier eller deltidsanställda från 
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bemanningen men om personen inte har arbetat där tidigare så försvårar det situationen ändå. 

Alla är så stressade för att få klart sina uppgifter och har inte alltid tid att hinna förklara 

arbetsuppgifterna för den nya personen. Det finns ingen formell utbildning när de kommer till 

enheten utan att det antas att denne person redan har undergått undersköterskeutbildning 

eftersom han/hon är anställd i bemanningen. Men lösningen till detta är att den som kommer 

från bemanningen får gå med en ordinarie personal för att kunna lära sig eller så kan de 

ordinarie anställda dra upp det snabbt vid rapporteringen.  

En viktig och gemensam anledning till att arbetet blir betydelsefullt är att undersköterskorna 

har empati för de boende och skulle inte vilja bli illa bemötta när de själva hamnar i den 

situationen. När de kommer dagligen i kontakt med boende så är det en viktig tankeställare 

som gör att vissa har funderingar på hur de kan förbättra sitt bemötande gentemot dem.  

Skillnaden mellan de äldre och de yngre anställdas uppfattning om arbetet 

Det finns en generationsskillnad mellan de yngre och äldre anställda på arbetsplatsen eftersom 

respektive grupps definition av arbete inte är detsamma. De yngre anställda vill inte ta order 

från de äldre kollegorna och de äldre anställda vill inte införa förändringar som de yngre 

kollegorna kommer med. 

Jennifer har arbetat på arbetsplatsen i många år och känner på detta sätt sig mer ansvarig för 

allas välmående som t.ex. ”att försöka liva upp gruppen med ett tack eller ett leende när 

vardagen känns grå och trist eller om någon boende har gått bort. Jag vill att alla ska må bra 

för då är det lättare att arbeta även om det finns mycket att göra. Ibland är vi bara två 

anställda som gör fyra anställdas arbete. Men med bra stämning kommer man en lång bit på 

vägen ”. De som hade arbetat där i en längre period kunde öppet acceptera att de hade en hel 

del oskrivna regler som de var nöjda med. Hanna nämnde att hon var så erfaren att hon kunde 

lära upp de andra tjejerna och alla såg henne som en storasyster. Men de yngre 

undersköterskorna hade inte lika mycket förståelse för att göra arbetet till något utöver vad det 

egentligen är. Detta kunde tydligt ses när de nämnde att de är där för att göra det de ska för att 

sedan åka hem. De upplevde även att de äldre kollegorna vid vissa moment kunde vara 

mycket kontrollerande samt att de inte hade förståelse för att de yngre kollegorna kunde göra 

misstag. Den uppfattningen de gav oss var att de äldre kollegorna förväntade att de yngre 

medarbetarna har gått utbildningen och har jobbat ett tag så att det borde sitta i ryggmärgen.  

Det som syntes väldigt tydligt i intervjuerna var uppfattningen om vad arbetet innebär för 

anställda i olika åldersgrupper. Undersköterskan som hade arbetat där i en längre period hade 
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mer förståelse för om hon skulle arbeta övertid och hon lät ibland arbetet gå över privatlivet. 

Medan de yngre ansåg att arbetet är något som ska utföras på plats på bästa möjliga sätt och 

inte tas med hem eller att fritiden ska behövas lida. Vissa av undersköterskorna tog sina 

arbetsuppgifter mer allvarligare än andra. Medan vissa anställda påvisade att det var ett sätt 

för de att klara sig ekonomiskt, medan andra menade att den främsta anledningen till att de 

arbetade där var att de kunde hjälpa andra vilket ansågs vara en viktig insats.  

Generationskrockar är något vanligt förekommande på denna arbetsplats eftersom 

definitionen av arbetet har förändrats genom tiderna och nuförtiden ska även det privata livet 

prioriteras samtidigt som de anställda ska utföra ett bra arbete på äldreboendet. Det gäller att 

hitta en balansgång som är rimlig samtidigt som den fungerar, till exempel; en av de ”yngre” 

anställda berättar att de har något inplanerat efter en åtta timmars pass och kan bli tvungna att 

arbeta övertid. Vilket inte alltid kan godtas för att efter jobbet intar den ”yngre” anställde sin 

roll som privat person och vill inte ta med jobbet hem. 

Även när det finns fyra anställda så väljer de äldre och yngre att arbeta för sig för att det är 

lättare att kommunicera och få förståelse för en person som är i samma sits. Det är lättare att 

ty sig till den personen än att vända sig till den andra i arbetsgruppen. Det känns redan som att 

det inte finns någon vi-känsla när vi ser fikarummet och märker att det är många små grupper, 

de äldre sitter tillsammans och vice versa. Detta kan beskrivas genom att säga att ”fåglar av 

samma fjäder flockar tillsammans”.  

 

Sammanhållning inom arbetsgruppen  

Sammanhållningen spelar stor roll i arbetsgruppen och följden blir att ett mer effektivt arbete 

uppnås. Men i våra informanters situation så är det en bristande faktor som gör att ensamhet 

uppkommer.  

Inom den stora arbetsgruppen fanns det mindre grupper som de anställda tydde sig till. Det 

tydligaste sättet för att se smågrupperna är rasterna och lunch-/ rökpauserna där vi ser att alla 

inte sitter tillsammans utan att många sitter på varsitt håll och vissa har mer laddade 

diskussioner än andra. Chanel påpekar att ”varför ska jag egentligen slösa bort min enda lilla 

rast tid på folk som jag inte känner och inte kommer överens med. Redan första dagen märkte 

jag att invandrarna höll för sig själv och det var likadant med svenskarna. Så jag bestämde 

mig för att vara min egen person som bara kommer och gör mitt jobb, sen går jag. Jag har 

familj och vänner som jag kan umgås med”. Några anställda hade sina favoriter bland 
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kollegorna som de älskade att jobba med och upplevde gemenskap med och vissa av dem 

hade även privat kontakt. Alla individer fungerar helt enkelt inte med alla andra. Utåt kan det 

ses som att de har en bra sammanhållning, men på ett djupare plan är det som en fasad som de 

har mot utsidan. Innerst inne är det inte direkt kommunikation utan att mycket sägs bakom 

ryggen vilket leder till att det försvårar att ett bra arbetsklimat ska kunna vara möjlig.  

Eftersom alla inte är samstämmiga är det också lättare att oenighet uppstår genom små 

irritationer som utvecklas i en splittrad arbetsgrupp eftersom det inte finns en riktig ledare 

som kan ena gruppen. Det blir en svår situation för de anställda som bara håller sig till sina 

”vänner” och förtroendet finns inte vare sig för ledningen eller för medarbetarna. Tara påstår 

att chefen kan förbättra situationen genom att ha samtal och samarbetsövningar inom alla 

avdelningar. Alla har inte alltid chansen att säga sitt och de vågar inte heller att göra det för att 

de anställda kan uppleva skam om de råkar säga fel. De anställda som vågar göra det syns mer 

eftersom de är bra på att prata. De anställda som inte gör det drar sig tillbaka för att även om 

de gör ett bra jobb så syns det inte.  

Det finns många olika aktiviteter för de äldre och deras hälsa tas verkligen på allvar av 

personalen. Men inga aktiviteter som kan föra samman de anställda utan att det finns ett 

betygssystem för lönehöjning som kan ses som konkurrens istället för en motiverande faktor. 

De flesta anställda berättar om hur detta har skapat dåliga relationer och att vissa anställda 

favoriseras från chefens sida för att de är bra på att skvallra vilket leder till att personalen 

behöver akta sig för vad de säger. Vid det tillfället rubbas kommunikationen vilket i sin tur 

kan leda till att arbetet blir mer stressigt och sammanhållningen försvåras. Gruppmötena som 

vi var med på visade att alla inte engagerade sig fullt ut och de som kunde prata för sig hade 

en chans.  

Intervjuerna visar också att de flesta inom arbetsgruppen vill ha en god sammanhållning inom 

arbetsgruppen, men ingen vågar ta initiativ för att genomföra det. Genom intervjuerna så 

visade det sig att sammanhållningen inom arbetsgruppen förstörs för att det ”snackas” mycket 

privat mellan de anställda istället för att de ska koncentrera sig på arbetsuppgifterna. Vissa 

medlemmar i gruppen ogillar att bli tyngda av andras emotionella problem för att dessa 

privata angelägenheter leder till att det blir kris och de anställda kan inte hålla sig 

professionella.  
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Flexibilitet inom arbetsgruppen 

Det senmoderna arbetslivet kräver att individen ska vara flexibel och tillgänglig via tekniska 

hjälpmedel såsom mobil, dator och all annat slag av media. Här fokuserar vi främst på arbets- 

och ekonomisk flexibilitet gällande arbetstider och löneförhöjning.  

Vissa var mer flexibla i sitt arbete än andra då de ryckte in på andras plats så att arbetet skulle 

flyta på så att boende inte blir påverkade av situationen. Om ordinarie personal är sjuk eller på 

semester så får cheferna beställa in vikarier via bemanningen. Flexibiliteten är mindre 

funktionell när en vikarie inkallas som aldrig har arbetat inom äldreomsorg och det medför att 

arbetet inte utförs på rätt tid punkt eller på ett anständigt sätt. Det skapar i sin tur 

komplikation för den ordinarie personalen som är vana vid arbetsuppgifterna och de blir i sin 

tur tvungna att vara ännu mer flexibla så att de kan utföra två, tre personers arbetsuppgifter på 

en och samma gång. Det blir orsak till frustration och osäkerhet inom arbetsgruppen för att de 

inte vet om vem som ska ta ansvaret för en inkompetent vikarie som dyker upp.  

Från bemanningen kan det komma heltid, deltid och långtids vikarier. Det finns både för- och 

nackdelar med bemanning, det kan finnas allt ifrån personer med erfarenhet och de som precis 

har börjat i branschen. De som hade längre erfarenhet kunde även rekommenderas ifrån de 

ordinarie anställda för att de hade blivit en del av gruppen eftersom de arbetat där i en längre 

period och arbetade flitigt.  

Solidaritet mellan anställda kan vara svårt att upprätta för att personer åker ut och in utan att 

de anställda riktigt hinner skapa någon kontakt. På så vis väljer medarbetarna att hålla sig till 

de kollegorna som de känner vilket inte lämnar något större utrymme för att de nya ska kunna 

komma in. Mycket av arbetsuppgifterna är delegerade från högre instanser till 

undersköterskorna och efter arbetstiden kan de bli beordrade att arbeta övertid om det så 

behövs och det kan inte nekas eftersom det ingår i arbetsavtalet. Sanna nämner ”det är inte 

roligt att veta att man ska stanna kvar och jobba övertid då jag redan hade planerat något 

annat efter jobbet. Det som är det mest irriterande är att jag fick veta det en halvtimme innan 

jag skulle sluta jobba”. Men de flesta informanter nämnde att det finns en oskriven regel om 

att oavsett de anställda ogillar att arbeta med varandra eller det är brist på personal så ska det 

inte gå ut över de boende och personalen ska respektera detta. 

Sanna säger också att ”när jag jobbar, jobbar jag med hela mitt hjärta oavsett situationen för 

att det kunde ha varit någon av mina närmaste släktingar och jag skulle inte vilja att någon 

skulle behandlat de dåligt oavsett hur jag mår på arbetsplatsen låter jag inte boende påverkas 
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av detta”. Det enda gruppen var enig om var att de verkligen hade till uppgift att utföra ett 

värdigt jobb och respektera att de äldre är på sin sista tid i livet. Därför ska deras liv göras 

meningsfullt och värdigt på alla möjliga sätt. 

Det förekommer också ekonomisk flexibilitet på arbetsplatsen genom att det förs lönesamtal 

varje år och beroende på hur du har skött sig får du betyget 1-4 vilket påverkar lönehöjningen 

under det kommande året. Det är inte konstigt om den ene kollegan håller ner den andra för 

att själv framstå som den som har utvecklats mest. De flesta i arbetsgruppen anser att 

pengarna inte är så viktiga utan att det handlar om att få bekräftelse samt att kunna känna sig 

stolt när chefen anser att den anställde utför ett bra jobb.  

Kommunikation på arbetsplatsen 

Kommunikation är a och o för att en arbetsplats ska fungera och utan en bra kommunikation 

har organisationen misslyckats med att framföra budskapet om hur det uppsatta målet ska 

uppnås. 

Vi kommer helt enkelt inte långt utan vår förmåga till att kommunicera och de sociala band 

som skapas när vi skapar ett socialt nätverk för oss själva på arbetsplatsen. Som vi nämnde 

tidigare är brist på kommunikation ett bidragande faktor till att sammanhållningen inte är så 

effektiv som den borde vara. Vissa av informanterna nämnde att de hade god kommunikation 

inom sin informella grupp på sin avdelning, men inte inom den stora arbetsgruppen. Beroende 

på hur sociala de anställda är villiga att vara kan de ha bättre kommunikation på arbetsplatsen. 

Men alla undersköterskor har bra kommunikation med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster med flera eftersom de arbetar vid sidan om varandra för att kunna ge boende 

bästa möjliga service som till exempel; medicinering, olika typer av liftar som används för att 

lyfta de boende som inte kan komma upp själva och olika fysiska övningar.  

Det råder ingen direkt eller öppen kommunikation på arbetsplatsen, vilket gör att arbetet kan 

belastas vid vissa tidpunkter. Detta märkte vi tydligt när en av undersköterskorna upplevde att 

det var svårt att utföra ett korrekt arbete eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för hur 

arbetet ska utföras och dålig information gällande förändringar. Under observationen märkte 

vi att en av de anställda var så irriterad på en annan anställd när hon inte förstod det som 

kallades för ”enkla instruktioner” och detta var på grund av språkbrist. På detta sätt kan vi 

säga att språket också är nyckeln till god kommunikation.  
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Dålig kommunikation leder till att mycket energi tas ifrån de anställda och det ges inget 

utrymme för att utväxla idéer om hur arbetet kan bli bättre. Det har förekommit tydligt 

exempel på detta; boende har inflyttats utan att personalen inte har fått den information de 

behöver för att hjälpa patienten. Vilket leder till att personalen stressas när de är i behov av 

rätt information och behöver leta rätt på den personen som har den. Det är också en 

komplicerad situation eftersom de anställda kan ses som icke kompetenta och ger inte ett bra 

första intryck till både boende och dess anhöriga. Detta i sin tur gör också att arbetet stannar 

upp och de hinner inte med alla arbetsuppgifter som borde utföras.  

Anna-Lena som hade arbetat på arbetsplatsen under en längre period förklarade att ”det ligger 

också många andra bakomliggande faktorer såsom nedläggningen av många äldreboenden i 

Göteborg vilket medför att man vågar inte göra några misstag för att då finns chansen att 

man blir omplacerad på en annan avdelning. Där man inte känner någon vilket påverkar de 

anställdas humör och leder till att ingen känner sig motiverad och tappar lusten att arbeta. 

Detta drabbas de boende av”. Många äldreboenden i Göteborg är nedlagda och konsekvensen 

är att övertalig personal flyttas till de äldreboende som fortfarande är i funktion. Detta skapar 

förvirring och ovisshet, personalen vet inte vilka nya anställda som kommer flyttas till 

avdelningarna. Ingen vill säga något till chefen som kan riskera att de förlorar sitt arbete. Det 

finns en enighet i de anställdas skvaller för att alla känner likadant, men alla vågar inte säga 

vad de tycker. 

 

Ledning och kommunikation 

Ledningen är en viktig del av organisationen som är indelad i olika staber som samarbetar 

med cheferna för organisationens bästa och de anställdas välmående. Även om det är en 

hierarkisk organisation så måste informationen gå från det högsta organet till de anställda för 

att främja nya förändringar som kan utföras på ett bättre sätt så att de anställda får 

informationen i tid. Vilket är ett problem i arbetsgruppen där vi har utfört vår forskning.  

Ledningen består av två chefer. 8 av 10 personer i arbetsgruppen har nämnt att ledningen är 

en bristande faktor i verksamheten och istället för att lyfta fram de anställdas behov så 

upplever arbetsgruppen istället att deras åsikter inte når fram till ledningen och inget 

förtroende har skapats för att ledningen inte håller sin del av tystnadsplikten. Detta kan tydligt 

ses genom att favorisering sker, speciellt när det gäller löneförhöjningen. Cheferna ger inte 

rätt information i rätt tid vilket skapar förvirring och osäkerhet bland personalen. Många 
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besparningar sker på personalens bekostnad vilket går inte ihop med att personalens 

arbetsuppgifter ökar. Tara berättar att ”Tycker inte dem alltid bryr sig så mycket, de frågar 

sällan om hur vi mår eller hur vi har det. De är aldrig uppe och ser hur stressigt vi har det på 

avdelningarna och tänker mer på att spara pengar än att personalen ska må bra. De har 

dragit ner på personal, även om de vet att vi redan har det svårt med den personalstyrka som 

vi har”. När det gäller att välja mellan personalen och de anhöriga så ställer sig alltid 

ledningen vid de anhörigas sida oavsett om de har rätt eller inte för att de ska kunna 

marknadsföra sig bra för den yttre världen. Cheferna är inte alltid tillgängliga för att kunna 

svara på personalens frågor och bekymmer. Ledningen är inte konsekventa genom att ta tag i 

konflikter direkt.  

Det råder kommunikationsbrist mellan cheferna vilket gör att de anställda inte känner sig 

trygga och har inte heller tillit till ledningen. Under observationstillfället såg vi att en av de 

anställda gick fram till den ena chefen och frågade något som rörde hennes avdelning. Men 

chefen kunde inte ge något ordentligt svar för att det inte ingick i hennes ansvarsområde. 

Även om båda cheferna är anställda på samma arbetsplats så har de delat upp det i ”min och 

din sida” istället för att jobba hand i hand med varandra för att lyfta fram det bästa i 

verksamheten. Under intervjun så nämnde en av informanterna ett tydligt exempel kan vara 

att hon var inkallad att jobba ifrån bemanningen och samtidigt så var det en annan som var 

inkallad vid samma arbetspass. Anledningen till detta missförstånd var att den ena chefen 

hade glömt att meddela sin kollega att hon redan hade beställt personal för två veckor sen och 

det var ledde till att det blev dubbel bemanning. 

Enligt de anställda ska cheferna ska skickas på ledarskapsutbildning för att få kvalifikationer 

som behövs för att sköta verksamheten på ett rimligt sätt. De anställda har olika bakgrund 

gällande hur länge de har arbetat på arbetsplatsen och vilken ålder de har samt vilka 

språkfärdigheter de har. Detta ska inte anses som en negativ faktor utan att de ska skapa sig 

ett gemensamt mål som både ledningen och de anställda ska sträva efter för att uppnå 

effektivitet på arbetsplatsen. 
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Stress på arbetet 

Även om vi som individer kunde tidigare känna stress så var det inte lika socialt accepterat 

som nuförtiden och det är ett aktuellt problem i vårt vardagliga liv eftersom det letas ständigt 

efter nya sätt att lära oss att slappna av. Moderniseringen i det industriella samhället har lett 

till att stress kan vara ett ord som alla kan relatera till oavsett ålder, kön och bakgrund. 

Det finns tre huvudsakliga faktorer till att de anställda känner sig stressade på arbetet. Det har 

uppkommit förvirring och stress inom arbetsgruppen då det har skett stora förändringar såsom 

att bygga ett kök på varje våning, tillkomsten av aktivitetscenter och det avslappnande 

rummet. Detta har lett till att arbetsuppgifterna har ökat samtidigt har personalen minskats på 

grund av ekonomiska nedskärningar. Mycket har förändrats. Pernilla nämnde att de tidigare 

hade egna kockar som gjorde maten på plats. Eller att det blir extra stressigt när de anställda 

ska vara på olika platser på samma gång, tillexempel att en av personalen ska ta med en 

boende till aktiviteten som pågår samtidigt som de inte ens har hunnit göra huvuduppgifterna 

för de andra boende, Nahla beskriver detta genom att säga ”för mycket arbetsuppgifter och för 

lite personal leder till en dålig och stressig arbetsmiljö. Situationen blir ju inte heller bättre 

genom att de anställda får mer arbetsuppgifter och personalen kortas ner eftersom ledningen 

vill spara ”. 

På grund av att det ibland är obemannat och brist på kommunikation leder det till att de 

anställda inte får veta om förändringar i god tid. Om vi ser detta ur den enskilde personens 

perspektiv så kan det handla om någon speciell händelse såsom att någon boende går bort 

etcetera. De anställda vill helst inte arbeta med någon som är inkompetent eller vikarie som 

aldrig har arbetat inom äldreboende innan. Det tynger arbetet genom att de anställda behöver 

inte bara göra ditt jobb utan även täcka in för den andra personen som automatiskt gör det 

extra svårt att utföra deras arbete på ett rimligt sätt.  

När vi frågade arbetsgruppen om de var mer stressade på jobbet eller hemma så svarade 9 av 

10 att de var mer stressade på jobbet. Stressnivån kunde ligga mellan allt ifrån 1-8 beroende 

på hur stresstålig individen är och hur länge denne har arbetat där. Lösningarna som 

informanterna framförde för att förbättra arbetsplatsen var att tyngdvikten skulle ligga vid att 

personalen ska öka samarbetet och kommunikationen samt att ha bra planering som Karin 

nämnde att ”kommunikation, tydlighet, delat ansvar och bra ledarskap är nyckeln till 

framgång”.  
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 Analys 

Tolkning av empirin 

I Analysen kommer vi att redogöra för hur vi använt våra teorier för att tolka vår empiri och 

observation. De teman som vi kommer att bearbeta under vår analys avsnitt är följande; 

ostrukturerat ledarskap, olika ramar gällande arbetsuppgifterna, avgränsningen mellan arbete 

och fritid, flexibilitet i olika former och när sociala band hotas av konflikt. Vi kommer även 

att analysera meningsskiljaktigheter mellan de yngre och äldre anställda. Det finns inte någon 

specifik rubrik om detta eftersom den går in i de flesta teman. Utifrån våra intervjuer har vi 

fått fram våra analysområden som vi upplever att informanten har valt att lägga större vikt vid 

och detta hjälper oss att få en djupare förståelse för undersköterskornas hälsa och arbetsmiljö. 

Här framgår det hur syftet har besvarats genom vår studie och vi har tittat närmare på hur 

kommunikationen ser ut mellan de anställda samt deras förhållningsätt till ledningen. 

Förändringar i arbetsuppgifterna leder till att hälsan hotas samt att det blir svårare för 

informanterna att definiera sin arbetsroll.  

 

Ostrukturerat ledarskap 

Ledarskapet inom denna organisation är en blandning av auktoritär och låt - gå - ledarstil då 

det finns två chefer som arbetar på olika sätt. Den ena chefen gillar tydlig struktur och regler 

och följer dessa till punkt och pricka. Denne kan ses ha en bra kombination av två av Adizes 

egenskaper producent och entreprenör. Producent innebär att chefen delegerar uppgifterna 

vidare och kan vid vissa moment se till att de anställda sköter arbetsuppgifterna. 

Entreprenören innebär att hon/han tänker på hur framtida besparingar görs exempelvis genom 

att spara pengar på gemensamma utrymmen och mindre användning av elektricitet. I 

jämförelse med denne är den andra chefen otydlig och lämnar över allt ansvar till 

administratören som är mer påläst och kunnig än chefen och de anställda vänder sig till denne 

person istället. Detta medför osäkerhet bland personalen eftersom de inte har en tydlig helhets 

bild av hur arbetet ska utföras. Denne chef har däremot inga av Adizes ledaregenskaper som 

beskrivet ovan förutom att personen tidigare har arbetat som undersköterska vilket gör att 

denne har viss kunskap om vad som pågår bland de anställda under det mesta av tiden. Hon 

har heller ingen formell utbildning och det syns brist på ledarskap. Hon var team ledare från 

början som rekryterade personal, men på grund av omorganisering så hamnade hon på denna 

position.  
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Olika ramar gällande arbetsuppgifterna 

Enligt Granström så skulle vi kunna påstå att det finns en tydlig ram för hur arbetsuppgifterna 

ska utföras och det finns en handlingsplan för hur verksamheten ska drivas. Men det finns 

däremot otydliga ramar för hur anställda ska behandlas då de enbart får 30 minuters rast om 

de arbetar ett vanligt 8-8,5 timmars pass så att den anställde inte hinner andas ut innan hon 

kastar in sig igen för att arbeta. Detta leder till att de anställda inte känner sig uppskattade och 

under observationen så insåg vi hur mycket slit detta arbete innebär, inte bara fysiskt utan 

också psykiskt. Oavsett hur de ser på sin arbetssituation så lägger de ändå sitt hjärta i arbetet 

och de otydliga ramarna skapar kaos i deras samvaro på arbetet. Positiv förstärkning kan ske 

genom klapp på axeln eller en uppmuntrande kommentar som leder till att alla i arbetsgruppen 

motiveras till att arbeta bättre och skapa en trevlig samvaro på arbetsplatsen. Men innan det 

görs förändringar gällande de sociala relationerna så måste det ske en förändring i arbetet i sig 

så att det blir mindre krävande och mer konstruktivt.  

Även om personalen är ense om att göra det lilla extra efter arbetstiden så har de ändå ingen 

teamkänsla och inriktar sig istället på sin individuella roll. Detta leder till att medarbetarna 

inte står emot ledningen som kollektiv och påpekar det som är fel för att alla i arbetsgruppen 

är splittrade och har ingen tillit för varandra. Konsekvenserna för detta skulle kunna bli att 

den enskilde blir mobbad, utfryst eller omplacerad för att denne själv ska försöka säga sin 

mening. Det leder till isolering eftersom de ständigt känner att de kan bli ”attackerade” vilket 

kan leda till psykosomatiska symtom såsom depression, ångest och stress. Det försvårar också 

arbetsmiljön när arbetstagarna inte kan säga sin mening utan måste vara på sin vakt. Det 

gäller att bevara de sociala relationerna som finns på arbetsplatsen och leva med det som inte 

känns rätt för att inte riskera att bli utstött från arbetsgruppen. Vi människor söker 

grupptillhörighet och kan ibland gå till vilken gräns som helst för att bevara den.  

Flexibilitet i olika former 

Enligt Atkinson finns det tre olika slags flexibilitet, nämligen numerisk, funktionell och 

ekonomisk flexibilitet. Funktionell flexibilitet är när de anställda utbildas på sådan sätt att de 

kan utföra flera olika arbetsuppgifter och numerisk flexibilitet är när flera anställda utbildas 

för flera olika arbetsuppgifter. Dessa två olika former av flexibilitet är anpassade så att de 

anställda kan täcka upp för kollegan med kort varsel. Ekonomisk flexibilitet innebär att de 

anställda får ekonomisk förstärkning utefter hur mycket de presterar. Tydliga exempel på 

dessa former av flexibilitet är funktionell flexibilitet vilket kan ses när det gäller 

såromläggning då alla anställda inte är delegerade till denna uppgift kan de ändå lägga om 
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såret på boende när situationen kräver detta, då gäller att se över en instruktions papper och 

följa det som beskrivs. Numerisk flexibilitet kan förekomma när det finns odelegerad personal 

som inte kan ta blodsocker samt ge insulin så inkallas delegerad personal från en annan 

avdelning för att utföra denna arbetsuppgift. Vi kan även se ekonomisk flexibilitet som 

förekommer en gång om året. Utefter det de presterar under det gånga året avgörs deras 

löneförhöjning och de extra arbetsuppgifterna såsom inkontinensombud, kostombud, 

hjälpmedelsombud etcetera har du bättre chanser till att få högre löneförhöjning.  

Det uppstår ofta ”sociala konflikter” på denna arbetsplats när det uppkommer oväntade 

händelser vilket kan leda till att de anställda behöver arbeta övertid eller att de är kort om 

personal. Det kan vara svårt för de äldre anställda att avgränsa jobbet från privatlivet, de kan 

även behöva ringa hemifrån för att ge andra direktiv och se till att allt fungerar som det ska. 

De yngre anställda har inte denna svårighet eftersom de prioriterade privatlivet lika mycket 

som arbetslivet och känner inte ansvar att stanna kvar på arbetet efter att deras arbetspass tog 

slut. På grund av hög arbetsbelastning och brist på personal leder det till att personalen arbetar 

mer än vad de klarar psykiskt och fysiskt. Detta orsakar en rad sjukskrivingar och 

omplaceringar som inte är bra vare sig för arbetsmiljön och de anställdas hälsa. Detta 

förstärks ytterligare genom Agervolds studier om hur arbetet har förändrats genom tiderna, 

från jägare tiden till lönearbetaren där Agervold påstår att vi aldrig kan vara helt lediga. 

Agervold påpekar att det finns fler sysslor som är bundna till arbetet och flexibiliteten som är 

ett måste i nutida arbetslivet såsom när den enskilde tar sig till och från jobbet, att göra 

matlådor och tvätta arbetskläder etcetera. 

Enligt Allvin så kan det ses som både en fördel och nackdel att ha ett gränslöst arbete. Denna 

arbetsgrupp är en blandning av olika individer och nationaliteter som samsas för att göra en 

god insats inom vården som förenklas genom att de kan vara flexibla i utförandet av 

arbetsuppgifterna. Men nackdelen med gränslöst arbete skulle kunna vara att det inte finns 

tydliga ramar för var gränsen går utan alla gör det som känns rätt för dem. Ett tydligt exempel 

på detta skulle vara när en av informanterna berättade hur denne hanterade situationen då 

kollegan ringde sig sjuk en timme innan hennes arbetspass skulle börja. Här valde hon att 

arbeta en timme övertid så att cheferna skulle hinna ringa in en ersättare. De anställda ville 

inte att de boende skulle behöva lida. Gränslöst arbete kan också göra sig gällande när några 

av de anställda ser till att de boende ska prioriteras och där av kan gränserna töjas från 

arbetstiden till det privata. Detta visar på att de anställda kan offra lite av sin tid utöver den 

vanliga arbetstiden. Men eftersom det inte finns någon ordentlig planering så skapar det 
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irritation hos de anställda och de yngre anställda vill inte ta ansvar för att någon annan inte 

kan planera. Detta är inte något som händer sällan utan det sker ofta vilket gör att personen 

ifråga inte vill bli tagen för given att den alltid ställer upp. 

Avgränsningen mellan arbete och fritid  

Denna arbetsgrupp kan ses som ett tydligt exempel på en grundantagandegrupp där alla styrs 

av en i många fall gemensam negativ inställning till arbetsvillkoren vilket innebär att de 

upplever att det inte är någon idé att säga något för att det sker ändå inga förändringar. 

”Oavsett hur många möten vi har så sker inga förändringar ändå, ingen tar oss på allvar”, 

detta påstående är relevant eftersom det har diskuterats att till exempel köpa nya liftar så att 

arbetet kan förenklas. Granström påpekar också att arbetsgruppen kan se cheferna som 

syndabockar eller att arbetsgruppen vill att cheferna ska hitta en lösning genom att göra det 

rätta valet det vill saga stå på deras sida, tillexempel om det uppstår en tvist mellan de 

anställda och anhöriga så ska cheferna hitta rätt på problemet och lösa det genom att inte ta 

någons sida utan att cheferna ska vara rättvis mot båda parterna. Det vi vill påpeka är att 

synsättet hos de anställda är svårt att ändra på eftersom det inte enbart orsakas utav 

medarbetarna, men också av ledningen. Denna verksamhet andas bortträngning och 

förnekelse, för det är lättare att bara skjuta undan problem istället för att ta itu med dem.  

De aktuella grundantagandegruppen är flykt/kampgruppen. Även om det märks att de inte har 

en bra solidaritetskänsla så skapar detta en gemensam faktor där ledningen ses som syndabock 

och negativa känslor kan kanaliseras genom detta sätt att uttrycka sin frustration. De kan bilda 

en mur gentemot ledningen och i den här situationen rädda sig själva ”ifrån attacken” genom 

att skapa solidaritet. Men det finns ingen egentlig teamkänsla i den formella arbetsgruppen, de 

har fortfarande inget förtroende för varandra för att det pratas mycket bakom ryggen och 

därför skapas komplikationer i tilliten för varandra. I den informella gruppen så kan vi se fler 

situationer som visar de anställdas flykt ifrån problemen vilket är att de ska ställa sig emot 

ledningen istället för att prata sinsemellan. En annan orsak till detta kan vara att de anställda 

inte vill riskera sitt arbete.  

 

När sociala band hotas av konflikt 

De sociala band som existerar på arbetsplatsen är inte starka, trygga och säkra utan är svaga 

sociala band där det sociala bandet är hotat av skam känslor. Enligt Scheff är våra sociala 

band den "viktiga mänskliga drivkraften" som vi behöver för att överleva och kunna ha en 
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god social samvaro. Eftersom arbetsgruppen tillbringade många av sina timmar på 

arbetsplatsen är det viktigt för dem att kunna ha ett socialt nätverk förutom det som sker i 

själva arbetet. Därför är det viktigt med fikapauserna när det finns luckor mellan 

arbetsuppgifterna. Även lunchen är ett tillfälle där de anställda kan umgås och släppa sina 

arbetsuppgifter för en liten stund. Vi kunde se att det var mindre grupper som umgicks under 

fikapausen och arbetsgruppen umgicks inte som en helhet. De äldre anställda och yngre 

anställda satt för sig själva istället för att det skulle finnas en blandning där alla åldergrupper 

var inblandade. Den enda starka sociala bandet var mellan dessa mindre grupper där alla såg 

mycket avslappnade ut.  

Skam och stolthet är två framträdande emotioner som syns vid olika tillfällen. Vi kunde 

tydligt observera dessa emotioner genom relationen mellan de yngre och äldre 

åldersgrupperna under observationstillfället. Skam kan uppträda när arbetstagarna inte vågar 

gå ifrån sin ”vanliga” umgängeskrets eftersom det inte är säkert att denne person accepteras i 

en annan grupp så därför är det bättre att hålla sig till den gruppen som personen känner sig 

bekväm i. Detta är ett tydligt tecken på falsk stolthet som skapas utifrån känslan av att inte 

vilja uppleva ett nekat tillträde till gruppen och därmed upprätthålls falsk stolthet som en 

fasad. Det behöver inte betyda att den enskilde är helt nöjd i sin nuvarande grupp utan bottnar 

i behovet av att ge ett intryck av tillhörighet. Även om vi trivs med vår individualitet så är vi 

fortfarande sociala varelser som söker grupptillhörighet. Skam kan också i detta fall ses som 

en kontrollerande faktor i gruppen som definierar vad som är rätt eller fel. Medan stolthet 

ligger i att hålla huvudet högt och försvara sin umgängeskrets genom att inte vända dem 

ryggen.  

Goffman bekräftar detta genom att påstå att vi individer är rädda att ”förkastas” när vi ingår 

nya sociala möten vilket utlöser skam innan vi ens har hunnit ta själva steget (Scheff 1994). 

Genom att visa att vi har en grupp som vi tillhör så har vi fortfarande kontroll över vår sociala 

tillhörighet även om det handlar om falsk stolthet. Vi utstrålar ändå en viss kontroll eftersom 

vi vet att vi inte utsätter oss för skamliga situationer medvetet. Det är ändå vi i samhället som 

sätter upp dessa regler för vad som kan anses vara skam eller stolthet.  

Denna arbetsgrupp kan ses som överdifferentierade för att det är individen som är 

framträdande och de sociala banden i hela arbetsgruppen ges ingen större betydelse. Det är 

därför en generell grupptillhörighet saknas och optimal differentiering är mycket svår att 

uppnå då det inte råder någon balans mellan individen och gruppen. Istället för en vi- känsla 
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så finns det vi och de - känsla av tillhörighet inom arbetsgrupperna vilket skapar otrygghet 

samt gör det lättare för att missförstånd ska uppkomma. 

Konkret och abstrakt socialitet  

Enligt Asplund är vi sociala varelser och behöver vår sociala omgivning för att må bra. En 

kombination av socialitet och responsivitet gör att vi kan knyta band till våra medmänniskor 

och genom respons så bekräftar vi varandra. Under observationstillfället så märkte vi att även 

om alla arbetade tillsammans så fanns det tydliga tecken på asocial responslöshet. Ett exempel 

skulle kunna vara när chefen skulle lämna ut viktiga instruktioner så fanns det ingen respons 

såsom en nickning eller ögonkontakt utan att chefen fångade deras uppmärksamhet genom att 

ställa frågan om alla var med. Det var i det ögonblicken som alla vaknade till och gav respons 

genom att de nickade och några sa att de håller med. Detta är ett klart och tydligt exempel på 

att chefen bara utförde sin uppgift rutinmässigt genom att säga det som behövdes säga utan att 

blanda in de anställda. Vår åsikt är att det borde ske på ett annorlunda sätt och där skulle 

chefen ha frågat om vad de anställda tycker om detta. Även om de inte skulle säga något så 

skulle de fortfarande känna sig uppskattade och få bekräftelsen av att deras åsikt är också är 

viktig, att de är också en viktig del av verksamheten helt enkelt. 

Denna arbetsplats där de personliga relationerna är sparsamma kan förstås genom begreppet 

abstrakt socialitet. En social situation är aldrig i avsaknad av konkret socialitet utan att 

begreppet konkret socialitet kan komma att säga mindre om arbetsplatsen än begreppet 

abstrakt socialitet. I detta fall kan en ena formen för socialitet dominera över det andra.  

De sociala relationerna på arbetsplatsen kan förstås både som konkret och abstrakt socialitet, 

men det som förekommer mest hos arbetsgruppen är abstrakt socialitet när det handlar om 

relationerna som personalen har på arbetstid, både med sina kollegor och med cheferna. Den 

abstrakta socialiteten kan ses genom att de yngre anställda utför arbetsuppgifter som inte 

uppmärksammas av cheferna och de äldre kollegorna. De få tillfällen personalen har av 

konkret socialitet så vill de vända sig till sina informella grupper som de har bildat, de har inte 

ork eller energi att lägga ner den tiden på de andra grupperna i omgivningen. 

Genom att arbetsgruppen är fördelad mellan två grupper, en yngre och äldre åldersgrupp så 

kunde det fortfarande finnas socialitet och responsivitet, men bara vid tillfällen där de delade 

arbetsuppgifter. Det övergick till asocial responslöshet när de befann sig i samma fika rum 

eller lunchade. Men ingen bekräftelse gavs utan några få allmänna ord utbyttes och alla satte 

sig vid sina ordinarie grupper. Detta kan jämföras med att börja en ny kurs, till exempel när vi 
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individer väljer att ta kontakt med vissa och inte andra. Här kan det också handla om att vi 

som individer dras till de personer som vi känner att vi kan lättare relatera till och hitta fler 

gemensamma faktorer såsom ålder och arbetserfarenhet etcetera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 



Sammanfattande avslutning 

För att få struktur i resultatet använde vi oss av olika teman; roller inom arbetsgruppen, 

skillnaden mellan de äldre och de yngre anställda, sammanhållning inom arbetsgruppen, 

flexibilitet inom arbetsgruppen, kommunikation, ledningen och stress. En kombination av 

intervjuer med informanterna och vår egen tolkning har lett till att vi har fått fram vårt analys 

av arbetsplatsen. Det var fascinerande att se att det inte enbart fanns svarta eller vita 

uppfattningar utan gråa zoner där det gäller att läsa mellan raderna och förstå det som 

informanten inte säger. Det är där vår tolkningsförmåga gör sig gällande. 

Resultatet visar att det finns brist på resurser och tid som bidrog till abstrakt socialitet där de 

inte har tid att möta varandra på ett konkret sätt det vill säga där folk inte har förväntningar på 

varandra. Detta är en bidragande faktor gällande försämringen av undersköterskornas 

psykosociala arbetsmiljö och hälsa för att de inte har tid och möjlighet att utgå från sina 

emotioner samt kunna ge eller besvara varandras respons som en medmänniska borde göra. 

Vi kom fram till att det finns brist på flexibilitet på arbetsplatsen när vi utgår ifrån Allvin 

(2006). Vissa undersköterskors största fokus hamnade på att utföra sina arbetsuppgifter och 

vilket skulle stå i relation till det organisationen förväntar sig av dem. Problematiken är att 

bristen på resurser bidrog till att de inte hade tid att bemöta och se varandra som 

medmänniskor. Arbetets flexibilitet är fonden för de krav som organisationen har på dem, 

såsom att de måste alltid finnas till hand och det är inte någonting som gynnar medarbetarna 

utan enbart finns till för organisationens skull.  Flexibilitet enligt vår mening skulle bli att 

dessa undersköterskor skulle arbeta utifrån vårdtagarnas förutsättningar och behov, men så 

var inte fallet här. Vi kom fram till att några medarbetare glömde till och med varför de var 

där på arbetsplatsen för att de ofta intog en abstraktyrkesroll vilket gör att de inte har 

någonting att respondera gällande andras behov och det gör att sociala band blir lösa. Detta 

skapar i sin tur inga generella band mellan medarbetarna for att de tänker bara på att de ska 

hinna med sina arbetsuppgifter. De hade varken tid eller utrymme med varandra utan att de 

bara arbetade och stressade sig genom sitt arbete.  

Planering och kommunikation var något som alla informanter nämnde var bristande i deras 

arbetsdag. Ledningen förenklade inte detta genom att ha två chefer med helt olika meningar 

kring hur verksamheten ska bedrivas. Medan den ene chefen är auktoritär så har den andre låt 

gå ledarstil vilket är ett perfekt recept på kaos och förvirring bland de anställda. Alltså en 

otydlig ram för hur arbetet ska skötas så att de anställda får ta sitt sunda förnuft till fånga och 
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agera vid flera tillfällen, till exempel när arbetsgruppen inte har en aning om att en ny boende 

ska flytta in försöker de på bästa möjliga sätt rädda ansiktet genom att inte visa sig förvånad 

och börja ringa runt till den ansvarige. Detta medförde att alla som i första hand kände sig 

stressade kände sig mycket stressigare på arbetet än hemma oavsett vilken ålder eller livsstil 

de hade. 

Vidare märkte vi hur kommunikationen förvärrades bland undersköterskorna. Efter 

uppdelandet av arbetsuppgifterna så försvinner de för att arbeta utan någon vidare 

kommunikation. Detta gör att de individer som är på denna arbetsplats på många sätt blir 

asocialt responslösa eftersom de inte integrerar med varandra vilket gör att vi håller med 

Asplund om att de drabbas av abstrakt socialitet. Med detta menar vi att det som ledningen 

bestämmer kommer att påverka hur undersköterskorna responderar på varandra på grund av 

brist på tid och resurser. På denna arbetsplats kunde undersköterskorna inte visa sina 

emotioner. Upptagenheten av arbetet gör att undersköterskan i enhetlighet med den abstrakta 

socialiteten intar sin yrkesroll och därmed utesluter de andra medarbetarna. Att hinna med 

sina dagliga sysslor på arbetet gör att undersköterskorna inte hinner socialisera med sina 

kollegor.  

Det som Asplund kallar för konkret socialitet var inte utmärkande för arbetsplatsen eftersom 

några tyckte att det var skamligt att prata om sina privata saker på arbetsplatsen. Vi kunde 

också märka genom att det inte fanns någon ömsesidig socialt responsivitet mellan alla 

medarbetare. Vi har kommit fram till att det inte fanns någon tydlig konkret socialitet då i det 

fallet skulle alla undersköterskor haft en nära relation till varandra, där de kan visa och prata 

om sina emotioner i privatlivet. Personalen menar att om de hade fått tydliga direktiv gällande 

roller/arbetsuppgifter så hade de haft bra struktur att utgå ifrån vilket skulle i sin tur gynna 

deras gemensamma arbetsuppgifter och personalen i övrigt. Det fanns konkret socialitet i de 

informella grupperna som umgicks på arbetsplasten och vissa umgicks även efter arbetet.  

Denna arbetsgrupp av undersköterskor är flitiga i sitt arbete och de vet verkligen hur de ska 

kunna ha 10 bollar i luften samtidigt och oavsett hur de upplever sina arbetsförhållanden så 

låter de inte det gå ut över de boende. Vilket lämnar utrymmet till att de är så pass flexibla att 

de även har flytande gränser mellan sitt arbetsliv och privatliv. Detta gör också att vissa inom 

arbetsgruppen känner sig manade att ta på sig rollen som ledare och andra inte. De som har 

arbetat där i en längre period känner att de har mycket mer ansvar, det skulle nästan kunna ses 

som en skyldighet som sträcker ut till privatlivet. Ett klassiskt exempel skulle vara att en äldre 
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anställd ringer hemifrån och frågar om alla har fått de direktiven som hon lämnade kvar när 

hon slutade jobbet. Det är det som skiljer åt så mycket mellan de yngre och äldre anställda för 

att genom åren har definitionen av arbete förändrats. Den nutida trenden är att lyfta sitt 

privatliv till nya höjder och hålla arbetslivet avskilt från privatlivet. Däremot ansåg en yngre 

anställd att det inte var hennes problem att de inte har skött planeringen rätt och hon kan inte 

låta arbetet gå över sitt privata med tanke på att hon har andra planer efter jobbet. Det är en av 

de få meningsskiljaktigheter som har bildats hos dessa två informella grupperna.  

Genom observationerna har vi också sett att arbetsgruppen disciplinerar sina känslor för att 

kunna arbeta med de normer och förväntningar som ledningen och kollegorna har på de 

anställda. Där ingår de i en formell yrkesroll i form av abstrakt socialitet (Asplund 1987). Den 

abstrakta socialiteten är det som präglar det moderna samhället och arbetslivet. Om 

arbetsgruppen ska kunna utföra arbetsuppgifter tillsammans för att kunna uppfylla kundens 

behov och emotionella känslor gentemot varandra och ledningen. 
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Reflektioner 

Denna undersökning gav oss insikten av hur flexibilitet i arbetet kan antingen öka eller 

reducera stressen i arbetsgruppen. Alla förändringar är nödvändiga inom arbetsgruppen, men 

det ska ske i lugn takt så att de anställda hinner vänja sig vid detta. Vid observationer och 

intervjuer fick vi chansen att jämföra arbetsgruppens dynamik i sin helhet och även 

dynamiken i de mindre informella grupperna som de anställda hade valt att bilda själva.  

Kommunikation är grunden till en äkta och trygg sammanhållning. Det framgick genom 

intervjuerna att kommunikation var ett viktigt redskap för de anställdas välmående som även i 

sin tur gör att verksamheten effektiviseras. Men på grund av den bristande kontrollen och de 

höga kraven som Agervold (2001) nämner i Karaseksmodellen så känner de anställda sig 

frustrerade, där Agervold påstår att ”obeslutsamhet är nyckeln till flexibilitet” och detta leder 

till otydliga ramar för hur arbetet ska utföras. När det kommer upp konflikter till ytan så måste 

ledningen och de inblandade ta i tu med det på en gång annars skjuts det upp för att senare 

glömmas bort. Denna mentalitet är något som lyser igenom organisationen och här sopas 

många små problem under mattan som senare blossas upp till något stort. Resultatet av detta 

blir att andra i arbetsgruppen känner sig otrygga och förvirrade med tanke på att handlingarna 

inte får någon konsekvens. Detta medför risken att alla agerar som de vill. 

En annan anledning till att arbetsgruppen inte hinner knyta an band till varandra är att det 

kommer in ny och tillfällig personal hela tiden på grund av nedskärning och nedlagda 

äldreboenden i Göteborg. Konsekvensen av detta blir att en negativ inställning skapas bland 

den ordinarie personalen och oroligheter växer fram eftersom de inte vet hurdan de nya 

personerna är jobbmässigt och som individer. På detta sätt är det också otryggt att säga för 

mycket och riskera sin arbetsplats vilket gör det enklare för den ordinarie arbetsgruppen att 

bilda en mur gentemot de nya anställda. Det skapar en falsk solidaritet vilket används mot de 

nya anställda samtidigt som den enskilde försäkrar sin plats genom att vara på bra noter med 

sina chefer.  

Alternativet är att ha ett öppet sinne genom att ”man ska inte bedöma boken efter omslaget” 

med detta menar vi att de nya anställda ska få chansen att bevisa vad de går för innan den 

ordinarie anställda bildar sina respektive fördomar. Vi anser att ny erfarenhet inte borde 

kategoriseras negativt utan att alla ska vara öppna för nya förändringar vilket också kan leda 

till något positivt, ”friskt vågat, hälften vunnet”.  
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Vi anser att konflikter ska dras upp till ytan genom direkt och öppen kommunikation för att 

sedan sortera bort det onödiga baktalandet och skvallret. Detta medför att arbetsgruppen 

känner sig trygga och vågar öppna upp sig ännu mer utan att tänka att de kommer att höra det 

ifrån cheferna nästa dag. Det grundläggande tankesättet enligt oss är att det anses vara 

skamligt att fråga om den enskilde inte känner till rutinerna på arbetsplatsen och å andra sidan 

anser de äldre att det är skamligt att yngre inte kan vara mer flexibla när det gäller övertid och 

satsa det lilla extra som krävs av arbetet.  

Ur en socialpsykologisk synpunkt så menar vi att ledningen ska finnas till hands för 

arbetsgruppen, ge den vägledning och stöd de behöver samt att lämna ut rätt information i rätt 

tid. Ledningen ska vara konsekvent genom att ge tydliga riktlinjer för vad som gäller och för 

att reparera den sönderbrutna relationen mellan ledningen och de anställda. De bör enbart inte 

tänka på besparingar utan borde göra aktiviteter såsom afterwork, bowling etcetera. Där 

arbetsgruppen känner sig bekräftade och uppskattade för sin insats av deras chefer. Cheferna 

ska vara anträffbara och vid något enstaka tillfälle ta sig tid att vara med deras anställda 

genom att se hur de upplever sina arbetsuppgifter och arbetsplatsen i helhet. Det ger de även 

mer insikt och förståelse för hur deras anställda har det. Genom detta kan de anställda planera 

och utföra förändringar där de behåller det som är bra och bearbetar det som är mindre bra.  

En lösning på detta skulle kunna vara att cheferna hyr in konsulter för att förbättra deras 

gruppdynamik genom att föra samtal mellan de yngre och äldre informella grupperna samt 

förbättra relationen mellan cheferna och de anställda. Såsom situationen ser ut så saknar de 

dessa egenskaper som har gjort att de har fastnat i detta mönster med asocial responslöshet 

vilket innebär att de är responsiva varelser som reagerar på frågor. Men de har inte viljan att 

reagera även om de kan och detta resulterar  i att de blir socialt responsiva vilket innebär att 

de är fysiskt närvarande men inte mentalt närvarande.  

Giltigheten i vår undersökning skulle bli bättre om vi skulle få mer tid för att fördjupa oss 

genom fler observationer. Vi observerade både dag- och kvällspersonal, men hann inte 

observera nattpersonalen. Även att vi utförde intervjuerna på arbetsplatsen och nu i efterhand 

skulle informanterna kanske öppna upp sig ännu mer om de intervjuerna skulle utföras på en 

offentlig plats där de inte fortfarande var kvar i sin yrkesroll. Men vi såg till att vi hade 

personen för oss själva och alla andra utförde sina arbetssysslor utan att veta vad den andra 

hade sagt. Vi nämnde även att det blir intressantare om alla inte säger vad de har svarat till 

sina kollegor för att kunna se om helhetsbilden stämmer.  
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Vi lugnade ner informanterna genom att säga vi inte kommer att nämna några namn vare sig 

på arbetsplatsen eller informanterna. Vilket ledde till att vi fick ett tryggt resultat där de 

svarade på alla frågor och verkligen tog sig tid. Många ville även få chansen till att läsa den 

och vi förklarade att det får de jätte gärna göra så fort vi är klara. Även att de kunde få 

chansen att läsa den innan, men eftersom vi hade förklarat hur hårda vi var med sekretessen så 

sa de att det var okej att läsa det efteråt.  

Vi inser att vi var som en ögonöppnare för denna arbetsgrupp eftersom vi lät de lyfta fram det 

de upplevde var svårt emotionellt och många olika känslor såsom ilska, förvirring, oro, skam, 

stolthet, respektlöshet etcetera. Informanterna har berättat att de har sedan en lång tid velat 

säga detta, men har valt att borttränga det för att de inte har fått rätt utrymme eller chans att 

uttrycka sig. Även om det kommer in nya anställda från bemanningen så väljer de att anpassa 

sig till den rådande miljön för att kunna bli en del av gruppen. Vi söker alltid grupptillhörighet 

och det är  enklare att gå med i gänget än att gå mot strömmen genom att välja sin egen väg.  

För att ta denna undersökning ett steg längre så skulle vi egentligen vilja intervjua hela 

enheten och få en djupare helhetsbild där vi skulle vilja jämföra två olika arbetsgrupper för att 

göra arbetet ännu bättre. Även få in nya aspekter genom fler observationer på alla tre 

arbetsskiftar under vardagen och helgen för att se om det skiljer sig något. Vi skulle också 

vilja utföra ett experiment där vi skulle få chansen att applicera vår lärdom på dessa anställda 

och verkligen se om verklighetsbilden är detsamma som de anställda vill visa oss.  

Vi anser att det finns enorm skillnad på hur man egentligen är och hur man vill framställa oss 

framför den andra personen. Det som kan vara mindre bra med att intervjua ansikte mot 

ansikte är att informanten känner sig så pass observerad att denne inte kan utelämna sig helt 

och hållet. Detta leder till att de behåller kvar ”masken” av sin roll som undersköterskor. Men 

eftersom allt inte handlar om siffror eller statistik så anser vi inte att enkäter var ett alternativ 

för oss för informanterna inte kan visa emotioner eller kroppsspråk utan enbart svara på våra 

frågor. Vi anser att detta inte skulle svara på frågan, ”hur arbetsgruppen upplever sin 

arbetsplats?”. 

De problem vi hittade på arbetsplatsen kan vi inte göra något åt just nu, men vi beräknar att 

arbeta med detta senare då vi har chansen att göra projektarbetet där med förändrings 

processen i fokus.  
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Bilaga 1 

Vi är två studenter som läser vår 5:e termin i Halmstad Högskola och programmet heter 

Socialpsykologiska programmet vilket leder till en filosofie kandidatexamen. Vi ska skriva en 

C-uppsats och huvudsakliga frågeställning är om hur och när det uppkommer arbetsstress 

bland kvinnliga sjuksköterskor. För att problematisera detta kommer att vi jämföra två 

åldersgrupper. Vi har full förståelse för att det är svårt att lämna ut information på grund av 

sekretess inom vården och därför vill vi försäkra om att all data vi lämnar in kommer att 

enbart behandlas i enlighet med vår C-uppsats. 

Vi vill gärna få chansen att få inblick i hur er arbetsvardag ser ut och ser fram emot detta 

projekt. 

   

Tack på förhand 

   

Abasikpongke Aigbiremonlen 

Priya Sharma 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för Äldreboendet i Göteborg 

Ålder 

1.  Beskriv din arbetsplats och arbetsgrupp 

2.  Vilka arbetsuppgifter har du? 

3.  Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen och inom vården? 

4.  Vilken roll har du i din arbetsgrupp? 

5.  Hur är sammanhållningen inom gruppen? Vad är bra, mindre bra och i så fall vad kan 

förbättras? 

6.  Vad är bra eller mindre bra med ledningen och vad kan förbättras? 

7.  Skulle du kunna säga att du är mer stressad på jobbet än hemma. Eller tvärtom? I så 

fall vilken stressnivå har du från skala 1-10? 

8.  Tycker du att ditt arbete kan utföras på ett rimligt eller är det stressigt på något sätt? I 

så fall hur? 

9.  Hur tror du att man kan motverka stress i arbetet? 

10.  Hur skulle den perfekta arbetsdagen vara enligt dig? 
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