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Förord
Vi vill först tacka ledarna och medarbetarna på den valda hemtjänsten för att vi fått göra den
här studien hos Er. Tack för Ert engagemang och samarbete. Utan Er hade den här studien inte
varit genomförbar. Tillsammans med medarbetarna har vi skapat ett lärande som vi hoppas
och tror kommer finnas kvar även efter avslutad studie.

Vi  vill  också  tacka  lärare,  klasskamrater  och  familj  för  Ert  engagemang,  stöttning  och
vägledning i den här processen.
Men den personen vi främst har att tacka är vår handledare Madeleine Svensson, som stegvis
följt och väglett oss under hela processen. Stort Tack!

Mikaela Johansson, Lisa Lätt och Jenny Svensson.

Johansson, Lätt, Svensson
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Abstrakt
Studien  utgår  ifrån  en  personalägd  hemtjänst  med  tre  ledare  och  34 medarbetare  som är
beläget i centrala Halland.

Syftet  med  studien  är  att  studera  medarbetarnas  upplevelser  och  föreställningar  av  hur
ledarskapet vid en hemtjänst bidrar till lärande hos medarbetaren. Studien ämnar att studera
detta lärande i relation till medarbetarnas motivation och välbefinnande.

Studien genomfördes via slumpmässigt urval av intervjuer på åtta medarbetare på den utvalda
hemtjänsten. Intervjuerna genomfördes med fokus att få medarbetarna att berätta öppet om
hur de upplevde ledarskapet på hemtjänsten.

Resultatet visade att tiden medarbetarna varit anställda på hemtjänsten har stor betydelse för
hur medarbetarna uppfattade ledarskapet. Bland medarbetarna som endast varit anställda en
kort  tid,  upplevs  ledarskapet  som  rörigt.  Denna  bristfälliga  information  om  ledarskapet,
framgår även i på flera olika ställen i verksamheten. Bristen på information och den bristande
uppskattningen  bidrar  till  en  försämrad  utvecklingsmiljö.  Lärandet  i  samband  med
motivationen visar sig i denna studie påverka välbefinnandet hos medarbetarna.

Vår slutsats är därmed att ledarskapet har brister i lärandet, motivationen och välbefinnandet
gentemot medarbetarna på den utvalda hemtjänsten. Även om små företag ofta har mindre
möjlighet  till  kompetensutveckling  så  är  vår  rekommendation  att  satsa  på  lärande  och
utvecklingsmöjligheter. Ledarna skulle kunna arbeta mer med att inkludera medarbetarna och
få alla att känna delaktighet. På så vis skulle medarbetaren kunna få en mer positiv inställning
till arbetet, känna sig viktig och därmed få ett ökat lärande och välbefinnande.

I och med att den föreliggande studien har fokuserat på medarbetarna och hur ledarskapet och
dess  lärande  påverkar  medarbetarnas  motivation  och  välbefinnande,  ser  vi  ett  behov  för
framtida  forskning  att  studera  ledarnas  egenskaper  som  kan  påverka  ledarens  eget
välbefinnande och motivation.

Trevlig läsning!

Johansson, Lätt, Svensson
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Abstract
The study has been based on a home care with three managers and 34 employees, which is
located in central Halland and owned by the staff.

The  purpose  of  the  study  is  to  study  employees’  experiences  and  perceptions  of  how
leadership at a home care contributes to the learning needs of the employee. The study intends
to study this learning in relation to employees' motivation at work and well-being.

The study conducted randomly sampled interviews of eight employees in the home care. The
interviews focused to allow employees to talk openly about how they experienced leadership.

The results  showed that  the time employees  have been employed in home care had great
significance of how employees perceived the leadership. The employees,  whom only been
employed for a short time, described leadership as messy. This lack of information about the
leadership  appeared  in  the  several  different  locations  in  the  organization.  The  lack  of
information and lack of appreciation contributes to poorer environment for development. The
learning  associated  with  motivation  shows  in  this  study  affect  the  health  of  employees
positively.

Our conclusion is therefore that the leadership has gaps in learning, motivation and well-being
to employees at the selected home care services. Although small companies often have less
opportunity to develop their skills, our recommendation is that leaders should invest in more
benefits as a small business can have. The leaders could work more with the inclusion of the
employees and make everyone feel involved. This would allow the employee to have a more
positive attitude to work, to feel important and thus gain increased learning and wellbeing.

The fact that the present study has focused on employees and how leadership and its learning 
affects employee motivation and well-being, we can see a need for future research to study the
characteristics of leaders who can influence the leader's own well-being and motivation.

Enjoy the reading!

Keywords: leadership, learning, motivation, pedagogy, well-being



1 Inledning
Under följande del presenteras en introduktion till ämnesval samt den problematisering som
studien ämnas fördjupa i.

Under slutet av 1900-talet präglades hemtjänstarbetet av olika verksamhetstraditioner. Idag
beskrivs  hemtjänstarbetet  som  en  komplex  och  mångkulturell  verksamhet  (Ellström  &
Ekholm,  2001).  Inom vårdsektorn  har  därmed  ledare  ett  komplext  uppdrag,  eftersom det
ständigt tillkommer nya lagar och regler som ska följas. Dagens ledarskap fokuserar i allt
större utsträckning på administrativt arbete, men i stället bör fokus ligga på relationsskapande
mellan  medarbetare  och  ledare  (Burns,  2001).  Eftersom  relationen  har  en  påverkan  på
medarbetarnas välbefinnande (Sandberg, 2010). Ledarskapet påverkar i sin tur medarbetarna
och deras motivation.  Tidigare forskning visar att  ledare som är väldigt formella eller  har
strikta  normer  för  att  öka  medarbetares  produktivitet,  generellt  stöter  på  motstånd  som
påverkar  medarbetarnas  motivation  i  en  negativ  riktning  (Afful-Broni  & Nanyele,  2012).
Forskning tyder på att människor har lättare att lära sig om de är intresserade och har en vilja
att lära sig. Vi vill med stöd från Hanson (2010) poängtera vikten av att medarbetare på en
arbetsplats behöver känna sig engagerade, motiverade och hörda. Syftet med den föreliggande
studien är att studera medarbetares upplevelser och föreställningar av hur ledarskapet vid en
hemtjänstverksamhet  bidrar  till  lärande hos medarbetaren.  Studien ämnar att  studera detta
lärande i relation till medarbetarnas motivation och välbefinnande på arbetsplatsen.

Angelöw (2013)  skriver  att  ledarskap är  en  viktig  del  av  välbefinnande  på  arbetsplatsen.
Genom  att  undersöka  hemtjänstens  ledarskap  utifrån  medarbetarnas  egna  upplevelser  så
hoppas studien kunna bidra till  kunskap kring ledarskapets  betydelse för ett  lärande inom
hemtjänsten ur ett helhetsperspektiv. Taris och Schaufeli (2015) menar att det för närvarande
inte  finns  någon  övergripande  teoretisk  ram  för  hur  effekterna  av  medarbetarnas
välbefinnande i relation till arbetsprestationen ser ut vilket är intressant då vi tror att lärande
och ledarskap är viktiga faktorer för individens motivation och välbefinnande. Vidare menar
Taris  och  Schaufeli  (2015)  att  det  inte  är  enkelt  att  främja  ett  resultat  där  man  ökar
medarbetarnas motivation, vilket leder oss djupare in på ämnet och får oss mer intresserade av
att utföra den här studien.
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2 Syfte och frågeställningar
Syftet  med  studien  är  att  studera  medarbetares  upplevelser  och  föreställningar  av  hur
ledarskapet vid en hemtjänstverksamhet bidrar till lärande hos medarbetaren. Studien ämnar
att studera detta lärande i relation till medarbetarnas motivation och välbefinnande.

2.1 Frågeställningar
“Hur upplever medarbetaren hemtjänstverksamhetens möjlighet till lärande och individuell
utveckling?”
“Hur beskriver medarbetaren ledarskapet i hemtjänstverksamheten?”
“Vilka  faktorer  påverkar  medarbetarens  motivation  och  välbefinnande  vid
hemtjänstverksamheten?”
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3 Bakgrund
I följande del presenteras hälsa inom arbetslivet och den valda hemtjänsten

Folkhälsomålet och arbetsmiljön
Det övergripande nationella folkhälsomålet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar
för  en  god  hälsa  på  lika  villkor  för  hela  befolkningen.  Målet  har  grupperats  in  i  elva
utvecklade  målområden  utifrån  hälsans  bestämningsfaktorer,  det  vill  säga  faktorer  i
människors  livsvillkor  och  levnadsvanor  som  har  störst  betydelse  för  hälsan.  Hälsa  i
arbetslivet  utgör målområde fyra vilken har betydelse för en förbättrad hälsa samt hållbar
tillväxt. Ett arbetsliv som har goda arbetsvillkor minskar de sociala skillnaderna i ohälsa samt
den arbetsrelaterade ohälsan. Målområdets utgångspunkt gör att kraven som finns i arbetslivet
måste  fungera  med  människornas  möjligheter  samt  välbefinnande  under  hela  arbetslivet.
Arbetslivet  ska  vara  hälsofrämjande  och  inte  gå  ut  över  fritid  eller  familj
(Folkhälsomyndigheten,  2015). Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren stort ansvar i att
arbetsmiljön  på  arbetsplatsen  är  god.  Miljön  bör  vara  säker  och  trygg  utifrån  ett  fysiskt,
psykiskt  och  socialt  perspektiv.  Arbetstagarens  grundvillkor  är  att  känna  delaktighet,  ha
kontroll, motivation och inflytande för att arbete ska kunna utföras samt för att kunna påverka
(Arbetsmiljöverket, 2001). Vidare poängterar Arbetsmiljölagen att ledarna på en arbetsplats
har till uppgift att bistå med lärande i form av instruktioner, förtydliga arbetsuppgifter samt ge
stöd  och  återkoppling  (Arbetsmiljöverket,  2001).  Andra  viktiga  faktorer  som målområdet
påpekar är utvecklingsmöjligheter i arbetet samt att bli sedd. Målområdet belyser att insatser
behövs  som  främjar  hälsan  i  arbetslivet  och  inte  bara  förebyggande  insatser
(Folkhälsomyndigheten, 2015).   Syftet med studien är att studera medarbetarnas upplevelser
och  föreställningar  av  hur  ledarskapet  på  den  utvalda  hemtjänsten  bidrar  till  lärande  hos
medarbetaren. Studien ämnar att studera detta lärande i relation till medarbetarnas motivation
och välbefinnande.

Verksamhetens uppbyggnad
Hemtjänstverksamheten är belägen i centrala Halland. Den är personalägd vilket innebär att
de  har  en  styrelse  där  många  av  de  anställda  medverkar.  I  styrelsen  sitter  en
styrelseordförande som tillsammans med hela styrelsen fattar beslut som rör verksamheten.
Styrelseordförande  fattar  även  övergripande  beslut  samt  ger  förslag  på  ändringar  i
verksamheten.  Hemtjänsten  har en personalansvarig som sköter den dagliga verksamheten
vilket bland annat innefattar att se till att tillräckligt med personal finns, exempelvis när det
behövs ersättare  vid  sjukfrånvaro  eller  semester. Till  sin  hjälp  har  ledaren  två  biträdande
ledare  som huvudsakligen arbetar  med administration.  Ledarna  arbetar  också deltid  bland
vårdtagarna för att ge stöd åt medarbetarna och för att på så vis vara mer insatta i den dagliga
verksamheten. Personalen består av 30 fastanställda och fyra timanställda vilka som har till
huvuduppgift att arbeta ute bland vårdtagarna. Verksamheten är organiserad geografiskt efter
fyra smågrupper om sex till sju medarbetare per grupp för att ge en större personalkontinuitet
bland vårdtagarna. Varje grupp har även varsin gruppansvarig vilket innebär att de har ansvar
för gruppens dagliga schema. Den som är gruppansvarig har också mer kunskap om gruppens
vårdtagare.  Förutom att  den gruppansvarige har avsatt  tid för bland annat schema,  har en
gruppledare samma arbetsuppgifter som det övriga medarbetarna.

En arbetsdag
En vanlig arbetsdag på hemtjänsten börjar med morgonarbete som sker mellan klockan 07.00-
09.30. Under morgonarbetet sker vardagliga sysslor som att hjälpa vårdtagarna att stiga upp ur
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sängen, äta frukost och göra sig ordning för dagen. Runt klockan 09.30 har medarbetarna
betald  rast.  Under  rasten  diskuterar  medarbetare  och ledare  dagens upplägg och om vissa
förändringar  ska  göras.  Utifrån  schemat  ser  medarbetarna  dagens  arbetsuppgifter  vilket
antingen är städning, tvätt eller dusch hos vårdtagarna. Ibland har medarbetarna istället ett
detaljerat  schema vilket  innebär  att  de gör flera  kortare  besök hos olika vårdtagare  under
dagen. Hemtjänstarbetet innefattar flera olika arbetsuppgifter vilka varierar från dag till dag
eftersom medarbetarna får vara beredda på plötsliga händelser. Händelser som exempelvis
riskerar vårdtagarens hälsa i form av sjukdom gör att medarbetaren avbryter sin arbetsuppgift
för att hjälpa vårdtagaren. Generellt inom vårdyrket så anser medarbetare att variationen av
arbetsuppgifter  och  oförutsägbara  händelser  bidrar  till  att  arbetet  är  motiverande  och
utvecklande.

4 Definition av begrepp
Följande begrepp är centrala i studien. Här definieras begreppen utifrån hur de är tänkta att
förstås i den här studien.

Hemtjänstverksamheten
I  den  här  studien  syftar  hemtjänsten  till  den  verksamhet  studien  utgår  från.
Hemtjänstverksamheten utgår från att hjälpa vårdtagarna i sina hem.

Medarbetare
Vår definition av medarbetare innefattar de 34 personer som arbetar hos vårdtagarna på den
utvalda hemtjänsten.

Ledare
På verksamheten arbetar en personalansvarig, utöver finns det två andra personer som till stor
del hjälper personen. De tre personerna ingår tillsammans i vår definition av ledare. Ledarna
är även tillsammans ansvariga för den dagliga verksamheten och administration.

Hälsa och välbefinnande
World Health Organisation (WHO) (1948) definierar hälsa utifrån följande citat (översatt från
engelska  till  svenska);  ”Hälsa  är  ett  tillstånd av  fullständigt  fysiskt,  psykiskt  och  socialt
välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp.”. I den här studien ser vi på
hälsa utifrån att lärande kan skapa välbefinnande. 

Motivation
I denna studie syftar  motivation till  den drivande motor  som gör att  människor  drivs och
arbetar framåt. Motivationen bidrar till medarbetarnas drivkraft i sitt arbete vilket leder till att
känna arbetsglädje.

Vårdtagare
Vårdtagare anses i den här studien vara de individerna med behov av hjälp. Andra ord för
vårdtagare kan vara patient eller brukare, men i den här studien anses vårdtagare som det mest
lämpliga begreppet.

Delegation
Vårdförbundet (2013) beskriver delegation som en överlåtelse av arbetsuppgifter, en annan
person  får  därmed  tillåtelse  att  utföra  en  arbetsuppgift.  Utdelning  av  delegation  kräver
kunskap inom den arbetsuppgift som skall utföras, denna kunskap kan ske praktiskt och/eller
teoretiskt. Ett exempel kan vara att en sköterska visar hur medicinen skall ges, utefter det får
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vårdpersonalen utföra uppgiften. När sköterskan har observerat och tycker att personen kan
utföra uppgiften, kan personen få en delegering (Vårdförbundet, 2013).

5 Tidigare forskning
Följande  del  utgörs  av  en  forskningsöversikt  inom  ledarskap,  organisatoriskt  lärande,
arbetstrivsel samt motivation.

5.1 Ledarnas syn på ledarskapet inom vården
Burns (2001) har studerat ledarnas syn på ledarskapet inom vårdsektorn, ledarskapet präglas
ofta av ständiga förändringar i form av ekonomiska påfrestningar, kundernas förväntningar,
lagstadgade insatser och olika uppdrag. Ledarna i studien upplever att även om de arbetar hårt
så får det inte någon effekt. Framväxten av nya strategier inom ledarskapet kan hjälpa ledarna
att  utvecklas.  Medarbetarnas  tillgång  till  relevant  information  inom arbetet  bidrar  till  att
medarbetarna  själva  kan  förändra  och  finna  lämpliga  lösningar  i  sina  arbetsuppgifter.
Medarbetares tankar tillsammans med en stark ledare ses som framgångsrika och ledaren har i
dessa  fall  större  förmåga  att  utveckla  en  starkare  relation  mellan  medarbetarna.  Slutligen
beskriver  Burns (2001) att  dagens ledare  fokuserar  för  mycket  på att  göra prognoser och
genomföra  kontroller  av olika  slag,  när  ledarskapet  egentligen  bör  fokusera  på att  främja
relationer och skapa förhållanden. Den här studien är intressant ur synvinkeln att det framgår
tydligt svårigheten i att vara ledare inom vården.

5.2 Lärandet hos medarbetare påverkas av ledarens förväntningar
Bezuijen et al. (2009) har genom sin studie undersökt vilka beteenden hos ledare som utgörs i
relationen  mellan  medarbetarnas  engagemang  och  ledarens  förväntningar  inom
lärandeaktiviteter.  Undersökningen  var  kvantitativ  bestående  av  904  enkätsvar  ifrån  olika
nederländska  organisationer.  Studiens  resultat  synliggjorde  att  inom  lärandeaktiviteter  är
medarbetarnas engagemang relaterad till  ledarnas förväntningar. Studien baserades även på
modellen om Pygmalion vilken innehar leader-member exchange (LMX), utbyte av lärande,
målarbete samt återkoppling. Andra upptäckter studien förde med sig var att anställda har en
högre vilja att lära sig på arbetet när deras ledare har större förväntningar på sina anställdas
förmågor. Ledarnas ökade förväntningar relaterades även till en utvecklad samt högre kvalitet
vid LMX relationer, gav fler utbildningsmöjligheter samt återkoppling. Studien bidrar med ny
kunskap om hur lärandet inom en organisation relaterar till ledarnas förväntningar. Genom att
ledarna förlitar sig på sina medarbetare får medarbetarna även frihet att planera sitt arbete,
vilket leder till ett ökat välbefinnande på grund av medarbetarnas egenmakt. Den här studien
var  intressant  utifrån  perspektivet  att  få  en  bredare  kunskap  i  hur  ledare  kan  påverka
medarbetarnas lärande inom organisationer (Bezuijen et al., 2009).

5.3 Organisatoriskt lärande och leader-member exchange (LMX)
Islam et al. (2013) menar att i dagens värld strävar många organisationer efter att behålla sina
främsta  medarbetare  genom erkännande,  belöningar  samt  lön.  Organisatoriskt  lärande och
ledarnas stöd hör till de aspekter som inte lyfts fram i lika stor utsträckning vilket leder oss in
på syftet. Islam et al. (2013) har undersökt relationen mellan organisatoriskt lärande, leader-
member exchange (LMX) samt organisationens engagemang. Studiens tillvägagångssätt var
att  415  anställda  på  banker  i  Malyasia  fick  besvara  en  enkätundersökning.  Utifrån
respondenterna synliggjordes ett positivt samband mellan LMX och organisatoriskt lärande
vilket påverkade medarbetarnas engagemang. Organisationer kan därmed bli attraktivare på
arbetsmarknaden  samt  behålla  sina  främsta  anställda  om  de  fokuserar  på  organisatoriskt
lärande,  erbjuder handledarstöd samt är innovativa.  Slutsatsen av studien är således att  en
anställd som upplever att organisationskulturen möjliggör ett utökat lärande samt får stöd av
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sina handledare visar ett större engagemang gentemot organisationen vilket vidare innebär att
individen upplever en ökad trivsel på arbetsplatsen (Islam et al.,  2013). Studien synliggör
vilken betydelse lärandet har inom en organisation samt vikten av att medarbetare får det stöd
de behöver för att klara av sin arbetssituation. Vi upplever att den här forskningen bidrar till
ökad förståelse som kan appliceras i vår studie.

5.4 Trivseln på arbetsplatsen påverkas av motivationen samt ledarskapet
Pool  (1997)  har  genom  sin  studie  undersökt  arbetsmotivation  och  ledarnas  beteenden  i
relation till arbetstillfredsställelse. Utifrån en enkätundersökning samlades data in ifrån 125
personer och alla hade minst fem års arbetserfarenhet. Studien synliggör en tydlig relation
mellan arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelse.  Motivation är en betydelsefull  faktor
för arbetstrivseln. När individer känner sig motiverade så är de i större utsträckning nöjda med
sitt arbete till skillnad ifrån individer som inte känner sig motiverade. Motivationen i arbetet
påverkas till  stor del av ledarskapet  samt återkoppling efter utfört  arbete.  Organisationens
struktur  är  en  av  de  största  inverkningsfaktorerna  på  medarbetarna.  I  den  här  studien
synliggörs organisationsstrukturen genom sammanhållningen i arbetsgruppen, bland annat av
interaktionen  mellan  ledare  och  medarbetare.  I  resultatet  för  studien  framkommer  det  att
ledaren  bör  vara  medveten  om  att  olika  faktorer  påverkar  trivseln  för  de  anställda  på
arbetsplatsen. Ledarskap är en av de redovisade faktorerna och ledarskapsstilen har påvisats
som viktig. En ledare kan ibland behöva anpassa sin ledarstil för att interagera på ett annat sätt
och på så vis öka medarbetarnas motivation till sina arbetsuppgifter (Pool, 1997). I den här
studien  framgår  det  hur  medarbetarnas  välbefinnande  utifrån  arbetstrivseln  påverkas  av
ledarskapet samt arbetsmotivationen, vilket vi finner som intressant kunskap.

5.5 Ledarnas roll i medarbetares motivation
Afful-Broni och Nanyele  (2012) utförde en enkätstudie  på 80 medarbetare  inom Catholic
University College of Ghana i syfte att studera faktorer som påverkar deras arbetsmotivation.
Arbetsgivare och chefer har en central uppgift i att hålla medarbetarna, högpresterande samt
arbeta  utifrån  organisationens  mål.  Motivation  kan  ses  som en  betydelsefull  aspekt  som
påverkar  medarbetarnas  produktivitet  och engagemang.  Studien resulterade  i  faktorer  som
ansågs bidra till  motivation såsom bra lön, goda arbetsrelationer samt karriär. Chefer som
inför  formella  och  strikta  normer  för  att  upprätthålla  medarbetarnas  produktivitet  kan  få
motstånd  vilket  påverkar  motivationen  i  en  negativ  riktning.  Studiens  slutsats  bidrog  till
åtgärder för ledning på universitetet att tillhandahålla för att öka medarbetarnas motivation
(Afful-Broni & Nanyele, 2012). En betydande faktor i den här studien är att medarbetarnas
motivation är betydelsefull för trivseln på arbetsplatsen.

5.6 Ledare med “rätt” egenskaper ger medarbetare motivation
Webb (2007) har gjort en studie på effekterna av ledarskapsbeteenden av motivationsnivåer
hos  medarbetare.  I  studien  deltog  223  olika  chefer  och  ledare  från  104  olika
medlemshögskolor och universitet i rådet för kristna högskolor. Resultaten i studien visar att
medarbetare blir motiverade och vill anstränga sig lite extra på arbetet  när en ledare visar
tendenser på självförtroende, hög energi, personlig övertygelse, makt och självsäkerhet. En
ledare  som har  de  här  egenskaperna  i  kombination  med  faktorer  såsom  att  ledaren  kan
stimulera  medarbetaren  intellektuellt  samt  ha  en  individuell  prövning  och  ett  bra
belöningssystem.  Studien  visar  tydligt  att  ledare  som  har  en  karismatisk,  intellektuell
stimulans samt är omtänksam gentemot sina medarbetare har i högre utsträckning möjlighet
att  kunna  öka  medarbetarnas  motivation  än  de  ledare  som  saknar  de  här  förmågorna.
Medarbetarnas motivation  påverkas negativt av ledare som saknar kunskap om interaktion
och är för kontrollerande och lägger sig i medarbetarnas arbete för mycket. Slutsatsen är att
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kombinationen  av  karisma,  intellektuell  stimulans,  personligt  övervägande  och  ett  bra
belöningssystem avsevärt kan öka motivationen för medarbetare i en organisation. Den här
studien är speciellt intressant ur synvinkeln att ledarskapsstilen kan ha en så stor påverkan på
medarbetares  motivation  att  utföra  sina  arbetsuppgifter.  Motivationen  kan  också  vara
intressant  att  studera  utifrån  medarbetarnas  motivation  till  lärande  och  motivationens
påverkan på lärandet.

5.7 Strukturen inom hemvårdsverksamheten påverkar medarbetarnas 
välbefinnande

Taris och Schreurs (2009) menar att glada arbetare ofta antas vara produktiva arbetare, även
om det ofta handlar om individnivå. Vidare hävdar Taris och Schreurs (2009) att de arbetar
efter  hypotesen  att  ett  högt  individuellt  välbefinnande  leder  till  en  hög  prestation  på
individnivå,  vilket  också  bör  leda  till  hög  organisatorisk  prestation  (exempelvis  hög
effektivitet och produktivitet). Med hjälp av data från 66 holländska hemvårdsorganisationer
studerades relationerna mellan nivåer av krav, kontroll, stöd och känslomässig utmattning. En
regressionsanalys gjordes där studiens hypotes delvis bekräftats. I studien påvisades att för
höga nivåer av känslomässig utmattning var relaterade till låg organisatorisk prestation. Taris
och Schreurs (2009) menar också att  även om resultatet  stödjer resonemanget att  lyckliga
organisationer är mer produktiva organisationer så är det viktigt att förstå sambandet mellan
individens  välbefinnande  och organisationens  resultat.  Slutligen  så understryker  Taris  och
Schreurs (2009) vikten av att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö då det inte bara har positiva
effekter  på  individen  utan  även  på  organisationen  och  dess  kunder.  Den  här  studien  är
intressant  utifrån  synvinkeln  att  de  undersökte  just  hemvårdsorganisationer  vilket  gav  en
djupare  kunskap  om  trivseln  på  arbetsplatsen.  Med  det  här  resultatet  kunde  vi  se  hur
organisationskulturen kan minska risken för ohälsa och vi kunde vidare applicera kunskapen i
vår studie.

5.8 Utbrändhet i relation till verksamhetsstrukturen
Papathanasiou et al.  (2014) har belyst  sjuksköterskors utbrändhet i relation till  motivation,
ledarskap, delaktighet och förtroende. Forskningen bör fokusera på att utvärdera strategiska
interventionsprogram för att minska utbrändhet inom vård och omsorg. I dagsläget finns två
metoder inom interventionsprogram för att minska utbrändhet. Den första åtgärden handlar
om att ändra personalens kunskaper i att hantera arbetsrelaterad stress då för hög stressgrad
ofta  leder  till  ohälsa  i  form  av  utbrändhet.  Den  andra  metoden  innefattar  förändring  i
organisationen gällande arbetsmiljö, personalens uppgifter samt pauser. Nya studier har visat
på  betydelsen  av  mänskliga  resurser,  exempelvis  genom  personalförvaltningen,  som  en
hållbar lösning i syfte att öka hälsan hos personal som lider av utbrändhet (Papathanasiou et
al.,  2014).  Inom  en  organisationskultur  har  förtroendet  visat  sig  ha  en  central  roll  för
vårdpersonalen på grund av att det existerar en tydlighet i roller, egenmakt, engagemang samt
att individerna är nöjda med sitt arbete. Personalens får högt förtroende för ledarna då det
baseras på bland annat lojalitet samt ett konstruktivt beslutfattande.  En hög förtroendenivå
mellan  arbetstagare  och  arbetsgivare  stärker  även  vårdpersonalens  inre  motivation.  En
arbetsplats som präglas av empowerment tillåter sina anställda att vara initiativ och finner
lösningar på situationer som kan vara utanför deras ansvarsområden. Enligt Papathanasious et
al.  (2014)  slutsats  har  motivation,  ledarskap,  delaktighet  och  förtroende  en  påverkan  på
personalens  utbrändhetsnivå  och  faktorerna  bör  beaktas  vidare.  Studien  anses  särskilt
intressant då personal inom äldreomsorg i många fall utsätts för symptom som kan leda till
utbrändhet.  Resultatet  av  studien  synliggör  faktorer  som  påverkar  personalen  inom
arbetsmiljön vilket vi undersökt vidare.
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5.9 Egenmakt och motivationsbehov påverkar trivseln på arbetet
Khammarnia, Ravangard och Asadi (2014) genomförde en tvärsnittsstudie med två enkäter till
64 sjukvårdsarbetare. Syftet med studien var att synliggöra förhållandet mellan empowerment
och organisatorisk förändring bland sjukvårdspersonal i Iran. Studiens resultat synliggjorde att
inställningen  till  en  organisationsförändring  hade  ett  signifikant  samband  med
utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet samt kompetens hos vårdarbetarna. Slutsatsen av studien
som  Khammarnia  et  al.  (2014)  belyst  var  att  egenmakten  kan  öka  motivationen  för  en
förändring  i  organisationen.  Empowerment  härstammar  ifrån  att  förklara  den  enskildas
motivationsbehov. Varje  strategi  som uppmuntrar  till  de  anställdas  själveffektivitet  har  en
positiv  aspekt  på  egenmakten.  Tidigare  studier  har  visat  på  att  förtroende  och
självbestämmande  ökar  organisationslärandet  samt  medarbetarnas  arbetsglädje.
Enhetscheferna  har  därmed  en  viktig  uppgift  i  att  uppmärksamma  den  psykologiska
egenmakten hos sina medarbetare (Khammarnia,  et  al.,  2014). Det är intressant att  se hur
empowerment har en central roll i att känna trivsel på arbetsplatsen och studien bidrar med
ytterligare kunskap till hur empowerment påverkar en organisation, eller tvärtom.

6 Teoretisk referensram
6.1 Lärande organisationer
6.1.1 Dubbelloopslärande
Det finns många olika teorier kring vad lärande innebär i olika verksamheter, men en av de
vanligaste teorierna är den som Argyris (1976) kallar för dubbelloopslärande. Argyris (1976)
beskriver lärande loopar utifrån olika steg. Det första steget utgår från att alla har någon form
av erfarenheter utifrån dem handlar vi i olika situationer. Efter att vi varit med om en för oss
själva  ny  situation  gör  vi  automatiskt  en  tolkning  av  situationen.  Granberg  och  Ohlsson
(2009) stödjer Argyris (1976) teori och skriver vidare att vi omedvetet lär oss handla i nya
situationer och vi vet hur vi ska handla vid liknande situationer, vi skapar en ny erfarenhet.
Detta  benämns  som  ett  dubbelloopslärande.  Erfarenheter  i  denna  bemärkelser  kan  vara
upplevelser och då i form av exempelvis beteendemönster.  Inom organisatoriskt lärande finns
även trippelloopslärande som utgår från att organisationslärande kräver ett kollektivt lärande.
Den första av det tre looparna innefattar nya regler. De nya reglerna appliceras och bidrar till
en insikt, vilket blir den andra lärande loopen. För att fullborda en trippelloop krävs även
förändrade principer. Tanken med looplärandet utgår från att organisationen ska bli en lärande
organisation (Granberg & Ohlsson, 2009).

6.1.2 Ledarnas inflytande
Ledaren har till uppgift att överföra normer och visioner till medarbetarna. Ledaren behöver
även få personalen att känna ansvar samt prioritera sitt arbete. Personalen kräver i utbyte att
själv kunna kontrollera sitt arbete. Dialog och kommunikation underlättar och gynnar både
ledare och medarbetar, tyst kunskap bidrar därmed till hämning i organisationen. Tyst kunskap
är sådan kunskap som kan vara förutsägbar eller som individen lärt sig av egna erfarenheter
(Granberg  &  Ohlsson,  2009).  Angelöw  (2013)  skriver  att  ledarskapet  i  ett  företag  har
betydelse för att skapa en friskare arbetsplats och att det är ledarna som har möjlighet att
främja  medarbetarnas  välbefinnande.  Bono,  Foldes,  Vinson  och  Muros  (2007)  stödjer
resonemanget och skriver att om ledaren har en god relation till  medarbetarna så upplever
medarbetarna  mindre  negativa  känslor  på  arbetsplatsen  och  på  så  vis  får  de  ett  bättre
välbefinnande,  trivs  bättre  på  arbetsplatsen  och  känner  sig  mer  motiverade.  Kuoppala,
Lamminpää,  Liira  och  Vainio  (2008)  visar  också  positiva  effekter  med  att  ha  ett  tydligt
ledarskap. Ett tydligt ledarskap är associerat med att medarbetarna har en god arbetsprestation
och kortare sjukskrivningar.
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Makten  inom  en  organisation  behöver  inte  enbart  speglas  av  ledarskapet  utan  kan  även
utgöras  av  annan  personal.  Maktförhållanden  i  en  organisation  styr  till  stor  del  lärandet.
Maktförhållanden  innefattar  kommunikation,  utgivandet  av  information  och  samspel  i
organisationen.  För  stort  maktspel  kan  bidra  till  att  friheten  och  delaktigheten  i  en
organisation minskar och på så vis kan även lärandet minska (Granberg & Ohlsson, 2009).

6.1.3 Dialog och Feedback
För att en dialog ska kunna ske så krävs det att individen både kan tala och lyssna. Dialog kan
då bidra till lärande och utveckling i en organisation eftersom dialog utgör en grund för en
effektiv  organisation  (Senge,  1990).  Teamarbete  bidrar  till  att  medarbetaren  vidgar  sitt
tankesätt  och inte  enbart  försöker driva igenom sina egna åsikter. Dialog mellan  de olika
parterna inom organisationen ger även en förutsättning till dubbelloopslärande. Senge (1990)
skriver att dialog inte ska blandas ihop med diskussion, då diskussion är att producera beslut
och är en konvergerande process, medan dialogen är ett sätt att utforska de många aspekter av
komplexa frågor och divergerande. Men däremot, genom diskussion och jämlika förhållanden
bidrar dialog till utveckling och ett lärande på arbetsplatsen (Argyris, 1976). Vi upplever att
dialogen verkar vara en kärnprocess av äkta lärande på arbetsplatsen. Eftersom hemtjänsten
inkluderar många individer som i sin tur påverkar och blir påverkade av organisationen är det
av vikt att individernas behov uppnås. Organisatoriskt lärande grundar sig i att organisationen
lever upp till de behov som individen har när det gäller att ta ansvar och använda sitt eget
omdöme.  Relationer  och  beteendemönster  blir  därmed  en  viktig  punkt.  För  att  skapa
engagemang  bland  medarbetarna  krävs  återkoppling  och  feedback.  Ledaren  har  ett  stort
ansvar och uppgift när det gäller att ge kontinuerlig återkoppling och feedback, detta för att
medarbetarna ska bibehålla sitt engagemang i arbetet.  Feedback bidrar till ett ökat lärande
och ökad självinsikt (Granberg & Olsson, 2009).

6.1.4 Kompetensutveckling
Kompetensutbildning grundas i ekonomiska, sociala och till viss del även politiska frågor. De
här  faktorerna  påverkar  i  vilken  mån  organisationen  har  möjlighet  att  satsa  på
kompetensutveckling.  För  att  skapa  lärande  miljöer  i  en  organisation  krävs  det  att
medarbetarna  får  delta  i  organisationens  måluppsättning.  Det  måste  finnas  möjligheter  att
experimentera med handlingar för att komma på bra lösningar. Feedback och utvärdering är
bra arbetssätt kring det resultat och målsättningar som organisationen strävar efter. Genom att
tillsammans reflektera över ideologier, rutiner, struktur och metoder  så kan organisationen
arbeta kollektivt och varje individs resurser tillhandahålls. Inom kompetensutveckling är det
viktigt  att  se  över  yrkeskompetensen  och  lägga  fokus  på  användandet av  de  olika
kompetenserna i företaget. Kompetensen bör ses utifrån en utvecklingsmöjlighet. Den lägsta
kompetens som utgörs i en organisation är den som måste till för att lösa det dagliga arbetet.
Djupare lärande kräver möjlighet till att experimentera och prova olika lösningar (Ellström &
Nilsson, 1997). Kock (2010) beskriver att ledarskapet och dess stöd har en betydande roll i
kompetensutveckling, det är framför allt viktigt att ledaren motiverar, uppmärksammar och
ger  feedback  till  medarbetaren.  Småföretagare  satsar  oftast  i  mindre  utsträckning  på
kompetensutveckling, då ledarskapet har en betydande roll för dessa företag (Kock, 2010).
Vidare beskriver Rubenson (2003) att kompetensutbildning sker i större utsträckning för de
som är högutbildade än de som är lågutbildade. Det här bidrar också till att lågutbildade får
sämre  hälsa,  eftersom  lärande  och  kompetensutveckling  bidrar  till  en  ökad  hälsa,
välbefinnande samt personlig utveckling (Karasek & Theorell,  1990). Den här studien vill
bidra med mer kunskap till verksamheten, där många av medarbetarna är lågutbildade, just för
att minska hälsoskillnaderna mellan låg- och högutbildade. Vidare skriver Aru (2003) att i den
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lärande organisationen är det viktigt att ha rätt kunskap, rätt förmåga och en vilja att ständigt
lära nya saker. Det är både medarbetarens och företagets kompetens som är viktiga för att
lyckas i en organisation. Det räcker dock ofta inte för medarbetaren att ha en god kunskap,
medarbetaren behöver också ha en social kompetens.  Motivation och vilja att lära sig nya
saker och utvecklas är bland de allra viktigaste, det är dock både ledarens och medarbetarens
ansvar att hitta rätt kompetensutveckling.

6.2 Proximala utvecklingszonen
Den proximala utvecklingszonen avser skillnaden mellan det som individen kan göra själv
och det  som den klarar  av  tillsammans  med  andra  (Vygotskij,  1999).  De kunskaper  som
medarbetaren  håller  på  att  lära  sig  ligger  i  individens  proximala  utvecklingszon.  Det
egenartade samarbetet som finns mellan de två individerna, eleven och läraren (medarbetaren
och  ledaren),  är  ett  centralt  moment  i  inlärningsprocessen.  De  vetenskapliga  begreppens
utveckling  utgör  vägen  för  de  vardagliga  begreppens  utveckling  (Vygotskij,  1999).  Lima
(2007)  menar  på  att  den  enskilde  medarbetaren  har  en  aktuell  kompetensnivå  och  kan
utveckla den med hjälp av ledare eller kollegor i organisationen. En individ har fler än en
proximal utvecklingszon och det är möjligt för en medarbetare att utvecklas på olika sätt och i
många olika riktningar (Lima, 2007).

6.3 Leader-member exchange (LMX)
Leader-member  exhange  theory  (LMX)  uppkom efter  att  en  rad  ledarskapsteorier  enbart
fokuserade på ledaren och därmed skapades ingen förståelse för hur ledaren påverkas av sin
relation  till  medarbetare.  Utgångspunkten  inom  LMX  är  att  effektiva  processer  inom
ledarskapet uppstår när ledare och medarbetare kan utveckla en relation och därmed får de
tillgång till det utbytets fördelar. Utifrån teorin fokuserar man alltså på interaktionen som sker
mellan ledaren och medarbetaren och därmed kan ledarskapet ses som en process (Graen &
Uhl-Bien, 1995).

6.4 Motivation
Motivation  kan  delas  in  i  inre  och  yttre  motivation  (Ryan  &  Deci,  2002).  Den  inre
motivationen styrs av vår egen lust och inre drivkraft som får oss motiverade att prestera och
göra  bra  ifrån  oss.  I  Ryan  och  Connells  (1989)  studie  så  framgår  det  att  inre  och  yttre
motivation samspelar, vilket då kan påverka individens motivation positivt. Individer har ofta
flera  källor  till  motivation,  både  inre  och  yttre  (Ryan  &  Connell,  1989).  Den  yttre
motivationen  kan  vara  olika  former  av  belöningar  eller  straff  som driver  oss.  Trivsel  på
arbetsplatsen och trevliga arbetskamrater är en grundförutsättning för många människor när
det  handlar  om  att  man  ska  kunna  fungera  på  arbetet  och  därmed  prestera  bra  och
förhoppningsvis kunna utvecklas och bli ännu bättre. För vissa människor är det prestationen i
sig  som  är  den  drivande  kraften,  för  vissa  är  det  endast  resultat  som  är  det  viktiga.
Prestationsinriktade människor är ofta de som når ett bra resultat och reagerar positivt på höga
krav och motiveras ofta till stora ansträngningar. Men individer som har lågt prestationsbehov
och inte är lika träningsinriktade, reagerar ofta negativt på höga krav och presterar då mindre
(Aru, 2003). Önnevik (2010) skriver med stöd från Ryan och Connell  (1989) att  de olika
källorna bidrar  tillsammans till  den övergripande kvalitén på motivationen.  Vidare skriver
Önnevik (2010) att medarbetarens anställningsform kan ha en stor betydelse för tryggheten
och trivseln.  Medarbetare som inte är fastanställda upplever en sämre trygghet  och trivsel
vilket i sin tur påverkar medarbetarnas arbetsprestation. Delaktighet, trygghet och trivsel är
några av de viktiga faktorerna för att vi människor skall må bra (Önnevik, 2010). Hansson
(2004) beskriver att känslan av kontroll samt inflytande har stor påverkan på medarbetarnas
motivation vilket ökar de hälsofrämjande faktorerna. Motivationen hos en individ påverkas
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också i stor utsträckning av medarbetarna. Detta bidrar till att medarbetarna får en bättre hälsa
och bättre prestation (Hansson, 2004).

6.5 Samarbetshälsa
Enligt Sandberg (2010) innefattar begreppet samarbetshälsa de fysiska, psykiska samt sociala
resurser en individ använder sig av vid samarbete. Studier har visat på att teamarbete har en
inverkan på individernas upplevelse av sitt välbefinnande. Det finns alltså en koppling mellan
det  självrapporterade  välbefinnandet  och  ett  intensivt  samarbete.  Samarbetet  i  ett  team
innefattar betydelsen av interaktion samt kommunikation. Sandberg (2010) hävdar att mellan
en grupp och ett team finns distinkta skillnader vilka utgörs av att team har en förmåga att
vara tydligt målorienterade samt skapar synergier det vill säga samarbetsvinster. Utifrån sina
tre  föregående  studier  har  Sandberg  (2010)  sammanfattat  resultatet.  Arbetsklimatet
sammanfattar hur teamets kommunikation upplevs genom faktorer såsom samverkan, respekt
och säkerhet. Det är de organisatoriska förhållandena, som exempelvis ledarstil, kompetens
och statusskillnader, relationerna i teamet samt de enskilda gruppmedlemmarnas kompetens
som utgör  grunden för  arbetsklimatet.  Arbetets  produktivitet  samt  effektivitet  påverkas  av
arbetsklimatet  och  därigenom  även  förmedlingen  av  individernas  upplevelse  av  sitt
välbefinnande. Socialkonstruktivismen belyser att människan är skapad för att samspela med
andra  individer  utifrån  hur  organisationer  och  samhället  är  uppbyggt.  Samarbetshälsa  är
därmed ett begrepp som kan förklara interaktionen mellan medarbetare och organisation inom
en offentlig sektor (Sandberg, 2010).

6.6 Verksamhetskulturer
Sandberg  (2013)  hävdar  att  samarbetshälsa  kan  uppdelas  i  olika  kulturer:  resurskulturen,
uppdragskulturen,  relationskulturen  och  värdekulturen.  De  fyra  kulturerna  utgår  ifrån
betydelsen av samarbetshälsa där samarbete på ett eller annat sätt styr. Resurskulturen utgår
ifrån samverkans närvaro och logistik utifrån olika resurser såsom kompetens, verktyg samt
ekonomi. Uppdragskulturen grundar sig i organisationens mål och hur organisationen arbetar
mot uppsatta uppdrag och mål. Relationskulturen kännetecknas av att samverkan grundas på
relationer och kommunikativa aspekter. Värdekulturen belyser samverkan ifrån den enskilda
medarbetares behov, känslor och ambitioner. Sandberg (2013) menar att verksamheter inom
resurs- eller uppdragskultur utgår ifrån en systematisk struktur vilket kan förklaras av att en
del i organisationen påverkar resterande delar. Däremot har relations- eller värdekulturen en
mer internt avslappnad organisation. Samarbetsproblem inom en verksamhet tyder på att det
finns en konflikt mellan kulturerna. Sandberg (2013) hävdar att för att stödja den enskilda
individens  hälsa  och  välbefinnande  bör  det  finnas  att  närvaro  av  samtliga  kulturer  i
verksamheten för att på så sätt arbeta med hög kvalitet.

Ellström och Ekholm (2001) har utifrån sin studie synliggjort två olika verksamhetskulturer
vilka  kan  appliceras  på  en  hemtjänst.  Dessa  kulturer  utgår  ifrån  hur  omsorgsarbetet
organiseras och planeras, ledningens roll i vårdarbetet, prioriterade arbetsuppgifter samt den
subjektiva inställningen till  hur man lär i arbetet och utvecklas. Inom en omvårdnads- och
tillsynsinriktad kultur karaktäriseras de praktiska sysslorna som att städa och tvätta men även
de sociala aspekterna betonas som exempelvis åka på utflykt  med vårdtagarna.  Personalen
inom denna kultur har hög grad av självständighet och flexibilitet och arbetet handlar inte så
mycket  om  planering  och  organisering.  Ledningen  behöver  heller  inte  vara  involverad  i
vårdarbetet  utan  att  vårdpersonalen  kan fatta  egna  beslut.  Det  huvudsakliga  lärandet  sker
genom det praktiska arbetet, på egen hand eller tillsammans med andra. Utbildning spelar här
en  relativt  liten  roll  vid  utförandet  av  omsorg.  Den  andra  kulturen  som  kallas en
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rehabiliteringsinriktad verksamhet vilken kännetecknas av att vara mer yrkesorienterad där
det  rehabiliterade/behandlande  arbetet  poängteras.  Här  har  därmed  organisering,  planering
samt utbildning en central betydelse. Ledningen har utifrån denna kultur en framträdande roll
i minst i att stötta personalen (Ellström & Ekholm, 2001).

7 Metod
I metod delen presenteras den valda metoden som används i studien, det vill säga hur studien
genomfördes, vilka som deltog i studien samt forskningsetiska principer som har tillämpats.

7.1 Datainsamlingsmetod
Den metod som använts för framtagandet av det empiriska materialet i studien var kvalitativ,
bestående av åtta intervjuer för att få en helhetsbild av kooperativet genom medarbetarnas
upplevelser och reflektioner. Hassmén och Hassmén (2008) hävdar att man ofta utgår från ett
hermeneutiskt vetenskapsideal vid användandet av en kvalitativ forskningsmetod. Kortfattat
förklaras en hermeneutiker vara en individ som intresserar sig för hur människor upplever sin
situation (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). (För mer information om hur vår studie är
inspirerad av ett hermeneutiskt synsätt, se avsnitt 7.6.3). Intervjuer användes i första hand för
att  få fram insikter om de förhållandena som råder i  en viss social  miljö där individer  är
verksamma, exempelvis i en verksamhet. Genom att intervjua individerna samlas kunskap om
deras enskilda upplevelser, känslor och sociala förhållanden (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,
2011; Hassmén & Hassmén, 2008). Forskningsinriktningen grundar sig alltså i att skapa en
förståelse för erfarenheter, upplevelser samt känslor genom att fråga vad innebörden av ett
visst fenomen betyder eller  upplevs för de utfrågade individerna.  Genom att forskaren vill
finna samband och strukturer föreligger ett ideografiskt intresse. Studien har en ontologisk
utgångspunkt för att förstå hur verkligheten är beskaffad vilket Fejes och Thornberg (2015)
menar är när forskare är medvetna om den förförståelse som existerar runt ett visst fenomen. I
vårt fall har vår förförståelse en inverkan på studien då det existerar forskning samt kunskap
om hur ledarskapet har betydelse för medarbetarna i en verksamhet.

7.2 Urval
Då vi tidigare haft personlig kontakt, via telefon, med den valda hemtjänsten utgick studien
ifrån ett bekvämlighetsurval vilket Hassmén och Hassmén (2008) menar är ett effektivt sätt att
börja urvalsprocessen. Nästa steg i urvalet blev att välja vilka individer som skulle intervjuas.
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) anser att en ansvarig på arbetsplatsen måste godkänna
att studien kan utföras. En ansvarig ledare på hemtjänsten blev informerad om studiens syfte
och  vi  fick  tillgång  till  medarbetarnas  kontaktuppgifter,  trettio  fastanställda  samt  fyra
behovsanställda.  Vi  valde  att  slumpmässigt  kontakta  medarbetarna  via  telefon  utifrån
kontaktlistan.  Eriksson-Zetterquist  och Ahrne (2011) hävdar att genom att  forskarna själva
väljer slumpmässigt ut intervjupersonerna, kan man vara säkrare på att ledningen på företaget
inte manipulerat eller valt ut vissa personer för att skapa en positivare bild av arbetsplatsen.
Intervjupersonerna  informerades  om  studiens  syfte,  konfidentialitetskravet  och  de
forskningsetiska principerna via telefon. Sammanlagt blev tio personer tillfrågade om att delta
i  studien och åtta  personer (sex kvinnor  och två män) var intresserade av att  medverka i
studien  och  tid  för  intervjun  bestämdes.  Sju  intervjuer  genomfördes  på
hemtjänstverksamheten medan en individ valde att genomföra en telefonintervju.
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7.3 Genomförande
Eftersom vi  tidigare  haft  kontakt  med  hemtjänstverksamheten,  så  frågade  vi  ifall  det  var
möjligt att studera ledarskapet på arbetsplatsen. Efter att ha fått ledningens godkännande av
att genomföra en studie påbörjades planeringen. Utifrån studiens syfte och frågeställningar
utformades  en  intervjuguide  (se  bilaga  1).  Intervjuguiden  utgår  ifrån  öppna  frågor  vilket
Hassmén och Hassmén (2008) menar tyder på att den är semistrukturerad eftersom den har få
fasta  frågeställningar.  Frågorna  i  intervjuguiden  utgår  ifrån  hur  medarbetarna  upplever
ledarskapet  inom  hemtjänsten,  utifrån  lärande,  motivation  och  välbefinnande.  Frågorna
förbättrades genom tips och idéer från handledare. I den här studien tillfrågades tio personer,
slumpmässigt utvalda från en telefonlista som en av ledarna på verksamheten tillhandahållit
med. Av de tio tillfrågade medarbetarna intervjuades sex kvinnor och två män, två kvinnor
tackade nej till att delta. Intervjuerna delades upp enskilt mellan oss.

Vi tog kontakt  via  telefon  med vardera  intervjuperson för  att  bestämma  plats  och tid  för
intervjun. För att underlätta för intervjupersonerna, så erbjöds alla att genomföra intervjun på
hemtjänsten och i anslutning till att intervjupersonerna skulle börja eller avsluta ett arbetspass.
Sju  intervjupersoner  tackade  ja  till  det,  medan  en  intervjuperson  istället  valde  att  få
genomföra intervjun via telefon, för att säkerställa anonymiteten. Vid telefonkontakten gavs
även information om studiens syfte samt information om de etiska aspekterna kring en studies
genomförande. Vid genomförandet av intervjun tillfrågades medarbetarna om godkännande av
inspelning av intervjun via mobiltelefon (se bilaga 1). Samtliga deltagarna svarade ja till det
(inklusive telefonintervjun),  förutsatt  att  det inspelade materialet  följer  de forskningsetiska
reglerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) hävdar att det är fördelaktigt att använda sig
av  inspelning,  eftersom  forskaren  då  kan  koncentrera  sig  på  exempelvis  följdfrågor  till
intervjupersonen  istället  för  att  anteckna  intervjun  för  hand  och  riskera  att  missa  viktiga
detaljer.  Samtliga  intervjuer  genomfördes  under  samma  vecka.  Utöver  intervjuer  på  plats
genomfördes  en  intervju  via  telefon  då  intervjupersonen  inte  kände  sig  bekväm med  att
genomföra intervjun på arbetsplatsen. Tidsmässigt genomfördes intervjuerna under cirka 30
minuter vardera.  Intervjuerna gjordes på arbetsplatsen under en tid då många medarbetare
rörde sig i byggnaden. Detta medförde att intervjuerna blev avbrutna för en kortare tid då
medarbetare var tvungna att gå igenom det rum intervjuerna pågick i.  Eftersom huset, där
hemtjänstverksamheten  befinner  sig,  är  uppbyggt  på ett  sådant  sätt  att  nästan alla  rum är
genomgångsrum  så  var  det  här  problemet  oundvikligt.  Både  intervjuaren  samt
intervjupersonen var medvetna om problemet innan intervjun påbörjades. En kvalitetskontroll
genomfördes efter varje intervju, det vill  säga varje intervju transkriberades och lyssnades
igenom för  att  säkerställa  att  allt  hade  uppfattats.  Eriksson-Zetterquist  och  Ahrne  (2011)
menar  att  genom att  forskaren  själv  lyssnar  igenom och  skriver  ner  materialet  fördjupas
tolkningen  och  analysen  av  arbetet  bättre  än  om en  extern  individ  tar  sig  an  uppgiften.
Därefter analyserades materialet.

7.4 Analys
Med stöd  från  Eriksson-Zetterquist  och  Ahrne  (2011)  så  hävdar  vi  att  det  är  viktigt  att
transkriberingen samt analys av data sker snabbt efter att intervjuerna har genomförts, då det
fortfarande är färskt i minnet. Materialet från intervjuerna tolkades och analyserades därför
samma  dag  som  de  ägde  rum.  I  analysens  första  skede  lyssnade  intervjuaren  igenom
respektive intervju via de ljudfiler  som materialet  spelats  in på.  För att  säkerställa  att  allt
material  var  nedskrivet  lyssnade  intervjuaren  igenom intervjuerna  en  extra  gång.  Alla  tre
intervjuare både läste och lyssnade igenom var och en av de åtta intervjuerna, för att sedan
kunna arbeta på samma sätt med alla intervjuerna. Det utskrivna materialet kodades in genom
att  markera  liknande  ämnen  med  färger.  I  praktiken  betydde  det  att  allt  material  inom
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ledarskap  som nämndes  i  intervjuerna  ströks  under  med  en  markeringspenna  i  blå  färg.
Utefter  det  här  samlades  allt  som  markerats  blått,  alltså  ledarskap,  och  bildade  en
huvudrubrik. På så vis kunde materialet tydligt kategoriseras in och skapas utifrån svaren från
intervjupersonerna. Utifrån teman och kategorierna kunde vi synliggöra att studien besvarade
syfte och frågeställningar. Fejes och Thornberg (2015) menar att det vid genomförandet av en
kvalitativ analys finns ett stort antal föreslagna procedurer eller riktlinjer. Det finns dock inget
som är rätt eller fel att använda sig av då varje kvalitativ studie är unik och därmed även det
analytiska arbetssättet. Utmaningen i en kvalitativ analys består av att reducera och sortera en
stor mängd data för att identifiera betydelsefulla mönster för att i slutändan skapa mening
(Fejes & Thornberg, 2015).

7.5 Forskningsetiska principer
7.5.1 Individskyddskravet - fyra principer
I den här studien valde vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets (VR) (2014) individskyddskrav
vilken handlar om fyra olika principer som varje forskare bör ha i åtanke när de gör en studie.
Den första principen, informationskravet, uppfylldes då ledarna samt deltagarna informerades
om syftet  med studien samt att deras medverkan är betydelsefull  för resultatet  av studien.
Ledarna informerades  samtidigt  som en förfrågan till  verksamheten om att  delta  i  studien
medan deltagarna informerades vid första telefonkontakten, i samband med att vi frågade om
de kunde tänka sig att intervjuas. Under samma tillfälle fick studiens berörda personer även
information  om den andra  principen,  samtyckeskravet,  vilket  innefattar  att  deltagandet  är
frivilligt  och  personen  har  rätt  att  avbryta  sitt  deltagande  i  studien  när  som  helst.
Konfidentialitetskravet,  den  tredje  principen,  handlar  om  att  vi  har  förvarat  deltagarnas
personuppgifter så att ingen obehörig kan komma åt eller ta del av uppgifterna. Deltagarna i
studien har även informerats om den fjärde principen,  nyttjandekravet, där det försäkras om
att  insamlad  data  enbart  kommer  att  användas  för  studiens  forskningsändamål.  För  att
säkerställa att deltagarna uppfattat informationen om de fyra principerna ifrån telefontillfället,
uppgavs informationen på nytt vid genomförandet av intervjun.

7.5.2 Vetenskapsrådets krav - forskarens roll
Det är viktigt att deltagare i en forskningsstudie känner sig trygga och det är upp till varje
forskare att skydda de individer som ställer upp som undersökningsdeltagare (Hassmén och
Hassmén, 2008). VR (2014) poängterar vikten av att en forskare måste vara hederlig med sina
resultat  och  att  en  forskare  aldrig  får  förvränga,  förfalska,  vilseleda  eller  plagiera  i  sin
forskningsstudie. Om en forskare fuskar i sin studie så kan det leda till att människor utsätts
för risker, vilket i sin tur kan leda till att förtroendet för forskaren och forskningen skadas.
Forskningen kan betraktas som vetenskapligt godtagen ifall forskaren enligt VR (2014), öppet
redovisar sina resultat så att andra forskare både kan kontrollera och upprepa forskningen.

7.6 Metodkritik
7.6.1 Styrkor
En  viktig  aspekt  angående  intervjupersonernas  deltagande  är  just  att  majoriteten  av
intervjuerna  genomfördes  på den utvalda  hemtjänsten,  vilket  gjorde att  medarbetarna  inte
behövde lämna sin arbetsplats. Vi tror att tillgängligheten gjorde att fler medarbetare tackade
ja  till  att  medverka,  då  vi  skulle  befinna  oss  på  deras  arena.  Vi  är  tacksamma  för  att
verksamheten tillät oss att genomföra intervjuerna på plats för att underlätta den empiriska
insamlingen. Ahrne och Svensson (2011) menar att vid en kvalitativ studie kommer forskaren
närmare  intervjupersonerna samt miljön än vid en kvantitativ  studie där det  finns en mer
distanserad verklighet. För att säkerställa medarbetarnas anonymitet och har vi därför valt att
inte  uppge medarbetarnas  enskilda  ålder.  I  studien  har  vi  inte  studerat  ledarskapet  ur  ett
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genusperspektiv. (Granberg & Ohlsson, 2009). Vi anser ändå att det varit har intressant att två
män medverkade i studien, då vårdområdet generellt domineras av kvinnor.

Vi upplever att de åtta intervjuerna gav oss en mättnad i och med att liknande svar uppgavs av
intervjupersonerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) anser att antalet intervjupersoner
har betydelse för studiens resultat då det sällan är tillräckligt med en till två intervjupersoner
för  att  säkerställa  mättnaden  för  arbetsplatsen.  Vid  en  studie  av  sex  till  åtta  personer  är
materialet  mindre  styrt  av  enskilda  individers  personliga  uppfattningar  eller  åsikter.  När
forskaren sedan bearbetar materialet och svaren är relativt förekommande, så är studien även
representativ då fler intervjuer i det fallet  troligtvis  inte hade gett mer kunskap (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2011).

7.6.2 Svagheter
Nackdelen  med  att  använda  intervjuer  som  metod  är  att  den  ger  en  begränsad  bild  av
fenomenet som studerats. Intervjun är således ett samtal som ägt rum vid ett visst tillfälle samt
vid en specifik plats där forskaren inte med säkerhet kan fastställa att intervjupersonen har
ärliga avsikter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Om intervjupersonerna har ärliga åsikter
är  svårt  att  uttala  sig  om,  men  som  vi  däremot  har  diskuterat  tidigare  så  skulle
intervjupersonerna  kunnat  vara  påverkade  negativt  av  att  intervjuerna  ägde  rum  på
arbetsplatsen.  Intervjupersonernas  anonymitet  kan  inte  helt  skyddas  på  grund  av  att
medarbetarna rörde sig runt i bygganden, dock kan inte den enskilda deltagarens svar urskiljas
i studien.

I  den  här  studien  så  har  vi  endast  undersökt  hur  medarbetarna upplever  exempelvis
motivationen, det är möjligt och kanske också troligt att ledarna har en helt annan bild av hur
motivationen  ser  ut.  Utifrån  intervjuguiden  fanns  en  fråga  om  verksamhetskulturen  som
väckte följdfrågor på grund av att den var svår att förstå av vissa intervjupersoner. Positivt i
detta fall var att intervjuaren kunde förklara frågan ytterligare vilket inte hade kunnat göras
via en enkätundersökning. Det krävdes en noggrannhet vid genomförandet  av intervjuerna
samt transkribering av oss forskare vilket vi noga övervägde och jämförde mot vårt syfte för
att  kunna  redovisa  ett  relevant  resultat  i  förhållande  till  vad  vi  ville  studera.  Fejes  och
Thornberg  (2015)  skriver  att  i  en  kvalitativ  analys  så  måste  forskaren  hela  tiden  ha  ett
reflexivt  förhållningssätt  och  hela  tiden  reflektera  över  sina  tillvägagångssätt,  metodval,
perspektiv och teoretiska utgångspunkter. Om vår studie istället varit kvantitativ så hade man
lättare kunnat bortse från de riskerna, men å andra sidan så hade studien inte kunnat få en lika
djup kunskap från medarbetarna på hemtjänsten.

7.6.3 Hermeneutik
Människors handlingar är inte alltid helt rationella utan beroende av den enskilde individens
eller forskarens tolkningar och upplevelser av en viss situation (Thurén, 2007). Forskaren blir
en del i tolkningsprocessen och använder sig själva som ett instrument för att nå förståelse
(Hassmén & Hassmén, 2008). I den här studien finns en medvetenhet om att intervjuarens
tolkningar och tankar kan spegla uppsatsen, men eftersom medvetenheten finns så kan studien
lättare  hantera  den  problematiken.  Hermeneutik  betyder  tolkningslära  eller  förståelselära,
vilket betyder att det är forskarens uppgift att tolka innebörder i texter, uttryck och handlingar.
Tolkningarna måste  dock ske i  ett  sammanhang och forskaren måste  ta hänsyn till  vilken
situation tolkningen gjordes i (Thurén, 2007). I den här studien har vi intervjuat medarbetare
på en specifik  hemtjänst.  Intervjuerna har  spelats  in  och transkriberats.  I  resultatet  har  vi
sedan redovisat mestadels citat för att minska risken för feltolkningar, dock så gjorde vi en
koppling mellan de olika intervjuerna för att undersöka ifall vi kunde se ett samband mellan
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resultaten  från  de  olika  intervjupersonerna  och  i  det  steget  kom  vi  i  kontakt  med
hermeneutiken.  Inom  hermeneutiken  spelar  förförståelsen  hos  både  forskare  och
intervjuperson  en  central  roll.  Med  förförståelse  menas  att  individer  bär  med  sig  tankar,
intryck,  kunskap  samt  tidigare  erfarenheter,  som visar  sig  medvetet  eller  omedvetet.  Det
medför i sin tur att den upplevda verkligheten filtreras genom denna förförståelse och inte
enbart genom sinnesintryck. (Thurén, 2007). I den här studien läser alla tre författarna till
hälsopedagoger på Högskolan i Halmstad och förförståelsen låg till  grund för ämnesvalet,
men vi kommer från olika bakgrunder och har haft olika förutsättningar i livet vilket gör att
vår förförståelse inom ämnet kan skilja sig mellan oss. Dock anser vi att vi minimerat risken
för att olika intervjuare ska kunna påverka resultatet, då vi tillsammans besökte hemtjänsten,
var och en av oss läste upp syftet  för intervjupersonen, vi  utgick från samma frågor i en
intervjuguide samt  att  intervjuerna spelades  in.  Våra eventuellt  olika förförståelser  tror vi
dock kan vara till vår fördel när vi diskuterar och tolkar resultatet och förhoppningsvis kan det
bidra till ett bredare lärande. När vi läst på mer om ämnet utvecklades vår förförståelse och
efter att vi genom det empiriska underlaget och uppsatsens analys utvecklat vår förståelse så
kunde vi skapa en efterförståelse. Efterförståelsen fick oss att kunna dra slutsatser och på så
vis kunna bidra till ämnesområdet.

8 Resultat
Under den här delen presenteras resultatet och empirin från de intervjuer som genomförts.

8.1 Bakgrund
Utifrån  de  åtta  medarbetarna  som  har  intervjuats  så  är  sex  kvinnor och  två  män.  Fem
intervjupersoner uppgav att de var anställda som vårdarbetare medan resterande tre personer
uppgav att de var undersköterskor. Den som varit anställd kortast tid på verksamheten har
arbetat sex månader medan den som varit anställd längst har arbetat över fem år.

8.2 Medarbetarnas upplevelser av ledarskapet
Många intervjupersoner beskriver att ledarskapet på hemtjänsten håller på att omstruktureras
vilket tycks vara en positiv förbättring. Intervjupersonerna upplever att det fått bättre gehör
genom  att  ledarna  lyssnar  aktivare  samt  försöker  förstå  medarbetarna.  Samtidigt  som
tillgängligheten  av  ledarna  är  hög  och  medarbetaren  har  ett  ökat  inflytande  samt  känner
delaktighet.

IP6 beskriver med egna ord ledarskapets förbättring: ”Ledarskapet tycker jag har blivit bättre
nu det  senaste,  då  regler  och riktlinjer  blivit  framtagna.  Hur  verksamheten  ska och bör
bedrivas, både utifrån kommunens och organisationens sida. Vi har även fått ett bättre gehör,
ökat delaktighet och har nu ett större inflytande.”

Intervjupersonerna upplever även att ledarna tillgängliga för sina medarbetare samt är lätta att
få tag på. Citat IP2:  ”Ledarna sitter ju här på kontoret och de är lätt att få tag i dem från
måndag till fredag.” En intervjuperson beskriver ledarskapet: "Jättebra organiserat, ledarna
sätter ingen press".  Var och en av intervjupersonerna upplever att en ledare som anses vara
“bättre” än de andra. IP5 berättar: “Samtidigt så finns det ju bara en chef som man kan ty sig
till  i  alla  väder  med alla  problem.  X  har  mitt  förtroende." IP1  upplever  att  ledarskapets
uppdelning: “Det är inte alla ledare som snackar skit, det finns en ledare som är riktigt bra,
de andra borde ta efter.”
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Hälften av intervjupersonerna upplever att ledarskapet är rörigt eftersom de inte riktigt vet
vem det är som har ledarrollen. IP5 beskriver med egna ord: "Det är många ledare och det är
svårt att veta vem man skall gå till. Det blir på så sätt också rörigt, då man inte vet vem som
håller i vad. [...] bra på olika saker, de har olika kompetenser.” Samtidigt menar en del av
intervjupersonerna  att  ledarskapets  uppdelning  av  olika  ansvarsområden  leder  till  ett
ledarskap med bättre kompetens. Denna uppdelning beskriver en av intervjupersonerna, som
en del av den omstrukturering som sker i verksamheten. Flera av intervjupersonerna upplever
att ledarskapet är uppdelat på ett sätt som förvirrar medarbetarna. Det finns en obalans mellan
ledarna  som  intervjupersonerna  finner  problematiskt,  då  det  påverkar  relationen  mellan
ledarna och medarbetarna. En intervjuperson menar att ledarna har olika egenskaper och att
ledarna borde använda sig av varandras kompetens för att få en stark ledning.

Intervjupersonerna  upplever  att  ledarskapet  är  uppdelat  eftersom  ledarna  har  olika
ansvarsområden. Citat IP6: "Riktlinjer och regler som sätts upp följs inte upp. [...] Man kan
behöva påpeka en sak flera gånger för att det ska hända något. [...] Det finns en ledare som
styr mer än de  andra och som inte  riktigt  är  insatt  i  organisationen,  vilket  kan leda till
missförstånd och felaktiga beslut. [...] Jag känner att ledarna har förtroende för mig, det är
uttalat."

Intervjupersonerna menar  det  är  många  som är  ledare  och medarbetarna  vet  inte  vem av
ledarna som ansvarar för vad. De negativa faktorerna av ledarskapet beskrivs som rörigt. IP1
beskriver  ledarskapet  på  följande  sätt:  "Det  är  väldigt  rörigt  tycker  jag  [...]  just  de  här
cheferna är ju bland oss, vilket rör till det.”  Upplevelsen av ett rörigt ledarskap domineras
bland nyanställda och timvikarier. Några av de nyanställda och timvikarierna upplever även
en ökad respekt för ledarna, då intervjupersonerna gör som de blir tillsagda. Vidare anser en
intervjuperson att ledarna lyssnar och förstår när medarbetare talar med de, men att ledarna
sällan kan göra något åt medarbetarnas problem. Vidare menar intervjupersonen även att det
röriga  ledarskapet  kan  bero  på  att  ledarna  umgås  bland  medarbetarna.  En  annan
intervjuperson  upplever  ledarskapet  som  ”mesigt”  och  att  medarbetarna  i  sin  tur  inte
respekterar  ledarnas  beslut.  Vilket  intervjupersonenen  vidare  upplever  kan  bero  på  att
verksamheten blivit större och ledarskapet inte hängt med i utvecklingen.

8.3 Lärandet påverkas av motivationen
Några  intervjupersoner  upplever  att  ledarskapet  påverkar  motivationen,  en  sådan
påverkansmöjlighet  är  positiv  feedback  vilket  två  intervjupersoner  saknar  i
hemtjänstverksamheten. IP5: "När man aldrig får höra att man gjort något bra, så börjar
man fundera på om man överhuvudtaget gör någonting vettigt! [...] men att få uppskattning
och  höra  att  man  gör  något  bra,  är  något  som  saknas.  Skulle  man  få  det  så  skulle  ju
motivationen öka och att göra ett bättre jobb.“ IP8 beskriver följande: "Motivationen går upp
och ner […] om man har blivit hörd, påverkar också motivationen.” Två intervjupersoner
anser att feedback blir ett sätt att utvecklas och få bekräftelse på arbetet man utfört. Andra
faktorer förutom positiv feedback som motiverar är fredagsfrukosten vilken gör att personalen
integrerar.   Intervjupersonerna upplever även att motivationen ökas av arbetet  i sig och då
genom  vårdtagarna  som  uppskattar  det  arbete  medarbetarna  gör.  Vidare  menar
intervjupersonerna att medarbetarna kan ge feedback till  varandra vilket i sin tur påverkar
varje enskild individs motivation.  Motivation sprids inte enbart  genom medarbetarna,  utan
tillkommer  även genom utvecklingsmöjligheterna.  IP7 upplever  att  lärandet  av  nya  saker
bidrar till  en ökad motivation: "När det gäller utveckling tycker jag att man utvecklas och
motiveras,  främst  genom att  jag blev tilldelad delegation för medicin [...]  det  var även i
början som man utvecklades mest, då man ständigt lärde sig nya saker." Samtidigt beskriver
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IP1 att genom att ta på sig mer delegationer, vilket även innebär mer ansvar, ökade inte lönen
vilket bidrog att motivationen sjönk. 

Flertalet intervjupersoner upplever att lärandet och motivationen minskar desto längre tid de
arbetat  på  verksamheten.  Gemensamt  för  intervjupersonerna  är  att  de  alla  upplever  att
nyanställda utvecklas som mest. Därefter sker ingen direkt utveckling om de inte själva väljer
att  skaffa  fler  delegationer  eller  blir  valda  till  gruppansvarig.  IP6  upplever
utvecklingsmöjligheten på följande sätt: "Dock känner jag att jag inte kan utvecklas inom mitt
arbete […] men man kanske inte gör så mycket själv heller för att utvecklas.”

IP5 beskriver vidare: "Jag hade velat att man blev erbjuden lite mer utbildningar och kurser.
Exempelvis  om jag  går  en  kurs  får  jag  en  annan  typ  av  ansvar, det  hade  varit  en  bra
utvecklingsmöjlighet [...] jag utvecklas och lär mig nya saker i mötet med nya människor och
att jag kan ta personer såsom det är och anpassa mig efter det.”

IP8 menar att ledarna har föreslagit att medarbetare kan söka undersköterskeutbildning, men
ledare har poängterat att medarbetarna får söka själva. Enligt flera intervjupersoner så strävar
ledarna inte efter att medarbetarna ska lära sig nya saker vilket intervjupersonerna upplever
bidrar till en minskad motivation.

8.4 Information - en viktig faktor i ledarskapet
Intervjupersonerna upplever att informationen är en viktig del i hemtjänstverksamheten, dock
upplevs den vara bristfällig. Det enda informationstillfälle som finns är möten som sker med
en  och  en  halv  veckas  mellanrum.  IP6  upplever  problematiken  på  följande  sätt:
“Informationen  sprids  inte  alltid  så  bra,  vi  vill  ju  ha  någon  form  av  veckoblad  eller
månadsblad. Sådana saker som att vi får nya medarbetare, samt att medarbetare slutar är
information som jag saknar och som känns viktig.” IP8 beskriver utdelning av information:
"Information sprids ofta genom lappar som ligger lite här och var. Efter ett tag städas det
bort  och  då  vet  man  ingenting.  Har  man  tur  får  man  informationen  genom  en  av
medarbetarna.”

En stor del av intervjupersonerna beskriver att information sprids via medarbetarna och inte
ifrån ledarna. Information som sprids på detta sätt riskerar att “tappa i värde” påpekar en av
intervjupersonerna. Vidare upplever intervjupersonenen problematiken med att informationen
sprids  antingen  från  ledare  till  medarbetare  eller  från  medarbetare  till  medarbetare.
Informationen är  ofta  olika  från person till  person vilket  medför  att  det  aldrig  är  samma
information som delas ut till  alla.  En intervjuperson som varit  anställd  på hemtjänsten en
kortare tid beskriver att det saknas information kring hur ledarskapet i verksamheten fungerar.

8.5 Medarbetarnas upplevelser av hur relationerna påverkar 
välbefinnandet

Utifrån intervjupersonerna kom det vid flertalet  tillfällen upp att  verksamheten präglas av
pakter och kompisrelationer mellan medarbetare och medarbetare och ledare. IP5 beskriver
hur kompisrelationerna på hemtjänstverksamheten ser ut: “Kompisrelationer påverkar, för det
gör ju att vissa blir favoriserade och får förmåner [...] en ledare ska ju vara en ledare, inte en
kompis.” Otydligheter kring vem som är ledare, personer som agerar ledare men som inte är
det samt olika pakter bidrar enligt några intervjupersoner till minskad trygghet och trivsel på
arbetsplatsen.

18
Johansson, Lätt, Svensson



IP3 upplever följande: “Det har varit så att de som har jobbat länge har lite bättre relation
med en specifik ledare så då kanske det får lite bättre fördelar och så. Det sticker i ögonen på
andra. Det påverkar inte jobbet eller tider man får, men alltså en person som inte är så
framåt och vet vad den vill och kan prata för sig [...] en sådan person är lätt att köra över
och det vet ledarna. De lär sig snabbt vilka som går med på vad som helst och det utnyttjas.”

Ryktesspridning kan bidra till att den utsatta personen blir sårad och ledsen upplever IP1. Det
här blir en påfrestning för medarbetarens psykiska hälsa och välbefinnande. IP1 beskriver ett
stort obehag av att ledarna motarbetar varandra: "Ledarna ska ju inte snacka skit om varandra
till oss! [...]  även om det bara sägs till en person så får vi andra ju veta vad den ledaren
tycker om den andra. [...] Jag tycker det är fult och obekvämt, det är inte vuxet heller [...]
men klart,  det  är  ju  inte  alla  som gör  det." Obehaget  leder  till  minskad  motivation  och
minskad lust att gå till arbetet. En intervjuperson berättar att hon endast går till ledaren om
hon verkligen måste eftersom tidigare erfarenheter av rädsla och otrygghet gjort att relationen
mellan ledaren och intervjupersonen blivit dålig. Intervjupersonen beskriver: " [...] jag har
fått respekt för de och är faktiskt nästan lite rädd för en av de, jag går helst inte till den
ledaren liksom."

Intervjupersonerna upplever att känsla av trivsel och trygghet hos ledarna generellt är viktigt,
då vårdtagarna på olika sätt kan utgöra en påfrestning. IP1 beskriver på följande sätt: “En del
av vårdtagarna kan ju vara väldigt jobbiga och vara tunga, både fysiskt och psykiskt.“ Det
råder dock delade meningar. IP7 upplever;  ”Vårdtagarna kan bidra till ökat välbefinnande
genom uppskattning  och motivation.”  En intervjuperson menar  att  arbetet  i  sig  även kan
påverka medarbetarens välbefinnande utifrån bland annat stress. Genom att göra scheman mer
pressade ökar medarbetarnas stress för att hinna med mer arbete på kortare tid. Gemensamt
för samtliga intervjupersoner är upplevelsen att vårdtagarna är i centrum. Det är deras hälsa,
synpunkter  och åsikter  som väger  tyngst  och  intervjupersonerna  menar  att  medarbetarnas
välbefinnande,  trivsel  och  trygghet  inte  prioriteras.  En  annan  intervjuperson  upplever  att
vårdtagarna haft inverkan på medarbetarnas välbefinnande, vilket IP7 beskriver: “Ibland kan
det vara så att vi som personal tycker en sak, exempelvis att vi bör ha mer hjälpmedel hos en
vårdtagare,  men vårdtagaren själv  vill  inte  ha fler  hjälpmedel,  då fokuserar  man på vad
vårdtagaren vill  i  stället  för vad personalen  vill.“ Enligt  intervjupersonerna finns en dold
önskan om att ledarskapet bör arbeta mer som ett team och sätta upp en värdegrund för att
arbeta  mot  samma  mål.  Andra  faktorer  som  intervjupersonerna  upplever  påverkar
medarbetarna  välbefinnande  är  trivsel,  trygghet  och  utanförskap.  Utanförskap  beskrivs
framför allt av de intervjupersoner som arbetar som timvikarier. Citat IP5: “Eftersom jag är
timvikarie så blir jag lite ´outside the box´.”

8.6 Medarbetarnas upplevelser av verksamhetskulturen
När  det  gäller  verksamhetskulturen  är  majoriteten  av  intervjupersonerna  överens  om  att
hemtjänsten  styrs  utifrån  en  ekonomisk  vinning.  IP6  upplever  detta  på  följande  sätt:  ”I
organisationen ligger det största fokus på ekonomin, då organisationen måste vara flytande,
vi måste gå runt helt enkelt”. IP8 beskriver den ekonomiska vinkeln: “Organisationen är nog
mer ekonomiskt styrd än personalinriktad, då det trycks in mer och mer på schemat i stället
för  att  öka  med  en  extra  personal.” Två  intervjupersoner  upplever  en  annan  bild  där
ekonomin  inte  står  i  fokus.  IP4  menar  att  utifrån  tidigare  arbetserfarenheter  är
hemtjänstverksamheten  inte  vinstdrivande  då  personen  jämfört  med  andra  liknande
verksamheter  med ett  större ekonomiskt  fokus.  IP4 beskriver  med egna ord:  "Vi är inget
pengaföretag [...] vi är plus-minus noll.” IP2 beskriver hur vårdtagarna och personalen är i
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fokus: "Utan oss skulle det ju inte gå så bra […] det skall vara så bra som möjligt för de man
hjälper [...]  kunderna är ju viktigast.”  Uppfattningarna om hur verksamhetskulturen ser ut
upplevs på olika sätt, en del av intervjupersonerna ser verksamheten utifrån ett ekonomiskt
perspektiv medan andra beskriver ett fokus på vårdtagare och kunder.

9 Diskussion och slutsats
Under den här rubriken återkopplas syftet tillsammans med ett diskuterat resultat och analys
i  relation  med  teorier  och  tidigare  forskning.  Diskussionen  sker  också  utifrån  de  valda
forskningsfrågorna för att tydliggöra sammanhanget.

Syftet  med  studien  är  att  studera  medarbetarnas  upplevelser  och  föreställningar  av  hur
ledarskapet vid ett hemtjänstkooperativ bidrar till lärande hos medarbetaren. Studien ämnar
att studera detta lärande i relation till medarbetarnas motivation och välbefinnande.

Allt hör ihop
I studiens diskussionsavsnitt har vi flera rubriker för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna
följa resultatets olika teman och för att tydliggöra att studien svarar mot sitt syfte. Dock går
termerna  ihop  under  olika  rubriker  och  vi  har  medvetet  skrivit  så  eftersom vi  anser  att
ledarskapet påverkar välbefinnandet, interaktionen påverkar motivationen och välbefinnandet
påverkar lärandet. Allt hör ihop.

9.1 Lärandet påverkas av motivationen
Hemtjänsten  som  studeras  i  den  här  studien  är  ett  litet  företag.  Betyder  det  att
kompetensutvecklingen  är  låg?  Utifrån  resultatet  synliggörs  en  brist  i
utvecklingsmöjligheterna  där  lärandet  och  motivation  upplevs  som  störst  i  början  av
anställningstiden. Det är i starten av anställningstiden som medarbetarna lär sig mest och kan
motiveras av det. Motivationen att lära och prestera bra har i stor utsträckning påverkan på
prestationsförväntningarna  som  finns  på  verksamheten  (Aru,  2003).  Kan  det  vara  så  att
medarbetarna  inte  presterar  lika  bra  efter  en  tids  anställning  och  därmed  utvecklas  inte
medarbetarna  i  samma  utsträckning?  Bristen  på  utvecklingsmöjligheter  ligger  enligt
intervjupersonerna till stor del hos ledarna. Enligt Lima (2007) så är det ledarens uppgift att se
till  att  varje  individ  utvecklas  och  får  sina  behov  tillgodosedda.  Enligt  Kock  (2010)  har
ledaren ett stort ansvar i att stötta medarbetarna. Genom omtanke till medarbetarna ökar även
medarbetarnas  motivation  (Webb,  2007).  Enligt  intervjupersonerna  upplevs  brister  i
utvecklingsmöjligheter  och  till  vis  del  även  lärande.  Utifrån  denna  korta  analys  stämmer
Rubenssons (2003) teori överens med hemtjänstens utbud av utveckling. Ledarna verkar inte
ha tagit sitt ansvar för att medarbetarna ska utvecklas och lära sig nya saker, vilket nämns som
viktiga  faktorer  utifrån  aktuella  ledarskapsteorier  (Lima,  2007;  Kock,  2010).  Utveckling
skulle kunna ske i form av feedback och återkoppling till medarbetarna. Aru (2003) beskriver
att den yttre motivationen kan bestå av belöning och straff, vilket kan liknas vid feedback och
återkoppling. Belöning kan också ske i form av ökad lön och goda arbetsrelationer, på så vis
kan  medarbetarnas  motivation  öka  (Afful-Broni  &  Nanyele,  2012).  På  den  utvalda
hemtjänsten upplevde vissa intervjupersoner att ett ökat ansvar, genom fler delegationer, inte
påverkar lönen vilket upplevdes som motiverande.  Lärande och utveckling gav i detta fall
ingen motivationshöjning, då heller ingen löneökning skedde. Trots att kompetensutveckling i
de flesta fall leder till ökad motivation, personlig utveckling och välbefinnande (Karasek &
Theorell,  2011).  Utifrån  beskrivningarna  i  intervjuerna  verkar  inte  välbefinnandet hos
medarbetarna  vara  något  som prioriteras.  Därmed  kan  en  tydlig  koppling  göras,  då  den
utvalda hemtjänsten inte satsar på utvecklingsmöjligheter för medarbetarna vilket bidrar till
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att även välbefinnande för medarbetarna försämras. Kompetensutveckling är därmed något vi
tror verksamheten hade vunnit på.

9.1.1Feedback
Feedback och återkoppling är något som varje individ är beroende av och något som varje
verksamhet  bör  uppfylla.  Feedback  kan ske  genom medarbetare  men  ska  också  ske  från
ledaren (Granberg & Ohlsson, 2009). Vi anser att feedback är en viktig faktor i en verksamhet
för att medarbetarna ska bibehålla sin motivation. Två intervjupersoner beskrev att feedback
är en viktig punkt för att kunna utvecklas och skapa motivation till fortsatt arbete. Granberg
och Ohlsson (2009) hävdar att medarbetarna bör få kontinuerlig återkoppling och feedback,
för att bibehålla engagemanget hos medarbetarna. Feedback bidrar även till ökat lärande, ökad
självinsikt  och  utveckling  för  medarbetarna  (Granberg  &  Ohlsson,  2009).  Vilket
intervjupersonerna  betonar,  då  feedback  bidrar  till  utveckling  och  motivation.  Utöver
feedback  kan  motivationen  påverkas  av  den  uppskattning  som  sker  från  vårdtagarna.
Vårdtagarna kan även bidra till ett lärande eftersom ett möte med nya människor sker. Mötet
med nya människor gör att medarbetarna ständigt måste anpassa sig och lära sig läsa av varje
individ. Detta kan kopplas till Argyris (1976) lärande loopar, då tidigare erfarenheter utgör
grunden för hur vi agerar i en situation. Utifrån varje situation drar vi slutsatser, som ger oss
nya kunskaper. Genom tidigare erfarenheter har medarbetarna därmed en erfarenhet av hur
mötet med en ny person går till. Genom erfarenheterna tolkar medarbetarna situationen. Detta
sker exempelvis genom att medarbetarna läser av vårdtagaren, för att kunna anpassa sig till
vårdtagarens  situation.  I  detta  skede  har  ett  dubbellooplärande  skett,  då  en  ny erfarenhet
skapas. Vi hävdar att denna typ av lärande sker mellan två individer vilket kan liknas vid
Vygotskij (1999) som beskriver att individens proximala utvecklingszon vilken utgörs av två
individer.  Samarbetet  mellan  två  individer  bidrar  till  att  individens  egna  proximala
utvecklingszon kan utvecklas och bidra till att många får ta del av kunskapen (Lima, 2007).
Kunskap som sprids mellan ledare och medarbetare eller mellan medarbetarna skapar grunden
för lärande.

9.1.2 Viktig information - en faktor för lärande
Medarbetarna  på  hemtjänsten  berättar  att  det  enda  informationstillfället  som  finns  är
gruppmöten som sker med två veckors mellanrum. Däremellan får medarbetarna information
genom varandra, dock bidrar detta till att medarbetarna inte får samma information. Generellt
så  upplevde intervjupersonerna  som endast  är  timanställda  att  de  får  viktig  information  i
mindre utsträckning än de fastanställda. Angelöw (2013) menar att medarbetare behöver olika
typer av information för att  kunna göra ett  bra arbete och känna sig delaktiga.  Den valda
hemtjänstverksamheten befinner sig i en förändring i ledarskapet och Angelöw (2013) skriver
att i ett sådant samband är medarbetarnas behov av tillförlitlig information särskilt stort, då
bristfällig information kan leda till  problem och bli till  ett hinder i förändringen. Vi anser
därför att ledarna i dagsläget bör fokusera mer på att ge medarbetarna tydlig information, det
skulle kunna öka medarbetarnas motivation och även välbefinnandet. Med Angelöw (2013)
som stöd så är vi medvetna om att problemet kanske inte ligger i bristen på information. Utan
snarare i  hur mycket  information det  finns att  ta del  av samt  eventuella  feltolkningar. En
viktig  uppgift  för  ledaren  är  att  kunna  sortera,  förklara  och  förenkla  information  för  de
anställda. Det är viktigt att medarbetarna förstår budskapet i informationen (Angelöw, 2013),
på så vis kan verksamheten troligtvis minska onödig irritation och att medarbetare misstolkar
informationen som ges. Det kan också vara så att ledarna upplever att de inte har något nytt
att informera om. Medarbetarna bör få information av ledaren även om den är upprepande på
så  vis  går  ingen  information  förbi  (Angelöw,  2013).  Ledaren  kan  också  informera
medarbetarna  på  olika  sätt,  eftersom  förmågan  att  ta  till  sig  information  skiftar  mellan
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individer. Genom att bemöta alla rykten genom att dementera, bekräfta eller komplettera dem
är bra för att stärka trovärdigheten och slutligen så är det viktigt att alla berörda medarbetare
får samma information och gärna vid samma tillfälle (Angelöw, 2013).

Utifrån  resultatet  har  den  verbala  kommunikationen  en  central  del  i  hemtjänsten,  då
informationen  sprids  genom mestadels  medarbetarna.  Enligt  Säljö  (2010)  är  samtalet  det
viktigaste  verktyget  för  lärande  och  i  den  här  studien  har  vi  bland  annat  studerat  hur
kommunikationen ser ut  på hemtjänsten.  I  resultatet  finner vi brister  på lärande,  då bland
annat ett  splittrat  ledarskap och bristfällig  information försvårar en god interaktion mellan
ledare  och  medarbetare.  Det  sociala  samspelet  är  enligt  Vygotskij  (1999)  den  viktigaste
drivkraften i en individs utveckling och lärande. Studiens resultat visar på att majoriteten av
intervjupersonerna saknar den här drivkraften och vi tror det är svårt för medarbetarna att få
ett bra lärande om man inte först fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare.

9.2 Välbefinnande och samarbetshälsa
Intervjupersonerna upplever ledarnas tillgänglighet som en trygghet men däremot prioriteras
vårdtagarna före medarbetarna vilket leder till att medarbetarnas välbefinnande kan drabbas
eftersom ledarskapet oftast utgår ifrån vårdtagarnas bästa. En intervjuperson som arbetar som
timanställd  upplever  ett  utanförskap,  vilket  vi  tolkar  som  att  medarbetarens  trivsel  och
trygghet  kan  påverkas.  Önnevik  (2010)  menar  att  anställningsformen  kan  påverka
medarbetarens trygghet och trivsel. Tryggheten och trivseln påverkar i sin tur medarbetarnas
arbetsresultat. Människor har i olika utsträckningar behov av delaktighet, trivsel samt trygghet
(Önnevik, 2010).  

En intervjuperson upplever att ledarna under den senaste tiden har börjat lyssna mera vilket
har  lett  till  att  medarbetarna  har  fått  ett  större  inflytande.  Hanson  (2004)  hävdar  att
medarbetares  känsla  av  delaktighet  och  inflytande  bidrar  till  att  medarbetaren  ökar  sin
motivation  och ökar  den hälsofrämjande faktorn.  Trygghet,  delaktighet  och trivsel  har  en
avgörande roll för välbefinnandet och motivationen. Trivseln och goda relationer krävs för att
medarbetarna  skall  kunna  prestera  och  uppleva  motivation  (Aru,  2013).  Motivation  och
välbefinnande kan också påverkas av vårdtagarna. En intervjuperson upplever att arbetet hos
vårdtagarna  kan  vara  både  fysiskt  och  psykiskt  påfrestande.  Samtidigt  menar  en  annan
intervjuperson  att  vårdtagarna  även  kan  bidra  till  uppskattning  och  en  ökad  motivation.
Vårdtagarna samt ledarskapet har därmed en stor påverkan på medarbetarnas välbefinnande.
Vi anser att välbefinnandet och motivationen påverkas av ledarskapet. Vidare anser vi även att
medarbetarna motiveras av varandra.

Utifrån  resultatet  upplever  en  del  av  intervjupersonerna  ett  obehag  då  det  pågår
ryktesspridning. Ryktesspridningen innefattar att både ledare samt medarbetare talar illa om
varandra vilket intervjupersonerna menar kan leda till  en utsatthet för den drabbade. Detta
tolkar vi som att medarbetarnas välbefinnande påverkas negativt då verksamheten inte präglas
av ett gott samarbete. Sandberg (2010) hävdar att samarbete i arbetslivet är en komplex men
central  fråga.  Alla  områden  inom arbetslivet  är  mer  eller  mindre  beroende  av  samarbete
(Sandberg, 2010). Kan det vara så att ledarna på hemtjänstverksamheten behöver förändra
sina olika roller?  Enligt  Pool (1997) kan ledaren behöva ändra sin ledarstil  för att  kunna
integrera med sina medarbetare, detta bidrar i sin tur även till att medarbetarnas motivation
ökar.

Ett tydligt exempel på att interaktionen har fel fokus är att flera medarbetare upplever att både
ledare och medarbetare talar illa om varandra. Medarbetarna upplever det som obehagligt och
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flera intervjupersoner upplever att de inte mår bra av det beteendet. Det skapar en oro och
försiktighet hos medarbetarna. Vi tolkar resultatet av medarbetarnas oro och obehag som en
faktor  vilket  förklarar  medarbetarens  välbefinnande  på  arbetsplatsen.  På  en  hälsosam
arbetsplats  samarbetar  ledare  och  medarbetare  för  att  skydda  och  främja  bland  annat
välbefinnandet  i  den  psykosociala  arbetsmiljön  inklusive  organiserade  av  arbets-  och
arbetsplatskultur (WHO, 2015). I studien ser vi tydliga samband mellan dåligt ledarskap och
mindre välbefinnande hos medarbetarna.

Burns (2001) har i sin studie synliggjort att medarbetares tankar tillsammans med en stark
ledare ses som framgångsrikt och att ledaren i de fallen har bättre förutsättningar att utveckla
en stark relation mellan medarbetarna. I den här studien ser vi ett bristfällande ledarskap som
kan skapa oro och misstro bland medarbetarna. En intervjuperson berättade att det är en av
ledarna man endast går till om man verkligen måste, då det finns en rädsla att möta andra
ledare. Samma intervjuperson upplevde att det endast finns en ledare som har medarbetarens
fulla förtroende och att man kan vända sig till den ledaren i alla väder. Vi tolkar det här som
att ledarskapet är splittrat, vilket vi anser påverkar relationen. Medarbetarna borde se ledarna
som allierade och inte som ett splittrat ledarskapet. Flera intervjupersoner uppgav att de tyr
sig till en specifik ledare, vilket vi väljer att se både positivt och negativt. Vygotskij (1999)
hävdar att  det sociala samspelet  är  den viktigaste drivkraften i en individs utveckling och
utgår från att lärandet styr utvecklingen. Med den utgångspunkten så anser vi det är bra att
medarbetarna känner förtroende för minst en ledare, då vi tror att det kan hjälpa individen att
känna arbetsglädje.  Om medarbetaren saknar arbetsglädje så tror vi  det  finns en risk i  att
medarbetaren hämmas i sitt lärande. En annan intervjuperson pratar varmt om en ledare och
beskriver är riktigt bra. Intervjupersonen anser att de andra ledarna bör ta efter den ledaren. Vi
tolkar även det här som att medarbetare tyr sig till minst en ledare vardera. Det kan vara så att
ledarna  har  olika  kompetenser  och  att  ledarnas  personligheter  stämmer  bättre  eller  sämre
överens med olika medarbetare. I så fall rekommenderar vi att ledarna diskuterar det här med
varandra så att  de är medvetna om varandras personligheter och kompetenser. Olikheterna
inom ledarskapet användas som en styrka för ledarskapet på hemtjänsten, då medarbetarna är
olika och troligtvis behöver olika bemötanden. Det här kan vara en förklarande faktor till att
intervjupersonerna i flera fall valt ut en ledare att ty sig lite extra till.  Dock krävs en god
relation mellan samtliga i verksamheten eftersom dialog och diskussion kan bidra till lärande.

9.3 Kommunikation - en viktig faktor för samarbete
Intervjupersonerna  upplevde  att  interaktionen  sker  främst  genom  verbal  kommunikation
mellan  två  individer,  eller  genom  skriftlig  kommunikation.  Kommunikation  mellan  två
individer  kan  ske  på  många  olika  sätt,  dialog  och  diskussion  verkar  vara  den  mest
förekommande kommunikationen. Senge (1990) menar att dialog måste ske genom att lyssna
och tala,  samspelet  mellan  dessa  två  bör  vara  i  lika  stor  grad.  Argyris  (1976)  hävdar  att
jämlikhet  och ett  kontinuerligt  utbyte  av dialog  och diskussion bidrar  till  teamarbete  och
möjlighet  till  utveckling  och  lärande.   På  den  utvalda  hemtjänsten  existerar
gruppuppdelningar vilket vi tolkar som att verksamheten behöver arbeta mer som ett team.
Dialogen  mellan  medarbetare  och  mellan  ledarskapet  beskrivs  också  bristfälligt,  vilket
innebär  att  interaktionen  inte  fungerar  särskilt  bra.  Lärande och utveckling  genom dialog
beskrivs därmed som bristande. Dialog och diskussion är därmed faktorer som krävs för att
verksamheten ska bli framgångsrikt anser vi. Dialog och diskussion inom ledarskapet uppstår
när ledare och medarbetare kan utveckla en relation och därmed få tillgång till det utbytets
fördelar, är  utgångspunkten i  LMX (Graen & Uhl-Bien,  1995).  Vi tror att  dialogen är ett
viktigt redskap för lärande som Säljö (2010) även hävdar. Men det kan vara så att det behövs
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flera redskap för att ett lärande kan ske eftersom vi är lite kritiska till att endast se språket
eller  dialogen som framgångsrika redskap. Om vi kan använda dialogen tillsammans med
exempelvis LMX och ett starkt ledarskap så tror vi att hemtjänsten skulle kunna få ett utbyte
av lärande på det mest effektiva sättet. Vi tolkar att ett av de mest lärorika tillfällena under
hela  veckan  är  när  ledarna  äter  frukost  eller  fikar  tillsammans  med  medarbetarna.  I  den
situationen har varken medarbetarna eller ledarna några arbetsuppgifter, alla arbetar istället
med sin sociala prestation och vi hävdar att det kan skapa en god balans för verksamheten.

9.4 Ledarskapets brister
Majoriteten av intervjupersonerna har beskrivit flertalet negativa upplevelser av ledarskapet.
Intervjupersonerna  upplevde  bland  annat  att  ledarskapet  är  otydligt  och  rörigt  samt  att
nyanställda  sällan  vet  vilken ledare de ska prata  med i  olika sammanhang.  Granberg och
Ohlsson (2009) menar  att  det  är  viktigt  att  ledaren  för  en dialog  och kommunicerar  med
medarbetarna för att förhindra att medarbetarna lägger energi på fel sak i arbetet. Vi tror att
om medarbetarna upplever att ledarskapet är otydligt bör ledarna arbeta med att vara tydliga i
sin ledarroll. Ett exempel kan vara att ledarna beskriver sina olika uppgifter som bör upprepas
med jämna mellanrum. Detta för att alla medarbetare skall få ta del av samma information.
Angelöw (2013) poängterar vikten av att  informera och att  det är  bättre  att  informera för
mycket än för lite.

Vi rekommenderar även att ledarna på den utvalda hemtjänsten arbetar strategiskt med att ge
samma information till alla medarbetare, då Angelöw (2013) menar att det minskar risken för
missförstånd och diskussion mellan  medarbetarna.  Vi tolkar  resultatet  som att  nyanställda
känner sig förvirrade, då de inte får tillräcklig information om hur ledarskapet ser ut.

Ledarskapet kan genom goda relationer till medarbetarna skapa optimala förutsättningar för
ett tydligt ledarskap. Med LMX som utgångspunkt hävdar vi att samspel mellan ledarskapet
och  medarbetarna  i  hemtjänstkooperativet  är  svagt.  I  resultatavsnittet  ser  vi  tydligt  hur
intervjupersonerna upplevde ledarskapet på väldigt olika sätt samt splittrat. De ser bland annat
ledarna  i  flera  fall  som  kompisar  eller  kollegor,  snarare  än  en  allierad  ledning  på  sin
arbetsplats.  De  här  kompisrelationerna  som  flera  intervjupersoner  upplever  ser  vi  som
ytterligare en brist i ledarskapet. En annan intervjuperson har helt andra uppfattningar och
beskriver i stället en rädsla till en av ledarna. Webb (2007) redovisar i sin studie att ledare som
har  en  intellektuell  stimulans  och  är  omtänksamma  mot  sina  medarbetare  har  i  högre
utsträckning möjlighet att påverka medarbetares motivation. Kan det vara så att ledarna på
verksamheten saknar grundläggande egenskaper för att kunna vara goda ledare? Kan det vara
så att ledarna själva upplever någon form av ohälsa som påverkar deras möjlighet att göra ett
bra  arbete?  En  annan  faktor  som  skulle  kunna  bidra  till  ett  starkare  ledarskap  är
förväntningarna  på  medarbetarna.  Genom  att  ledarskapet  ökar  sina  förväntningar  på
medarbetarna bidrar det till  ökat lärande hos medarbetarna och en högre kvalité på arbetet
(Bezuijen et al., 2009). Vidare beskriver Bezuijen et al. (2009) att ledarna bör förlita sig på
sina  medarbetare  och ge  dem ett  större  inflytande  för  att  medarbetarna  ska  uppleva  ökat
välbefinnande. Eller beror det på att ledarskapet är för mesigt som en av intervjupersonerna
poängterar? Ett optimalt ledarskap grundar sig kanske i en blandning av det olika aspekterna
som nämns ovan.

9.5 Ledarskapets styrkor
Det finns flertalet positiva aspekter med ledarskapet, detta främst hos de medarbetare som
arbetat under en kortare tid på verksamheten. Kan det vara så att man är mer motiverad eller
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kanske inte vågar kritisera ledarskapet i början av sin anställningstid? Eller handlar det om att
man ännu inte hunnit ta del av de negativa sidorna? En intervjuperson upplevde att arbetet är
jättebra organiserat och att ledarna inte sätter någon press på medarbetarna. Vi tycker det är
bra att  medarbetaren  upplever  ledarskapet  såhär, då utbrändhet  och stress inte  är ovanligt
inom vården. Enligt Papathasious el al. (2014) studie så har ledarskapet en stor betydelse i hur
vårdarbetares välbefinnande ser ut och i vilken utsträckning de blir utbrända.

Resultatet  visar  att  flera  av  intervjupersonerna  uppskattar  att  ledarna  styr  upp  sociala
tillställningar, såsom att medarbetarna fikar ihop eller äter frukost ihop på fredagar. Att sociala
tillställningar  på  arbetsplatsen  uppskattas  och  betonas  som  viktigt  för  medarbetarnas
motivation kan förstås som att arbetsuppgifterna i sig inte motiverar, utan det behövs andra
faktorer för att främja motivationen, det här kopplar vi till Ryan och Deci (2002) som skriver
att medarbetaren har ett behov av att känna delaktighet och tillhörighet. Det sociala behovet
skulle  därför kunna vara tillfredsställande.  Med stöd från Ryan och Deci (2002) tolkar  vi
resultatet  i föreliggande studie som att en närvarande ledare kan hjälpa medarbetaren att i
högre grad uppfylla det sociala behovet på arbetsplatsen. Några intervjupersoner berättade att
de tolkar gesten som ett tecken på uppskattning från ledarens sida. I den här studien tolkar vi
gesten  som  gott  ledarskap  och  vi  ser  tydliga  tecken  på  att  ledaren  vill  interagera  med
medarbetarna  och  skapa  goda  relationer,  vilket  vi  hävdar  är  till  stor  fördel  för  hela
verksamheten.  Lima (2007) menar  att  pedagogisera  ledarskapet  kan  vara ett  försök att  få
medarbetarna att gå i den riktning som organisationen behöver följa i sin utveckling. Vi menar
att ledarna med hjälp av de avslappnade sociala tillställningarna skulle kunna använda det här
som  ett  verktyg,  tillsammans  med  dialogen.  Det  skulle  kunna  skapa  en  naturlig  och
avslappnad relation  mellan  medarbetaren  och ledaren  som i  sin  tur  skulle  kunna leda  till
positiva medarbetare med ett  ökat välbefinnande.  Dock så vill  vi  med stöd från Angelöw
(2013)  poängtera  vikten  av  att  en  ledare  ändå  ska  ha  en  tydlig  ledarroll  och  vi  vill  inte
uppmuntra till kompisrelationer mellan ledare och medarbetare.

Intervjupersonerna upplevde att det är positivt att ledarna alltid är tillgängliga. Granberg och
Ohlsson  (2009)  hävdar  att  diskussion  och  jämlika  förhållanden  bidrar  till  utveckling  och
lärande på arbetsplatsen. Vi anser att även om det finns stora brister i kommunikation så är det
bra att ledarna finns tillgängliga,  då medarbetarna alltid kan ställda direkta frågor. Studien
utgår  från  medarbetarens  perspektiv  och  belyser  flera  gånger  negativa  aspekter  med
ledarskapet. Dock anser vi, med stöd från Vygotskij (1999), att lärandet sker åt båda hållen
och att medarbetarna också har ett ansvar i interaktionen mellan ledare och medarbetare. Det
vill  säga,  om  informationen  och  kommunikationen  är  bristfällig  i  organisationen  så  kan
medarbetarna  ändå  få  information  genom  den  positiva  aspekten  att  ledarna  alltid  finns
tillgängliga.

Tillgängligheten  i  samband  med  den  förändring  som  sker  i  verksamheten,  betonar  att
ledarskapet är på väg i rätt riktning. Ett fåtal intervjupersoner beskrev ledarskapet som något
positivt eftersom ledarskapet sedan en tid tillbaka lyssnar ger ökat delaktighet och inflytande.
Vi anser att förändringen är positiv, men undrar samtidigt vad det är som gör att inte fler
intervjupersoner upplever förändringen. En anledning kan vara att lärandet sker i olika nivåer
mellan olika individer, så ifall den här studien hade gjorts några månader senare så kanske
intervjupersonerna  hade  svarat  annorlunda  angående  hur  ledarskapet  på
hemtjänstverksamheten utvecklats.
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9.6 Hemtjänstens verksamhetskultur
Svensson  (2009)  menar  att  det  ofta  är  organisationens  ledning  som  formulerar  målen,
strategierna  och  arbetssätten  på  ett  företag.  Detta  kan  liknas  vid  den  valda
hemtjänstverksamheten där det finns en styrelse som bestämmer, medarbetarna får rätta sig
efter de bestämda riktlinjerna. Pedagogiken spelar stor roll i det här sammanhanget, då det
handlar om att få medarbetarna att dela styrelsens mål. Efter att ha intervjuat åtta medarbetare
så ser vi att de har olika uppfattning om hur verksamhetskulturen ser ut, hur de ser på lärande
och vilken påverkan ledarskapet kan ha på medarbetarna.

Utifrån intervjupersonernas svar kan vi urskilja en förvirring i hur medarbetarna uppfattade
verksamhetskulturen på hemtjänsten. Denna förvirring skulle kunna bero på att frågan ifrån
vår intervjuguide var svår att förstå. Däremot upplevde majoriteten av intervjupersonerna att
det finns en större ekonomiskt styrning då vinstdrivande faktorer har en central del. Intressant
i  sammanhanget  är  att  hemtjänstverksamheten  själva  marknadsför  sig  som  en  icke
vinstdrivande  hemtjänst.  Hemtjänstens  ekonomiska  styrning  som  intervjupersonerna  har
beskrivit  kan  kopplas  till  vilken  Sandberg  (2013)  nämner  som  uppdragskulturen  där
organisationens mål och uppdrag är framträdande. Detta kan vidare sammankopplas med vad
Ellström och Ekholm (2001) menar handlar om en omvårdnads- och tillsynsinriktad kultur där
de sociala aspekterna med vårdtagarna har en betydelsefull faktor för hur verksamheten är
strukturerad. Papathanasiou et al. (2014) hävdar att inom vårdens verksamhetskultur finns en
tydlighet i vårdpersonalens olika roller, där medarbetarnas förtroende för ledarna har en viktig
roll. Ledarnas får ett ökat förtroende när det grundas i ett konstruktivt beslutfattande samt
lojalitet.  Flera intervjupersoner beskriver att medarbetarna inte är högsta prioritet  eftersom
många vårdtagare ska hinnas med, vilket leder till att medarbetarna får arbeta hårdare för att
hinna med i sina scheman istället för att utökad personal prioriteras. Enligt resultatet tolkar vi
det  som  att  hemtjänstens  upplevda  ekonomiska  styrning  medför  en  negativ  aspekt  för
medarbetarnas välbefinnande.

På hemtjänstens hemsida står målet tydligt beskrivet vilken innefattar att bedriva den bästa
möjliga hemtjänsten utifrån de förutsättningar  som ges samt att  vårdtagarna  är i  centrum.
Hemtjänsten  marknadsför  sig  inneha  en  god  personalvård  där  personalen  utgör  en  lika
betydelsefull del som vårdtagarna. Vi finner det här intressant då flera intervjupersoner känner
sig förbisedda på grund av arbetsuppdragens ökade insatser. Intervjupersonerna upplever även
att  de inte erbjuds vidareutbildning vilket  enligt  Ellström och Ekholm (2001) tyder  på att
inom en  omvårdnads-  och  tillsynsinriktad  kultur  upplever  ledningen  att  utbildning  spelar
relativt  en  mindre  betydelse  vid  omsorgsarbete.  I  motsats  till  det  här  så  finns  andra
upplevelser från intervjupersonerna som beskriver att personalen är verksamhetens kärna samt
att det inte finns ett fokus på den ekonomiska aspekten vilket Sandberg (2013) beskriver som
en blandning mellan relation- och värdekulturen.

Hur ser då en optimal verksamhet ut? Önnevik (2010) menar att den verksamhetskultur som
är mest  lämplig att  tillämpa beror på verksamhetens olika förutsättningar  som exempelvis
verksamhetsidé,  strategier  samt  mål.  Hemtjänstverksamhetens  ledning  och  medarbetarnas
delade meningar samt upplevelser om verksamhetsskulturen tolkar vi påverkar samarbetet för
att uppnå gemensamma mål. Taris och Schreurs (2009) menar att framgångsrika verksamheter
även  är  produktiva  vilket  leder  till  att  verksamheter  behöver  förstå  sambandet  mellan
individens  välbefinnande  och  resultat  i  hemtjänsten.  Vi  hävdar  att  ledarskapet  på
verksamheten behöver förtydliga informationen kring uppdrag och mål. Vi menar att lärandet
inom hemtjänsten speglas till stor del av hur verksamheten är uppbyggd.
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10 Förbättringsmöjligheter
10.1  Ledarskapet
Genom ett sammansvetsat ledarskap där ledarna utgår från samma principer, kan ledarskapet
bli mer strukturerat. Tydlig information till medarbetarna om vad varje enskild ledare arbetar
med, bidrar till  ökad förståelse och struktur. Denna information skall ges till  medarbetarna
kontinuerligt,  för  att  alla  skall  få  tillgång  till  samma  information.  Ledarskapet  olika
ansvarsområden kan med fördel skrivas upp på skyltar på kontoret, på så vis skapas tydlighet.
Utifrån att samtliga ledare samarbetar och styr upp mål för hur verksamheten bör ledas, kan
kompisrelationer  och  maktspel  bearbetas.  Ledarskapet  bör  hålla  en  professionell  nivå
gentemot  sina  medarbetare,  där  tydliga  skillnader  finns  mellan  medarbetare  och  ledare.
Studien avser att medarbetarna ska behandlas lika för att skapa trygghet och jämlikhet. Detta
är även av vikt för att organisationen ska kunna utvecklas.

10.2 Motivation och kompetensutveckling bidrar till välbefinnande
Genom att hemtjänstverksamheten fokuserar mer på kompetensutveckling och lärande i form
av utbildningar och samarbete för medarbetarna, så tror vi att medarbetarnas motivation kan
öka. Om motivationen ökar så bidrar det till ett ökat välbefinnande vilket i sin tur kan stärka
och  utveckla  verksamheten,  vilket  leder  till  ett  dubbelloopslärande.  Utifrån  studien
rekommenderas  samarbetsövningar  mellan  medarbetarna  och  ledarna,  för  att  stärka
gemenskapen.

10.3 Vidare forskning
Utveckling och lärandets påverkan på medarbetarens välbefinnande har framkommit i den här
studien. För att kunna få djupare kunskap inom det här området hade medarbetarnas hälsa
beroende på utvecklings-möjligheterna kunnat studeras. I studien anas att intervjupersonernas
kollegor,  de  andra  medarbetarna  på  hemtjänstverksamheten,  också  påverkas  av
arbetsmotivationen. Det skulle därför vara av intresse att göra en djupare studie med fokus på
faktorer som påverkar medarbetarens motivation. Det skulle också vara intressant att göra om
studien med fokus på olika testgrupper, för att undersöka ifall det finns skillnader mellan olika
grupper. Vidare så anser vi att genom metoden observation så skulle verksamhetskulturens
påverkan  på  medarbetarnas  arbetsmotivation  kunnat  undersökas,  vilket  hade  gett  en  mer
övergripande bild. Det är också av intresse att göra om studien utifrån ledarnas beskrivning av
utvecklingsmöjligheter  och motivation för att  vidare se hur deras välbefinnande upplevs i
förhållande till  lärandet på arbetsplatsen. Det skulle bidra till  en ökad förståelse för varför
motivationen på arbetsplatsen ser ut som det gör.

11 Slutsats
Denna  studie  ger  kunskap  och  inblick  i  hur  ledarskapet  upplevs  av  medarbetare  på  en
hemtjänstverksamhet, genom att belysa sambanden mellan begreppen lärande, motivation och
välbefinnande. Vår slutsats är därmed att ledarskapet har brister i lärandet, motivationen och
välbefinnandet gentemot medarbetarna. Även om små företag ofta har mindre möjlighet till
kompetensutveckling så är vår rekommendation att ledarna satsar mer på förmånerna som ett
litet företag kan ha. Ledarna skulle kunna arbeta mer med att inkludera medarbetarna och få
alla att känna delaktighet. På så vis tror vi att medarbetarna skulle få en ökad motivation på
arbetet, känna sig viktiga och därmed få ett ökat lärande och välbefinnande.
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13 Bilagor
13.1 Intervjuguide 1
Information att gå igenom med intervjuperson innan intervjun

Syftet  med  studien  är  att  studera  medarbetarnas  upplevelser  och  föreställningar  av  hur
ledarskapet vid ett hemtjänstkooperativ bidrar till lärande hos  medarbetaren. Studien ämnar
att studera detta lärande i relation till medarbetarnas motivation och välbefinnande.

▫ Anonymitet.
▫ Frivilligt att delta samt intervjuperson har rätt att avbryta intervjun.
▫  Konfidentialitet,  personuppgifter  hanteras  så  ingen obehörig  kan komma åt  de  samt  att
insamlade uppgifter och data kommer att användas enbart för det här forskningsändamålet.
▫ Intervjupersonens svar kommer att bidra till studiens resultat och studien kommer vidare
publiceras i Diva, samlingsverk för uppsatser.
▫ Organisationens ledare kommer att få ta del av studien i syfte att förhoppningsvis utveckla
ledarskapet på organisationen.
▫ Fråga om lov att intervjun spelas in för att underlätta arbetet med empirin.

Bakgrundsfrågor
* Kön?
* Ålder?
* Vilken är din yrkestitel?
* Hur länge har du arbetat här?
* Vilken anställningsform har du?

Ledarskapet
* Hur skulle du beskriva ledarskapet på hemtjänsten?
* Vilka styrkor upplever du ledarskapet har?
* Vilka svagheter upplever du ledarskapet har?
* Kan du beskriva hur ansvarsfördelningen ser ut på verksamheten?
* Hur kommunicerar ledare till er medarbetare?
* På vilket sätt upplever du att ledarna visar uppskattning?
* Hur förmedlas information på hemtjänsten?
* Hur upplever du verksamhetskulturen på hemtjänsten?
* Till sist, vad anser du behöver förbättras på verksamheten?
Tack för din medverkan!
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Följdfrågor
-Berätta mer….
-Kan du utveckla?
-Kan du ge något exempel?
-Hur menar du då?
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