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Abstract 

Title: The manager as a norm-sender  - a qualitative study from both the managers-and 

staffs perspective 

Authors: Ramona Malmberg and Jenny Sandberg 

Supervisor: Frans Oddner 

Assessor: Weddig Runquist 

The aim of  our study is to explore which norms that exists in the home care service, who 

is sending those norms, how are they maintained and how do they affect the interactions 

between staff  and manager? We want to deepen our knowledge about home care service as 

an organization and increase our understanding for the psychosocial work environment 

and also the importance of  leadership. We mean to read the organizational culture that 

exists which allows us to deal with the values that influence the behavior in the 

organization.  

The study is based on a qualitative method. The data consists of  two focus group 

interviews, one with managers from the home care service-organization and one with staff  

from the same organization. The interview with the managers consisted of  five participants 

and the corresponding figure for the second interview with the staff  was eight participants.    

The theoretical viewpoints have been communication-theory, organizational theory and 

Foucault´s theory of  power. 

Our result indicate that norms are something that unconsciously controls us and that we 
have learned that there are consequences when you step out of  what is normative for the 
group. The result also indicate that norms within the own group is difficult to recognize 
and a bit forbidden to talk about.  

One of  the most important findings where that for our two interview-groups there where 
normative to talk about the care-takers perspective, but at the same time it was normative 
to base thoughts and acts from their own perspective. An important discovery is also that 
both managers and staff  experience stress, have feelings of  inadequacy and that nobody 
listens to their point of  view.  

Both parts also have the experience of  being powerless and not to be able to make 
decisions. According to them it seems like it is all about implement what they are ordered, 
which can be seen as the democracy is just a facade. The power exists and is being used but 
there are no subjects because no one experiences themselves to have any power.  

 

Keywords: norms, normsender, organizational culture, psychosocial, work environment, 

leadership, home care service, elderly, manager, staff, social work.  
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1. INLEDNING 

 1.1  Problemformulering 

Hemtjänsten har förändrats under de senaste decennierna och hela den offentliga 

verksamheten har mer och mer blivit influerat av managementteorier som 

härstammar i det privata näringslivet. Ett problem inom hemtjänsten är att de mål 

som sätts upp är ideala, till skillnad från verksamheten som är konkret. Detta 

innebär att målen måste tolkas och konkretiseras. Denna process baseras på de 

värderingar och erfarenheter som finns hos den som tolkar och det är därför svårt 

att nå målet om ”lika vård för alla” (Thylesson 1991). 

Det ställs idag höga krav på chefer som förväntas leda i förändringstider och lyckas 

implementera de mål och riktlinjer som sätts ovanifrån. Det ställs också höga krav 

på personal inom omsorgen att delta demokratiskt i dessa förändringsprocesser och 

göra de mål som sätts upp normativa i personalgrupperna. Problemet är dock att 

normer ständigt måste tolkas, förhandlas och omförhandlas vilket leder till en 

ständig osäkerhet kring vad som råder för tillfället. Det leder till en stress inte bara 

för cheferna som ska försöka hålla sin personal utefter samma linje, utan också för 

personalen som i den demokratiska andan förhandlar om vad som ska gälla 

(Nilsson & Waldemarson 2011). 

För att se problematiken ur olika perspektiv har vi valt att göra en jämförande 

studie där vi får en inblick i hur både personal och chefer upplever att normer 

bildas och upprätthålls på arbetsplatsen. Anledningen till detta öppna 

förhållningssätt angående normbildningen är att vi är medvetna om att även andra 

personer än chefen kan vara normsändare och vi vill därmed inte begränsa vårt 

resultat genom att använda ledande frågor, vi avser dock att undersöka chefen som 

normsändare i enlighet med syftet för denna studie.  

Vi har inte funnit några tidigare studier om hur man uppfattar chefens roll som 

normsändare i hemtjänstorganisationen. Mot bakgrund av de senaste årens 

förändringar inom organisationen anser vi att kunskaper om detta kan vara 

värdefulla för bland annat omsorgens ledare och personal. Vi har därför valt att 

göra denna studie för att vidare undersöka detta.  



5 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka chefen som normsändare från två perspektiv, 

dels från chefens och dels från personalens.  Vi vill ta reda på vilka normer som 

specifikt finns inom verksamheten för hemtjänst, vem som sänder dessa normer, 

hur de sedan upprätthålls samt hur de påverkar samspelet mellan personal och chef. 

På så vis vill vi fördjupa våra kunskaper om hemtjänsten som organisation och öka 

vår förståelse för den psykosociala arbetsmiljön där, samt ledarskapets betydelse.  Vi 

åsyftar att avläsa den organisationskultur som råder vilket skulle ge oss möjlighet att 

kontextualisera de normer som påverkar beteendet i organisationen.  

 

De frågeställningar som vägleder den följande studien är: 

 – Vilka normer råder på arbetsplatsen, ur chef- respektive personalperspektiv? 

 – Hur uppfattar cheferna och personalen att normerna implementeras och 

upprätthålls? 

 – Hur uppfattar cheferna och personalen att normerna påverkar samspelet dem 

emellan?  

 

 1.3  Centrala begrepp och definitioner 

Här redogör vi för de begrepp och definitioner som förekommer i uppsatsen. Vi 

ämnar klargöra vad vi lägger i begreppen som vi använder oss utav då det ibland 

annars kan råda tvivel kring hur vi definierar dem.  

I denna uppsats skriver vi om både ledare och chefer. Vi är medvetna om att dessa 

begrepp skiljer sig åt i innebörd. Chef kan sägas vara mer den formella positionen i 

en organisation, medan att vara ledare innebär att ha en relation till medarbetarna 

som gör att ledaren kan nå fram till dem (Ahltorp 1998). Anledningen till att vi inte 

valt ett av begreppen är för att vi inte vill att uppsatsen ska få en text som låter 

alltför repetitiv i formuleringarna. Vi avser därför att benämna ledare och chef  som 

ett och samma begrepp.  
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Begreppet norm kommer från latinets norma som betyder ”vinkelhake, rättesnöre, 

regel”, d.v.s. det man rättar sig efter. Normerna står helt enkelt för det normala och 

förväntade (Svensson 2008; Nilsson & Waldemarson 2011).                                                                                                

                                                                                                                                        

Vi väljer att definiera den psykosociala arbetsmiljön så som Lennéer-Axelson & 

Thylefors (2005) gör, som ett allmänt samspel mellan individ och 

omgivning/arbetsmiljö.                                                     

Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) gör också en utmärkt definition av vad som 

utgör en arbetsgrupp. Definitionen de ger håller vi oss till i studien. De menar att en 

arbetsgrupp består av tre eller flera individer som borde förväntas ha gemensamma 

mål och är ömsesidigt beroende av varandra och uppfattar sig som en grupp.  

Med begreppet enhetschef  avser vi den chefen som är närmast personalgruppen 

den så kallade första linjens chef. Olika kommuner kan ha olika namn för denna 

position t.ex. enhetschef, områdeschef, verksamhetschef  osv.  

Med begreppet normsändare menar vi den som sänder normer genom att uttrycka i 

tal och kroppsspråk vilka regler som ska gälla inom gruppen. Gruppen legitimerar 

normsändaren genom att implementera dessa regler som gruppnormer.  

 

 1.4  Avgränsningar 

Vi har istället för att göra en bred undersökning valt att fokusera på det mindre 

sammanhanget för att där finna det unika i jämförelsen mellan två parters 

perspektiv av chefen som normsändare. Tanken var från början att göra en 

komparativ studie mellan två olika verksamhetsområden för att se hur normer 

skiljer sig åt där. Dock kände vi att det blev för brett och riskerade att resultera i att 

vi inte får fram vad vi behöver till analysen. Vi har då istället valt att göra en studie i 

verksamhetsområdet för hemtjänst där vi ämnar se hur omvårdnadspersonalens 

respektive chefernas perspektiv skiljer sig åt.  
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2.  BAKGRUND 

Vi kommer under detta avsnitt att redogöra mer detaljerat kring idéerna som berör 

hemtjänst och offentlig verksamhet och vi kommer även att ge en kortare, specifik 

presentation av den kommun vi valt att undersöka.  

 

 2.1  Hemtjänst 

Hemtjänst beviljas enligt Socialtjänstlagen 4.kap. 1 § och i den lagen står att läsa 

”den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning eller livsföring i övrigt… Den enskilde ska genom 

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller 

hennes möjligheter att leva ett självständigt liv” (SFS 2001:453).  

Syftet med hemtjänst är att kunna fortsätta bo kvar i sitt eget hem. En person som 

har hemtjänst har fått insatsen beviljad efter ansökan hos kommunens 

biståndshandläggare. Hemtjänsten kan hjälpa till med t.ex. medicinering, 

påklädning, dusch och städning. I SCB:s undersökning från 2010, nöjd kund-index, 

NKI, ger äldre betyg åt hemtjänst och särskilt boende på en skala 0-100. 

Hemtjänsten fick snittvärdet 75 medan särskilt boende landade på 72. Det visar att 

personer med äldreomsorg överlag är nöjda och i flera fall mycket nöjda med den 

vård och omsorg som de får. De kategorier som fick högst betyg av personer med 

hemtjänst var bemötande och trygghet i hemmet. Lägst betyg fick kategorin social samvaro 

och aktiviteter, vilket kan innebära att prata en stund med personalen, få komma ut 

när man vill samt aktivitetsutbudet (SCB Välfärd nr 1 2011). En annan 

undersökning från SCB (2012) visar på att andelen äldre som bor i särskilt boende 

minskar medan andelen som bor kvar hemma och får hemtjänst ökar. I oktober 

2010 var det omkring 10,8 % av de som var 65 år och äldre som var beviljade 

hemtjänst i den sydsvenska kommun som vi har studerat. 

Enligt Socialstyrelsen innefattar hemtjänstens uppdrag dels av servicekaraktär och 

dels de som är mer inriktade på personlig omvårdnad. På 1980-talet hade brukare 

och hemtjänstpersonal större möjlighet att själva avgöra hur de tilldelade timmarna 

skulle nyttjas. Men i samband med att beställar/utförarsystemet infördes i 
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kommunerna blev det viktigare att skilja på service respektive omvårdnadsinsatser. 

Det råder idag ofta olika taxor för olika former av hemtjänst. Ett syfte med detta 

kan t.ex. vara att hålla nere efterfrågan bland personer som enbart behöver 

städning. Med hög taxa för städning blir det i många fall billigare eller åtminstone 

samma kostnad att anlita en privat städfirma för att utföra tjänsten. I den kommun 

som vi har undersökt beviljas alla över 80 år matdistribution och trygghetslarm då 

de ansöker om insatsen. Det erbjuds också fri avlösning upp till ett visst antal 

timmar för anhöriga som vårdar maken/makan i hemmet då de kan behöva 

avlastning. Det tas också med i beräkningen om man lever tillsammans med 

make/maka vad gäller ansvaret för t.ex. inköp, tvätt och städ. Detta motiveras av 

äktenskapsbalkens underhållsplikt mellan makar. Man kan säga att 

biståndsbedömningen har blivit ett sätt för kommunen att vara sparsam med de 

medel som finns och styra resurserna till de med ansenligt omsorgsbehov 

(Socialstyrelsen 2005 & den undersökta kommunens hemsida). 

Det har sedan slutet av 1980-talet skett stora omstruktureringar av och besparingar 

inom vård-och omsorgen. Det har också genomförts en rad reformer, varav en är 

ädel-reformen som togs i bruk 1992. Anledningen till ädel-reformens införande var 

att man ville komma till rätta med den svårfattliga ansvarsfördelningen och bristen 

på samverkan som dessförinnan rått mellan kommun och landsting när det gällde 

vården av äldre och äldreomsorgen. Färdigbehandlade patienter blev kvar på 

sjukhuset där sjukhuset fick ta ansvaret för att kommunen inte kunde erbjuda 

särskilt boende eller hemtjänst tillräckligt snabbt. I och med ädel-reformen fungerar 

det i dag som så att när en patient är medicinskt färdigbehandlad enligt läkaren på 

sjukhuset tar kommunen över betalningsansvaret för patienten. Därmed anses 

problemet löst i den mån att det är tydliggjort vem som bär det ekonomiska 

ansvaret och från vilken tidpunkt. De förkortade vårdtiderna på sjukhus som detta 

betalningsansvar även ledde till, medförde att äldre personer skrevs ut till hemmet 

med allt större behov av medicinsk vård och rehabilitering. Konflikten ligger ofta 

idag kring just detta att landstinget har en tendens att skriva ut patienter i ett 

tidigare skede än innan, just för att det ekonomiska ansvaret tas över av kommunen 

från den stund som läkaren signerar patienten som utskrivningsklar (Socialstyrelsen 

2005).  
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Äldreomsorgen undergick även stora organisatoriska förändringar på 2000-talet, 

vilket ledde till att nästan alla kommuner idag avskilt handläggning och 

myndighetsutövning från själva utförandet av hemtjänsten. Det har på senare år 

också blivit allt vanligare att kommuner börjar använda sig utav begreppet kund och 

ett så kallat kundvalssystem. Den äldre ska till exempel ges möjlighet till att själv välja 

utförare av hemtjänst.  Personen går från att vara brukare av tjänst till att vara en 

kund som anlitar hemtjänsten för att utföra en tjänst, precis som en kund i ett annat 

sammanhang. Det tänket går också hand i hand med att vara konkurrenskraftig och 

agera samt marknadsföra sig precis som andra företag och organisationer som är 

beroende av sina kunders lojalitet (Socialstyrelsen 2005). 

 

Kommunen förefaller, enligt statsvetaren Erik Oddvar Eriksen (1997), ses som 

invånarnas serviceinstitution vars utveckling kan bedömas med utgångspunkt i de 

tjänster som erbjuds och kvalitén på dessa. De aktiviteter som en kommun erbjuder 

måste legitimeras i förhållande till allmänintresset, då kommunen alltjämt är ett 

politiskt organ. Regelbundet görs undersökningar för att kunna uppvisa den senaste 

statistiken och exempel på frågor som ställs är; Vad kostar ett särskilt boende? Hur 

är kvalitén på hemtjänst? Vad har kommunen att erbjuda inom kultur? Hur är 

kvalitén på skola och barnomsorg? Beroende på resultaten värderas sedan 

kommunen som visar hur kommunen ligger till, allra helst i jämförelse med 

grannkommunerna men också hur kommunen står sig jämfört med övriga landet. 

Goda siffror är viktigt i marknadsföringssyfte och det kan generera ökat 

kommuninvånarantal genom inflyttning till kommunen (Oddvar Eriksen 1997).  

Det har skett ideologiska förskjutningar under 1990-talet inom äldreomsorgen och 

under denna tid ägde en viss marknadsorientering av kommunernas verksamheter 

rum. 1992 års förändring av kommunallagen innebar att kommunerna fick större 

frihet att fatta beslut om bl.a. driftsformer, styrformer (t.ex. beställar/utförare)och 

brukaravgifter. Denna lagändring innebar en förstärkning av en redan pågående 

trend av organisationsförändringar inspirerade från det privata näringslivet. Dessa 

styr-och driftsformer sammanfattas med beteckningen företagisering av kommunerna 

(Szebehely 2000). Styrformerna är tagna från management-teorin och gäller t.ex. 

målstyrning, utlokaliserat budgetansvar, individuell lönesättning och konkurrens.  
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Genom en ökad användning av kvantitativa analyser t.ex. genom 

brukarundersökningar m.m. hoppas kommunerna på att detta ska leda till att man 

lättare ska kunna se hur tjänsterna som produceras kan effektiviseras och förbättras 

(Oddvar Eriksen 1997). 

Det finns inte någon myndighetsrapport eller enskilt forskningsprojekt som på ett 

förenat vis följt hemtjänsten under 1990-talet med fokus på de organisatoriska och 

innehållsmässiga förändringar som då skedde. Dock har en hel del studier gjorts ur 

ett så kallat vardagsperspektiv av flertalet forskare (Szebehely 2000, ref. till Bergh 

1995, Gustafsson 1999) där deltagande observation och intervjuer använts som 

metod. Resultaten från dessa studier visar sammantaget på att hemtjänsten under 

1980-talet dominerades av en traditionell organisationsmodell som innebar att den 

som fick hemhjälp i allmänhet hade ett fast vårdbiträde och en i förväg bestämd 

hjälptid. Det som antagligen har bidragit till att formalisera och avpassa 

hemtjänstens alldagliga möten och som flyttat fokus från de sociala till de 

ekonomiska tankarna är införandet av beställar/utförarmodellen. 

Biståndsbedömningen uttrycks som en beställning till verkställigheten som erhåller 

pengar för att producera en viss tjänst/utföra ett uppdrag. Sammanfattningsvis har 

hjälpen, enligt utredningen, blivit mer standardiserad och uppifrån styrd samt 

detaljplanerad (Szebehely 2000). 

Inom äldreomsorgen finns det en gemensam värdegrund, definierad av 

Socialstyrelsen (2012) som all personal förväntas arbeta utifrån. Det handlar om att 

visa respekt för varje individ och ha ett bra bemötande samt att den äldres behov 

ska stå i centrum och genomsyras av inflytande och självbestämmanderätt. Då vi 

har valt att anonymisera kommunen vi undersökt kommer vi inte att källhänvisa 

materialet. Vi menar att detta ändå är relevant då vi kan visa hur 

organisationsstrukturen är. 

Omsorgsnämnden är överst i organisationsstrukturen och bär ansvar för 

äldreomsorg och verksamhet LSS stöd och service. Förvaltningschefen har ansvar 

för samtliga verksamhetsområden inom social omsorg och svarar inför både 

omsorgsnämnd och socialnämnd. I dessa ingår bland annat verksamheten för 

individ och familj, myndighetsfrågor, särskilt boende och hemtjänst. Under 

förvaltningschefen i den hierarkiska ordningen finner vi ledningsgruppen med 
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bland annat verksamhetschefen för hemtjänst. Denna yrkesroll har i sin tur sju 

enhetschefer under sig som samtliga har ansvar för ett eget hemtjänstområde i 

kommunen (Den undersökta kommunens hemsida 2012). 

 

 2.2  Psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammas alltmer i forskning som rör 

arbetsmiljö eller personalhälsa och det talas då om kommunikation, roller, 

gruppdynamik och mänskliga relationer. Thylefors (2005) forskar om arbetsmiljö 

och hälsa inom vård och omsorg och hon menar att en dålig psykosocial 

arbetsmiljö kan kännetecknas av upplevd stress, utanförskap, mobbing och 

psykosomatiska sjukdomar. Den psykosociala arbetsmiljön har en stor betydelse 

även för hur den fysiska arbetsmiljön uppfattas eftersom en bra sammanhållning i 

personalgruppen ger positiv energi som gör att effekterna av en sämre yttre miljö 

kan mildras. Effekterna syns även i en motsatt situation där den yttre arbetsmiljön 

är av bra kvalitet men det inom personalgruppen eller i samarbetet med chefen blir 

mycket konflikter och dåligt kamratskap, vilket då kan leda till att personalen mår 

dåligt trots goda yttre förutsättningar.  

Ledarskapsforskning har visat att personalens arbetslivskvalitet har en stor påverkan 

på arbetsplatsens effektivitet och lönsamhet. Där arbetsmiljön uppfattas som dålig, 

jämfört med där undersökningar visat att den uppfattas som bra, omsätts 

personalen oftare, är produktiviteten lägre och sjukfrånvaron högre. Thylefors 

(2005) menar att det troligtvis finns ett starkare samband mellan kvalitet/effektivitet 

och arbetsmiljö/klimat inom just vård-och omsorgen. Under de senaste två 

decennierna har vård-och omsorgspersonal fått uppleva åtskilliga 

organisationsförändringar till följd av politiska beslut vilka har genererat nya lagar, 

mål och riktlinjer. Nya beslutsformer som detaljreglerar vilka insatser varje individ 

har behov av samt ekonomiska nedskärningar i form av färre anställda ger en 

väsentligt ökad belastning i arbetet, både fysiskt och psykiskt, för vårdpersonalen. 

Den ökade belastningen hänger ihop med tidspressen som råder, vilken gör att 

arbetarna ständigt upplever sig som otillräckliga (Lenéer-Axelsson & Thylefors 

2005; Thylesson 1991). 



12 

 

Arbetsmiljöforskning visar på ett klart samband mellan att känna tillfredsställelse på 

arbetet och i resten av sin livssituation. Påverkan sker i båda riktningarna d.v.s. en 

positiv arbetssituation gör att man mår bättre hemma och en bra fritid gör att 

arbetet går lättare. En dålig arbetssituation eller problem i privatlivet följer även det 

med i tankarna och resultatet kan då bli att man inte är närvarande i nuet och får 

svårt för att koncentrera sig. Överlag så känner sig chefer mer tillfredsställda i 

arbetslivet än de som inte är chefer (Nonås 1992 ref  till Rubinowitz 1984). 

Kathe Nonås (1992) studier indikerar att kvinnor har svårare än män att kombinera 

karriär och familjeliv då det är vanligare att kvinnliga chefer är ensamstående, skilda 

eller gifta utan barn, detta kan kopplas till att det är vanligare bland manliga chefer 

att ha en deltidsarbetande partner vilket troligtvis innebär mer stöttning i familjeliv 

och hushållsarbete.  

 

Psykologen och organisationsforskaren Sigvard Rubenowitz har forskat om 

sambandet mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaro och resultatet visar att sjukskrivning 

sällan beror på en enskild faktor i arbetsmiljön utan en samverkan mellan flera 

faktorer. Exempel på faktorer som kunde inverka var dålig fysisk arbetsmiljö t.ex. 

buller, dålig luft, tungt arbete och psykosociala faktorer som få sociala kontakter, 

många anställda, låg tjänsteställning och små möjligheter att påverka. Det har även 

visat sig att det är samma psykosociala faktorer som ligger bakom vid hög 

omsättning av personal som vid hög sjukfrånvaro och slutsatsen av detta är att 

personal som mår dåligt pga. den psykosociala arbetsmiljön i första hand söker sig 

till ett nytt arbete men i de fall då detta inte är möjligt tvingas de istället att 

sjukskriva sig för att orka. Ett bra sätt enligt Rubenowitz att minska sjukfrånvaro 

och öka trivsel är att engagera personalen i förändringsarbetet, åtgärderna blir då 

motiverande, attraktiva och anpassade efter personlen behov. I en studie av Herloff  

i början av 1980-talet visade resultatet att större förändringar som förflyttning eller 

nya arbetsuppgifter kan leda till psykiska och psykosomatiska besvär i de fall då 

man inte själv har valt eller i stor utsträckning kunnat påverka förändringen 

(Johansson 1992). 
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I Arbetsmiljöverkets forskning från 2009, Arbetsmiljöstatistik, visar det sig att kvinnor 

i högre utsträckning än män upplever besvär med hälsan både fysiskt och psykiskt. 

Kvinnor har i högre utsträckning arbete som innebär daglig kontakt med andra 

människor, s.k. människonära arbete. Arbetsmiljöverkets studie pekar också på att 

kvinnor inom omsorgsyrken har högre andelar av bland annat kroppslig trötthet 

och kvinnor har svårare än män att kunna påverka sin arbetstakt. Dessa resultat 

uppvisar en något negativ bild men samtidigt ska framhållas att resultatet också 

visar att de flesta är nöjda med sitt arbete och ser det som meningsfullt 

(Arbetsmiljöverket 2009).  

I Arbetsmiljöverkets studie från 2010 visade resultatet på att stress eller 

psykosociala påfrestningar är den vanligaste orsaken till besvär med hälsan för 

kvinnor. Den näst vanligaste orsaken är påfrestande arbetsställningar. Dessa två 

aspekter sammantagna kan anses uppvisa en bild av vård- och omsorgspersonalens 

situation (Arbetsmiljöverket 2010). Kvinnor har överlag högre sjukfrånvaro än män 

och fler av de lågutbildade än de högutbildade i samhället har sjukersättning. Äldre-

och handikappomsorgens personal hade år 2000 den högsta andelen med 

sjukersättning vid sidan av barnomsorgens personal (SCB 2004).  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

De senaste drygt trettio åren har genererat åtskilliga idéer kring hur ledarskap och 

organisationer kan och bör utformas vilket också påverkat hur delar av hemtjänsten 

kommit att organiseras. Røvik (2008) menar att det som är gemensamt för vad han 

anser är de mest framgångsrika ledarskapsidéerna är att de går under benämningen 

managementteorier/idéer. I detta begrepp läggs bland annat olika typer av 

ledarskap, organisationsstruktur, organisationskultur, målstyrning, kvalitetssäkring 

och kund/servicekultur. 

Psykologen Rolf  Granér (1994) beskriver att det finns formella och informella 

aspekter av en organisation. På ett medborgerligt plan består det formella av lagar 

och förordningar. I den formella organisationen finns både föreskrifter och 

anvisningar, det finns därtill inom arbetsgruppen regler och vanor för hur 

arbetsuppgifterna ska utföras. Den informella aspekten innebär att organisationen 

har ett normsystem. Det är oskrivna regler för vad man får och bör känna, tänka 

och göra i olika situationer. Kulturen i organisationen bärs upp av de normer som 

finns. Normsystemet inrymmer precis som regelsystemet regler kring hur arbetet 

ska skötas, men också hur man ska fungera tillsammans i gruppen (Granér 1994). 

 

3.1 Normer 

En norm skapas genom att den introduceras av någon, kanske chefen eller någon i 

gruppen och för att sedan bli normativ, alltså det som gäller normalt.  Denna 

handling eller åsikt måste bli allmänt accepterad i gruppen som en regel eller som 

”hur vi gör normalt” för att gälla. De normer som finns i en grupp eller på en plats, 

t.ex. på banken, förs vidare till nykomlingar genom att de som redan befinner sig i 

sammanhanget visar hur man ska bete sig och om någon avviker från detta 

beteende resulterar det ofta i blickar, irritation eller tillsägelse. På en arbetsplats 

introduceras ny personal både genom muntlig information om gällande regler, 

förväntningar och beteende samt genom det beteende och kroppsspråk som 

gruppen uppvisar (Baier & Svensson 2009). 
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Rättssociologisk forskning menar att normer kan förklaras som en samling regler 

som i ett visst sammanhang bestämmer hur vi förväntas uppföra oss och att det 

ofta handlar om konkreta, detaljerade anvisningar som t.ex. hur vi ska klä oss, hur vi 

ska tilltala varandra, vilken typ av relation som finns mellan människorna i det 

sammanhanget osv. I en arbetsgrupp kan det vara en norm att tala illa om chefen 

eller att hjälpa varandra i arbetet och en lite mer allmänt vedertagen norm är att den 

som vill göra karriär ska hålla sig väl med ledningen. Normer kan vara moraliska 

och då handlar de om hur vi behandlar andra människor, många moraliska normer 

är även rättsliga och genom att bryta mot dessa kan du dömas för lagbrott. Ett 

exempel på en moralisk, rättslig norm är ”du ska inte döda”. Sociala normer eller 

uppförandenormer är de normer som vi skapar i relationen med andra människor 

och de varierar beroende på sammanhanget, i arbetsgruppen ska vi bete oss, klä oss, 

prata och tycka på ett visst sätt medan vi i fritidsföreningen, familjen eller på 

banken kan förväntas vara på ett helt annat sätt (Baier & Svensson 2009). 

Granér (1994) redogör för tre olika typer av normer inom arbetsgruppen. 

Normalitetsnormer är de som uttrycker normalt beteende i gruppen. 

Förbudsnormer anger gränser för det tillåtna beteendet och idealnormer beskriver 

det önskvärda beteendet för gruppen, t.ex. hur man ska bete sig i arbetsrollen och 

mot sina kollegor. För att ett regelsystem ska fungera måste det även finnas former 

för bestraffning om regler bryts. Det räcker med hotet om dessa straffåtgärder. 

Granér (1994) menar vidare att det i grunden handlar om att få alla i gruppen att 

anpassa sig till det gemensamma normsystemet. Ofta upptäcker en nyanställd de 

oskrivna normerna först när de blivit överträdda. Positiva sanktioner syftar till att 

förstärka ett beteende medan negativa sanktioner bidrar till att skapa ett beteende 

som överensstämmer med normerna. I vilken utsträckning en anställd sedan rättar 

sig efter dessa normer som efterfrågas att denne ska ta till sig beror på hur viktig 

gruppen är för individen.  

Det är skillnad på de arbetsinriktade normerna och de sociala normer som råder i 

en arbetsgrupp. De arbetsinriktade kan gälla hur beslut fattas, vilka arbetstider som 

tillämpas och längd för raster osv. Dessa är ofta reglerade i det formella 

regelsystemet via arbetsbeskrivningar och avtal etc. men det är de informella sociala 

normerna som anger hur de formella arbetsnormerna ska tolkas och i vilken 

utsträckning de ska följas av gruppen. Det är också de sociala normerna som avgör 
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om man är med i gruppen eller inte, samt hur man ska vara för att passa in i 

gemenskapen (Granér 1994).   

Att sända ut normer är en form av kommunikation. Begreppet kommunikation 

kommer av latinets communicare och betyder att göra något tillsammans, att ha 

förbindelse med någon. Tom Eide är koordinator vid etikprogrammet vid Oslo 

universitet och Hilde Eide är lektor i psykologi och kommunikation i Oslo och de 

menar att i alldagligt tal används begreppet kommunikation om allt ifrån informella 

samtal till masskommunikation över världsomfattande nätverk. I en 

tvåpartskommunikation sänder den ena parten signaler och den andre tolkar dem. 

Däri läggs grunden för närhet och distans, tillit och misstrogenhet samt samarbete 

och osämja. Olika människor kan reagera på olika sätt på samma signaler. Även om 

signalerna kan tyckas vara mycket tydliga kan man inte vara säker på att man 

uppfattat dem korrekt. (Eide 2006). Socialpsykologen Björn Nilsson och pedagogen 

Anna-Karin Waldemarsson (2011) menar vidare att all kommunikation äger rum i 

ett fysiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt sammanhang som inverkar på både de 

budskap vi själva avsänder och vår tolkning av andras signaler. Den kulturella 

kontexten utgörs av värderingar, attityder, världsbild och språk som delas av en 

grupp. Det sociala sammanhanget gäller identitet, relationer, makt och roller. Det är 

därför viktigt att minnas att den kommunikation som utspelar sig mellan två parter 

både måste tolkas och förstås i ett sammanhang (Nilsson & Waldemarson 2011).  

Sättet som chefen väljer att hantera situationer på och se på sitt arbete sänder 

signaler till personalen om vilka normer och värderingar som ska råda, t.ex. om 

chefen stressar, ofta jobbar sent och hela tiden har en fulltecknad kalender så sätter 

det höga krav för personalen och tillför negativ stress. Om chefen istället visar att 

en 40 timmars arbetsvecka är det som eftersträvas och att arbetet ska ske i lagom 

takt samt balanseras av en fritid fri från arbete så minskar pressen på personalen 

vilket ökar hälsan. Ledaren kan föregå med gott exempel då det är själva gärningen 

som har störst signalvärde. Om ledaren inte strävar efter att sända normer genom 

sina handlingar riskerar rollen att undermineras och då kan chefen förlora 

legitimitet som ledare (Ahltorp 1998; Angelöw 2002).   

Oavsett om det är chefen eller gruppens deltagare som är normsändare finns där 

från början i en ny grupp varken normer eller regler. Edgar Schein (2010) menar att 

normer skapas genom att en enskild person tar ställning i en fråga och beroende på 
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hur gruppen reagerar på detta ställningstagande, så avgörs den fortsatta 

normbildningen. Schein menar vidare att antingen godtar gruppen normen i 

tystnad eller aktivt och öppet, tvistar om den ett tag eller avvisar den med 

detsamma. Det finns enligt honom också tre konsekvenser som han säger alltid kan 

observeras i dessa situationer. För det första blir det personliga konsekvenser för 

normsändaren genom att denne antingen får eller förlorar inflytande i gruppen. För 

det andra blir det interpersonella konsekvenser för de som är omedelbart 

involverade i vad som ska normsättas och för det tredje blir det en normativ 

konsekvens för gruppen som helhet. Sammantaget kan man säga att det krävs att 

en individ agerar men att det är gruppens reaktion på det som skapar själva 

grupprodukten (Schein 2010).   

 

3.2 Organisation och ledarskap 

Organisationsforskaren vid Lunds Universitet, Mats Alvesson, beskriver att chefen 

befinner sig i en situation där krav, värderingar och normer kommer dels uppifrån 

ledningen och dels från medarbetarna. Det är vanligt att chefen medlar mellan dessa 

och försöker hitta en rimlig nivå där alla arbetar mot samma mål och liknande 

värderingar och normer (Alvesson 2009). Professorn i organisationsteori, Mary Jo 

Hatch uttrycker det som så att värderingar är de sociala principer som i en viss 

kultur har ett inneboende värde. De definierar vad de anställda i en organisation 

bryr sig om, t.ex. demokrati, pengar eller lojalitet. Värderingar utgör grunden för 

vad som är rätt och fel och används därför som en moralisk och etisk kod (Hatch 

2002).  

För att vidare knyta an till lojalitetsbegreppet påvisar Trollestad (2000) forskaren 

O´Reillys teorier från 1991 om just lojalitet inom organisationer. O´Reilly visade på 

fyra mekanismer som han kallade det, genom vilka lojalitet och önskad 

organisationskultur kan utvecklas.  

 Delaktighet, medarbetarna uppmanas och ges möjlighet till att ta egna beslut. 

 Ledning som symboliska handlingar, tydliga handlingar från ledningen i enlighet 

med önskade värderingar gynnar en stark kultur. 
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 Styrd information och isolering, uniformitet och samarbete mellan medarbetare 

understryks som viktigt och inflytande från utomstående minskas därmed.  

 Mångsidigt belöningssystem, materiella och sociala belöningar ges för att få önskad 

kultur i organisationen (Trollestad 2000 ref  till O´Reilly 1991).  

Den, enligt Göran Ekvall (1990), kanske viktigaste forskningen om ledare, 

åtminstone för praktiken, är den om olika ledarskapsstilar, vad de får för 

konsekvenser samt hur ledarens beteende påverkar arbetsgruppens trivsel och 

arbetsmoral.  

I den tidiga forskningen om ledarskap så lades det stort fokus på att hitta medfödda 

ledaregenskaper då många trodde att vissa personer var genetiskt 

förprogrammerade till att vara ledare.  På 1930-talet gjordes ett 

forskningsexperiment baserat på tanken att de beteenden som ger en bra ledare inte 

är nedärvda utan inlärda och experimentet, som gjordes av socialpsykologerna 

Lewin, Lippitt och Whites, hade syftet att identifiera den bästa ledarstilen, auktoritär 

eller demokratisk. Experimentet genomfördes genom att grupper av pojkar 

tilldelades ledare med olika stil; auktoritär ledare, demokratisk ledare och icke 

ledande ledare, detta experiment ses som klassiskt och lade en grund för framtida 

forskning om ledarskap. Efter andra världskriget började beteendevetare och 

forskare i Sverige att intressera sig för demokratiskt ledarskap och hur chefer kan 

utbildas i detta, intresset grundade sig i human relationsrörelsen och utvärderingar av 

demokratiska chefsutbildningarna som blev resultatet av forskningen fortsatte att 

utvärderas en bra bit in på 1980-talet. (Ekwall 1990). 

Inom den offentliga verksamheten, dit hemtjänsten tillhör, har det genom åren 

gjorts stora förändringar vilka ställer nya krav på ledarrollen. På 1980-talet började 

organisationer på allvar platta till den hierarkiska ledningsstrukturen som en följd av 

human relationsskolan och det var också 1982 som Socialtjänstlagen trädde i kraft 

för första gången och medförde en förändring från regelstyrning till ram-och 

målstyrning. En annan sak som lyftes fram var fördelarna med lokalt inflytande och 

enskilda kommuner fick större beslutsfrihet inom ramarna av Socialtjänstlagen, 

dessa förändringar gjorde att det ställdes nya krav på chefernas kompetens och 

deras förmåga att leda personalgruppen.                                                      
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Utvecklingen har sedan dess gått från ett så kallat auktoritärt ledarskap, där ledaren 

fattar beslut till ett mer så kallat demokratiskt ledarskap där personalen är delaktiga i 

de beslut som fattas. Grundtanken är att alla medarbetare är kompetenta, 

målinriktade, motiverade, kreativa och ansvariga, samtidigt är chefsidealet ”den 

goda hjälparen” som stöttar, tar initiativ, är lyhörd och situationsanpassad samt bra 

på att hantera makt, vilket inte är helt kompatibelt med ”den kompetenta” 

medarbetaren. En annan tyngd som läggs på chefen i offentlig verksamhet är att de 

ekonomiska resurserna är begränsade till skillnad från de mänskliga behoven och 

det är inte alltid lätt att balansera de behov som organisationen, personalen och 

brukarna har gentemot varandra. Chefen ska dessutom vara lojal mot både 

organisationen, med tillhörande riktlinjer samt mot personalen, brukarna, den 

professionella kunskapen och etiken. Mellanchefen, i vårt fall då enhetschefen, blir 

alltså lätt att använda som syndabock då något går fel inom organisationen och 

åtgärder behöver vidtas. Genom att dela samma värderingar, normer och attityder 

så blir gruppen samspelt, känner samhörighet och arbetar mot gemensamma mål. 

Oavsett hur många policys som arbetas fram i samråd med personalen så går det 

dock aldrig att beordra fram varken värderingar, normer eller attityder, därför är det 

viktigt att chefen kan motivera personalen och få dem att vilja vara delaktiga 

(Thylefors 1991). 

 

Maria Wolmesjö beskriver enhetschefens ledarskap i sin avhandling (2005) och hon 

menar att enhetschefer inom äldreomsorgen har en svår uppgift då de måste 

balansera mellan olika perspektiv. Det som styr dem är dels effektivitetsperspektivet 

vilket har sitt ursprung ur Taylorismen och scientific management där det menas att 

ledarskapets huvudsakliga roll är att organisera, fördela, kontrollera och beordra 

med målet att skapa högsta möjliga effektivitet. På andra sidan finns 

kommunikationsperspektivet vilket har sitt ursprung i human relationsrörelsen där 

fokus ligger på människor och problemlösning med tyngden på kommunikation 

och social interaktion. Inget av dessa perspektiv finns som sin helhet idag men 

inom äldreomsorgen ses delar av båda vilket kan vara en konsekvens av det 

hierarkiska, politiska styret av organisationen, d.v.s. det som finns ovanför 

enhetschefen, kombinerat med de värderingar som finns om demokratiskt styre 

nedåt i förhållande till personalgruppen. Man får inte heller glömma att då det talas 

om organisationer och deras kultur så är det ofta en idealbild som framställs och 



20 

 

verkligheten kan se helt annorlunda ut beroende på vem man frågar (Wolmesjö 

2005). 

Inom äldreomsorgen är det vanligast med kvinnliga chefer vars uppgift numera är 

att inneha ansvaret för verksamheten, budgeten, personalen samt arbetsmiljön 

vilket gör det till en i huvudsak administrativ tjänst. Enligt Wolmesjö (2005) har de 

flesta cheferna under sin utbildning läst beteendevetenskapliga ämnen och inom 

offentlig verksamhet är det enligt henne också vanligt med högre utbildning samt 

större tillgång till kontinuerlig ledarutbildning jämfört med den privata sektorn. 

Wolmesjö (2005) menar vidare att de gemensamma ledningsnormer och etiska 

koder som råder bland enhetschefer bör vara desamma som de yrkesetiska riktlinjer 

som socionomer förväntas följa. Dessa yrkesetiska riktlinjer handlar i huvudsak om 

socionomers skyldighet att visa respekt för alla individer, ta ansvar för sitt arbete, 

följa gällande lagstiftning samt eftersträva etisk medvetenhet och moralisk mognad. 

Dock är det så att utbildningsbakgrunden bland enhetschefer varierar så det är 

troligt att anta att det finns flera gällande ledningsnormer och etiska koder än de för 

socionomer. Detta gör att enhetschefer inom äldreomsorgen snarare är en 

semiprofessionell yrkesgrupp än en profession då de inte har en gemensam 

teoretisk kunskapsbas, samhällelig auktorisation samt gemensamma normer och 

etiska koder. (Akademikerförbundet 2010, Wolmesjö 2005). Wolmesjö (2005) 

nämner även den lojalitetskonflikt som enhetschefer lätt kan hamna i då politiken 

ovanifrån och personal/brukare underifrån ofta har kulturella motsättningar och 

olika önskemål om prioriteringar inom organisationen vilket gör att enhetschefens 

uppgift blir att medla mellan dessa.  

Granér (1994) anser att det är den formella organisationen som fastställer vem som 

är chef  men att det är den informella organisationen som anger vem som är ledare. 

Om chefen inte lyckas få legitimitet som ledare skaffar sig gruppen en annan ledare. 

Konsekvensen blir då att chefen har makten men saknar följare medan ledaren har 

följarna men saknar maktbefogenheter. Då kan organisationen hamna i en obalans, 

vilken Granér menar oftast kan återställas när chef  och ledare hittas i en och 

samma person. Det utesluter dock inte att det kan finnas informella ledare på en 

arbetsplats, vid sidan av den formella utan att en instabilitet uppstår (Granér 1994).  
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Enligt Alvesson (2009) är ledarskap en social påverkansprocess då det inte handlar 

om att en ledare agerar och de underordnade reagerar, utan det är ett samspel där 

de påverkar varandra. 

Enligt management-teorin är det ett viktigt kriterium för dagens ledare och chefer 

att de kan skapa och driva förändringsprocesser och helst då genom att förmedla 

värderingar som gör att medarbetarna vill vara med i förändringsarbetet. Ledaren 

ska också motivera personalstyrkan till att stå för dennes normer, vara aktiva i sin 

strävan efter att nå de mål som har satts upp samt att vilja göra ett bra arbete. Det 

är troligt att förändringar skapar ängslan som leder till motstånd och där fortsätter 

arbetet med att skapa motpoler till dessa känslor och få med individerna i 

utvecklingen (Nilsson & Waldemarson 2011; Thylefors 1991).  

                                                                                                   

Organisationsforskaren Kjell Arne Røvik (2008) anser att idén om en platt 

organisationskultur har ett starkt fäste idag och att alternativet är den 

pyramidformade organisationen med distinkt hierarkisk ordning och uppifrån styrd 

organisation. Det som han menar talar för den hierarkiska ordningen och som gör 

att den i vissa organisationer fortfarande fungerar, kan vara att där stark kontroll 

och rättssäkerhet är en nödvändighet för en organisations existens, blir det 

legitimerat att behålla strukturen. Likväl är det den platta strukturen som etablerats 

och mer tagit över som kontrast till den byråkratiska, pyramidformade hierarkin. 

Den platta strukturen innehåller dock inte en organisation utan ledare där alla är på 

samma nivå, däremot är den tillplattad i jämförelse med den pyramidformade. Hur 

kan då den platta strukturen ha fått en sådan stark genomslagskraft? Mycket tyder 

på att det finns starka normer i dagens organisationer som talar om att 

organisationernas mellannivåer ska tas bort och avståndet mellan högst och lägst i 

rangordningen ska minskas, alla ska arbeta närmre varandra. Det tycks också råda 

en stark norm enligt Røvik (2008) att en modern organisation ska vara marknads-

och kundorienterad samt att kostnadseffektivitet ska vara centralt i arbetet i den 

tillplattade organisationen. Idén är att beslut ska kunna fattas på enkelt och snabbt 

på samtliga nivåer vilket ger en ökad känsla av frihet för de anställda (Røvik 2008). 
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Organisationer jämför sig ofta med liknande organisationer som de anser har 

lyckats speciellt bra med något, t.ex. med implementeringen av ett arbetssätt. Ett 

framgångsrikt och inspirerande arbetssätt inom en organisation kan bli det legitima 

alternativet som tas efter av andra organisationer (DiMaggio & Powell 1983). Det 

har då blivit normativt för hur organisationer av liknande slag ska vara, genom att 

imitera andra kan man på ett tämligen enkelt sätt bli kostnadseffektiv samt nå en 

större framgång. Denna typ av imitering och legitimering kallar DiMaggio & Powell 

(1983) för mimetisk isomorfism. Inom vården kan man genom mimetisk isomorfism 

öka chanserna för att en gemensam värdegrund och ett gemensamt arbetssätt ska 

prägla en hel typ av organisation oavsett var i landet den befinner sig. (Ett exempel på 

detta är att det inte borde vara skillnad på kvalitet och utförande av hemtjänst på grund av var 

man bor). Även Wolmesjö (2005) beskriver att det inom kommunal äldrevård finns 

en benägenhet att följa moderna trender genom att gå över till organisationsformer 

från andra verksamheter, hon menar dock att det inte är med syftet att ses som en 

modern verksamhet utan att det handlar om en rädsla för att ses som omodern.  

Ett problem inom vård och omsorg, både inom en organisation och mellan 

organisationerna, kan vara att de mål som sätts upp är ideala till skillnad från den 

konkreta verksamheten, vilket innebär att målen måste tolkas och konkretiseras. 

Denna process baseras på de värderingar och erfarenheter som finns hos den som 

tolkar och det är därför svårt att nå målet om ”lika vård för alla”. Ett annat exempel 

på ett mål som är svårt hantera är ”god vård” då detta begrepp har olika betydelse 

för varje individ och mycket av det ligger i relationen mellan vårdtagare och 

personal. Som grund för relationen personal-vårdtagare ligger den relation som 

finns mellan personal-ledning och de normer som råder där. Det innebär att om 

man vill att vårdtagaren själv ska få bestämma över sin vårdsituation och vill att 

personalen ska se varje individ som kapabel att fatta egna beslut så måste även 

personalen ges denna frihet från ledningen (Persson & Karlsson ref  till Thylefors 

1991). 
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Inom offentliga organisationer, liksom i många privata, är det vanligt att det finns 

tydligt definierade mål för kvalitet, effektivitet, personalpolitik osv. Personalpolitiska 

mål kan t.ex. innefatta möjlighet till eget ansvar, personlig utveckling och bra 

kamratskap. Dessa mål går inte att mäta i siffror så som ekonomi och effektivitet 

men genom enskilda samtal med personalen och attitydmätningar så går det att få 

en uppfattning om läget. Ett problem är dock att effekten av attitydförändringar 

visar sig långt senare, ibland först flera år senare, och det gör att det blir svårt att 

koppla en positiv attitydförändring till ett positivt resultat i form av friskare och 

effektivare personal som är mer engagerade. Det bästa sättet att kringgå detta är att 

stämma av ofta och vidta åtgärder redan vid små förändringar som minskad 

motivation eller sämre trivsel (Karlsson 1992).  
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4. METOD OCH 

METODOLOGISKA 

ÖVERVÄGANDEN 

4.1  Forskningsansats 

Då syftet med vår studie är att undersöka chefen som normsändare har vi valt att 

arbeta med kvalitativ forskning. Vi vill ha en fördjupad förståelse och vi avser inte 

att generalisera resultatet. Vi vill finna det unika i intervjupersonernas uppfattning 

och det är svårt att få tillgång till med annan metod. Den kvalitativa metoden går ut 

på att försöka sätta sig in i intervjupersonens situation och se verkligheten utifrån 

dennes perspektiv. Målet är att nå bortom det subjekt-objekt-förhållande som den 

kvantitativa forskningen står för (Holme & Solvang, 1997). 

Normer kan inte undersökas om vi inte också förutsätter det icke-normativa. De 

sociala fenomen som framkommer i vår studie måste vi sätta i jämförelse med 

andra sociala fenomen för att kunna nå förståelse (May 2001). Vi vill nå förståelse 

om hur deltagarna ser på sig själva, arbetsgruppen, chefen och på sin relation till 

denna omgivning (Hartman 2004). 

Att genomföra kvalitativa intervjuer har både fördelar och nackdelar. Den primära 

förtjänsten är att vi genom denna metod kan få del av andra människors personliga 

uppfattning och egna ord och det som de själva anser är väsentligt. I 

intervjusituationen har vi också tillgång till deras kroppsspråk, något som kan vara 

mycket värt i vår senare analys. Jämfört med kvantitativ studie tillåter metoden 

överraskande data och det är skillnaderna, det unika som är det intressanta att ta 

fasta på och analysera vidare kring.  

Vi valde att ha fokusgruppsintervjuer då vi anser att de frågeställningar vi har kan 

besvaras på ett rikare vis genom denna intervjumetod, jämfört med vid en enskild 

semistrukturerad djupintervju. Deltagarna satt tillsammans i en cirkel vid ett bord, 

vi som forskare gav teman eller öppna frågor för dem att diskutera. Våra följdfrågor 
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ledde till en fördjupning runt temat och det intressanta låg i hur denna diskussion 

fördes och hur de reagerade på varandras uttalanden (jmf  Bryman 2011). 

Fokusgrupperna gick ut på att vi höll i en intervju med en grupp där fokus låg på 

att diskutera normer och hur de påverkar arbete, beslutsfattande, sammanhållning 

samt den psykosociala arbetsmiljön. Vår roll var som gruppledare och vi ansvarade 

för att samtalet stannade kring ämnet utan att vi styrde för mycket, det var 

deltagarnas interna diskussion samt den gruppdynamik de visade upp som var mest 

intressant. Vi hade inte för avsikt att avbryta de talföra för att få fram de tystlåtnas 

syn på saken. Istället ville vi låta grupprocessen ha sin gång och ta med det samspel 

vi observerade i vår analys om hur normerna på arbetsplatsen speglas i 

fokusgruppen (jmf  Bryman 2011).  

Fokusgrupper är bra att använda sig av då det väsentliga resultatet ligger i hur 

sociala grupper tolkar sin situation, vilka normer och värderingar som finns och hur 

de i gruppen interagerar med varandra. Genom att samtala i grupp får varje individ 

mindre utrymme att tala vilket medför att resultatet inte ger en så stor bild av 

individuella egenheter eller personliga åsikter.  Något att ha i åtanke när fokusgrupp 

används som metod är att det finns en social kontroll inom gruppen som kan 

hindra att vissa olikheter vad gäller perspektiv och erfarenheter inte kommer fram, 

det är dock inte säkert att detta hade kommit fram i en individuell intervju heller.  

Vad vi framhäver om oss själva och om vår situation är situationsbaserat, vilket 

innebär att i fokusgruppen, som också är arbetsgruppen, kommer vi som forskare 

att få en uppfattning om deras yrkespersonligheter.  Hur de ser på normer och 

värderingar utifrån detta perspektiv kan därför skilja sig åt från det perspektiv de 

har då de är i en annan situation, t.ex. med familjen.  

En klar fördel med fokusgrupper är att de som ingår i gruppen har den 

förförståelse och erfarenhet som krävs för att ställa rätt sorts frågor och fokusera 

på det som är väsentligt för dem i ämnet, som forskare har man sällan den sortens 

förförståelse vilket innebär att en fokusgrupp kan generera ett betydligt fylligare 

resultat än en forskare som i en enskild intervju ställer förbestämda frågor. Det är 

dock viktigt att beakta betydelsen av konformitet d.v.s. att åsikter och beteende kan 

färgas av ett verkligt eller upplevt grupptryck samt att en konflikt kan uppstå som 
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delar upp gruppen i två läger där fokus hamnar på att få rätt eller att vinna 

argumentationen (Halkier 2010). 

En nackdel med fokusgruppintervju kan vara att det ibland är svårt att analysera 

den data som har samlats in, speciellt i de fall då det blir livliga diskussioner där 

många åsikter går isär (Kvale 1997). En svårighet som också kan uppstå när man 

använder sig av fokusgruppsintervjuer är att det vid transkriberingen kan vara svårt 

att uppfatta allt som sägs under bandupptagningen. Vi förde stödanteckningar 

under hela intervjun och var uppmärksamma på intensiteten i diskussionen då detta 

senare avspeglas på inspelningen och då gjorde vi utförligare anteckningar under 

dessa skeden (Bryman 2011).  

 

4.2 Urval och tillvägagångssätt 

Vi valde att göra ett målinriktat urval, även kallat icke-sannolikhetsurval. 

Anledningen till vårt val var att vi strategiskt ville välja ut de intervjupersoner som 

vi ansåg var relevanta för våra frågeställningar. Det är viktigt när man använder sig 

utav ett icke-sannolikhetsurval att man är medveten om studiens fokus och syfte 

samt metoden så att urvalet hänger ihop med de delarna. Urvalsmetoden passar bra 

då vi inte har för avsikt att kunna generalisera vårt resultat, vilket är avgörande i 

kvantitativ statistisk analys. Det är inte bara intervjupersonerna som vi taktiskt har 

valt ut, utan även organisationen. Vi ansåg nämligen att de frågor vi ställt skulle vara 

intressanta att bli besvarade av deltagare som tillhörde just hemtjänsten. Detta 

hänger samman med det intresseområde vi båda har och vår förförståelse vi hade 

med oss in i studien. Konsekvensen av att göra detta avsiktliga urval är att vi redan i 

förväg vet att intervjupersonerna kommer att vara lämpliga att svara på de frågor vi 

formulerat (Bryman 2011; D´Cruz & Jones 2004).  

Vi hade två gatekeepers till vår hjälp då vi skulle få tillgång till de deltagare vi 

behövde till fokusgruppsintervjuerna. För det första tog vi kontakt med 

verksamhetschefen för att på så vis kunna få tillträde till ett ledningsgruppsmöte där 

vi kunde få möjlighet att träffa samtliga enhetschefer samtidigt. Verksamhetschefen 

ställde sig positiv till vår studie efter att vi via mailkontakt också bifogat vårt 

informationsbrev (se bilaga 1). I hennes roll som gatekeeper delade hon även ut 
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informationsbrevet till enhetscheferna och hälsade oss välkomna till mötet. Där 

avslutades sedan hennes roll som gatekeeper och vi lyckades motivera 

enhetscheferna till att vilja vara med i studien. Det som var svårt att få till var en tid 

där alla kunde ses och som låg nära i tiden. Mycket tack vare att de visste vilka vi var 

kunde de antagligen ställa upp lite extra vilket kändes bra. Fem av sju enhetschefer 

hade möjlighet att delta och en av dessa erbjöd sig också att låta oss göra en 

fokusgruppsintervju med hennes personal under en inplanerad arbetsplatsträff. 

Hon frågade i samband med detta erbjudande om det var någon annan som ville 

och/eller kunde av de andra enhetscheferna, men hennes personal tycktes i 

slutänden vara de som var lättillgängligast både schemamässigt då arbetsplatsträffen 

redan sedan innan var inplanerad men också tidsmässigt för vår del då vi behövde 

få intervjuerna gjorda inom kort.  

Då enhetschefen hade fjorton personal till vårt förfogande, som vi bad om att få 

halvera, krävdes det att hon gjorde ett urval. Hon menade att hon tagit schemalistan 

och valt ut varannan i listan till oss och den andra hälften som vi inte behövde hade 

hon arbetsplatsträff  med. Det finns alltid risker med att använda sig utav en gate-

keeper till urvalet. En av dem är att vi blir lovade access och/eller intervjutid men 

att gate-keepern sedan kommer på andra tankar och drar sig ur studien (Trost 

2005).  

Genom att vi gjorde två fokusgruppsintervjuer fick vi en studie som tillät oss att se 

på vår frågeställning ur olika perspektiv, chefernas och personalens. 

De båda fokusgrupperna bestod av fem enhetschefer respektive åtta medarbetare ur 

personalgruppen. Deltagarna var homogena då vi inte blandade chefer och personal 

i intervjugrupperna. Båda fokusgrupperna var naturliga och etablerade 

arbetsgrupper. De var heterogena i den bemärkelsen att ålder och erfarenhet 

varierade i de båda grupperna. I gruppen med enhetschefer var deras bakgrund och 

erfarenhet olik varandras medan det i personalgruppen var samma utbildning som 

låg till grund för det yrket de har idag och alla hade arbetat i många år.  
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4.3 Förförståelse  

Den kunskap och de tankar och känslor inför det vi studerat och också de personer 

som ingått i studien, är en naturlig del att ha med sig in i forskningsprocessen. Det 

är inget som ska ses som något negativt, utan tvärtom en tillgång när materialet vår 

undersökning genererat ska tolkas och förstås(Patel & Davidson 2003)                                                   

Intresset för chef-och ledarskap har funnits med oss båda under en längre tid. Det 

var under vår verksamhetsförlagda utbildning som vi började diskutera normer och 

dess påverkan och såg också det inflytande och makt som chefen kunde ha 

gentemot sin personal. De olika arbetsgrupperna vi mötte i olika typer av 

verksamheter var alla så olika och vi funderade på om det endast är chefen som 

sätter sin prägel på hur arbetsplatsen ser ut eller om andra faktorer väger in? 

Anledningen till dessa funderingar grundar sig antagligen på vårt intryck att alla 

chefer inte har övergått till det demokratiska ledarskapet.  

Då vi båda haft vår fasta punkt under den verksamhetsförlagda utbildningen som 

enhetschefer inom omsorgsförvaltningen har vi med våra handledare som vi hade 

under praktiken diskuterat ämnet vid ett flertal tillfällen. Vi har med oss viss 

förförståelse som är grundad i de åsikter och det arbetssätt som våra handledare 

hade. Vi är medvetna om vad vi bär med oss in i denna studie och det är just denna 

förståelse och kunskap som vi vill utveckla. 

 

4.4 Bearbetning och analys av data 

Transkriberingen gick bra och vi utvecklade en teknik för skrivandet som gjorde att 

det blev bra flyt i arbetet. Vi hade inga tekniska bekymmer och hade oftast en klar 

bild över vem som talade.  Vi vill dock göra läsaren införstådd med att i de partier 

där vi inte kunde höra exakt vad som sades eller vem som talade valde vi att 

markera stycket i transkriberingen med […] respektive ett frågetecken. Redan under 

själva transkriberingen påbörjades många tankar till analysen och dessa nedtecknade 

vi med detsamma. Viktiga stycken i den transkriberade texten fetmarkerades för att 

lättare kunna tas upp till diskussion. Vi valde att transkribera den intervju som vi 

själva var gruppledare för och sedan komplettera med de anteckningar och tankar 

som nedtecknades under intervjun av den andra. I vårt resultat har vi valt att byta ut 
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namnen på deltagarna. Eftersom det enbart var kvinnor som deltog i studien valde 

vi att vara tydliga med det och också enbart använda fiktiva kvinnonamn.  

Det föll sig naturligt att i resultatet följa den temadisposition som vi hade i vår 

intervjuguide. Det innebär också att de citat som förekommer i resultatet kommer i 

den ordning som de förekom under intervjun. Eftersom vi vill redogöra för både 

chefernas och personalens perspektiv på de teman vi hade för vår studie har vi delat 

upp resultatdelen i två delar. Vi vill på detta vis tydligt särskilja delarna så att läsaren 

kan utläsa vilken part som står för vad. När resultatet är redovisat för kopplar vi 

dem samman och jämför det som framkom under intervjuerna.   

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2011) är reliabilitet och validitet relevanta även inom kvalitativ 

forskning men innebörden i begreppen skiljer sig något från den definition som ges 

i kvantitativ forskning där det handlar om att mäta det man avser att mäta samt att 

resultatet är pålitligt på så vis att det blir detsamma om studien upprepas. Vad gäller 

reliabilitet i kvalitativa studier så är det svårt att replikera en studie och få liknande 

resultat då sociala miljöer och sociala betingelser skiftar, både över tid och mellan 

olika grupper. Det som går att göra för att stärka reliabiliteten är att gå in i en 

liknande social roll som den ursprungliga forskaren. När det kommer till validitet så 

är det inom kvalitativa studier svårt att ha en hög extern validitet då det handlar om 

huruvida resultatet är generaliserbart till andra sociala miljöer eller situationer. Den 

interna validiteten är lättare att uppnå då den handlar om att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teorier som denne 

utvecklar (Bryman 2011).  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom vi har valt att göra fokusgruppintervjuer så vet deltagarna vem som sagt 

vad. Detta är de medvetna om under hela intervjun då det är en gruppdiskussion. 

Vi har upplyst om att alla som vill får och kan ta del av resultatet av 

undersökningen, den färdiga uppsatsen. 
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Som forskare finns det fyra viktiga etiska principer som alltid ska följas: 

För det första finns det så kallade informationskravet som innebär att vi informerade 

intervjupersonerna om studiens syfte och innehåll samt att det var frivilligt för dem 

att delta och att de kunde avbryta sitt deltagande. I vår studie informerade vi 

verksamhetschefen, enhetschefer och personal. Det finns krav på oss som forskare 

att vi försäkrar oss om att intervjupersonerna är fullt medvetna deras rättigheter. 

Genom att inledningsvis lämna ut ett informationsbrev angående dessa uppfyllde vi 

kravet (Vetenskapsrådet 2002 ).  

Samtyckeskravet är den andra principen som i sin tur innebär att intervjupersonerna 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Däremot måste man vara beredd 

på att oavsett om ens gate-keeper ger sitt samtycke till studien eller ej, så är det 

deltagarnas samtycke som är avgörande. Om intervjupersonen drar tillbaka sitt 

samtycke mitt under intervjun eller efteråt bör de skador som studien kan 

förorsakas, genom att allt det materialet ställs utanför undersökningen, vägas mot 

de skador som intervjupersonen eventuellt kan drabbas av genom att kvarstå som 

deltagare i studien. Här är anonymisering ett starkt incitament till att få 

intervjupersonen att vilja delta. Vi informerade om att vi kommer att följa de fyra 

etiska principerna som gäller för svensk forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare ska ha uppgifterna kring personerna 

som deltar i studien i säkert förvar där ingen obehörig har möjlighet att ta del av 

dem. Både anteckningar och transkriberat material ska förvaras i våra egna hem på 

särskild avsedd plats. Vi anser att platsen är säker på så vis att vi inte ser någon 

hotbild mot att någon skulle vilja bryta sig in i våra hem för att komma över 

materialet. De i vår närhet som är medvetna om att vi genomför studien utgör 

heller ingen hotbild mot att vilja anskaffa sig materialet. Vi avser, förutom att 

anonymisera kommunen, också att fingera intervjupersonernas namn. Då vi har 

anonymiserat deltagarna kommer vi inte redogöra för vem som hade vilken 

erfarenhet genom att koppla samman det med ett fiktivt namn som sedan kan 

kopplas ihop med citat. Vi är medvetna om att de som läser uppsatsen kan veta 

vilken bakgrund som någon har och kan därmed också följa vad denne sagt under 

intervjun. Vi kan dock aldrig garantera fullständig anonymitet men kan så långt det 

är möjligt arbeta för att det ska uppnås (Vetenskapsrådet 2002). 
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Den sista av de principer som ska följas kallas för nyttjandekravet och går ut på att de 

uppgifter som samlats in kring intervjupersonerna bara får användas i vår studie 

och dess syfte. Efter att studien är avklarad kommer vi att förstöra det material som 

har med undersökningen att göra. Detta för att obehöriga i framtiden inte ska 

kunna ta del av eventuellt känsligt material men också för att säkerställa att ingen 

annan kommer att kunna använda sig av det för egen studies syfte eller vinning 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

4.7 Litteratursökning 

Vi har gjort sökningar i kommunens biblioteks-och Högskolan Kristianstads 

datasökbaser OPAC. Där använde vi en mängd sökord för att nå fram till relevant 

litteratur. De centrala sökorden, i olika kombinationer med varandra var normer, 

normbildning, normsändare, normpåverkan, hemtjänst, äldreomsorg, grupper, chef, 

ledarskap, gruppåverkan, psykosocial, arbetsmiljö, arbetsklimat, roller. Den litteratur 

som dessa resultat gav och som var relevant för vår studie lånade vi och gick 

igenom. Referenslistorna i litteraturen gav oss vidare sökvägar till ytterligare 

litteratur. Vi har också sökt på uppsatser.se och även där har vi gått igenom de 

referenser som använts för att på så vis ta oss vidare. Under hela studiens gång har 

vi fört anteckningar om vad vi funnit, när och på vilket sätt för att på så vis lätt 

kunna gå tillbaka till källan. Sökningar har även skett i DiVA som är högskolan i 

Kristianstads öppna publikationsarkiv. Sökorden var normer, chef  och ledare. 

Tillsammans gav de ingenting och var för sig lyste relevansen för vår studie med sin 

frånvaro. Vi har även sökt på Google och Statistiska centralbyråns hemsida och 

funnit relevanta träffar med sökorden hemtjänst, äldre, socialtjänst, arbetsmiljö, 

ledarskap, sociala normer, värdegrund (er), ledning, organisationskultur, kultur, 

psykosocial, omsorg, stress och vård i olika kombinationer. Sökningar har även 

gjorts på engelska och då har sökorden varit social norms, management, work 

environment, values, organization(s), leadership, culture, också här i olika 

kombinationer. När vi funnit referenser i andras uppsatser/avhandlingar som 

verkat relevant för vår studie har vi sökt vidare antingen via författarens namn eller 

via titeln på litteraturen som angetts.  
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4.8 Källkritik 

Källkritik kan sägas vara metodregler för att kunna få reda på vad som är sannolikt i 

det material man möter. Vi har i vår undersökning varit källkritiska, vilket har 

inneburit att vi värderat de källor vi har använt oss utav. Thurén (2005) presenterar 

en rad kriterier som han kallar för de källkritiska principerna. Dessa har vi använt 

oss av i vår källkritiska bedömning av trovärdigheten av källan. Kriterierna består 

utav: 

1. Äkthet, vilket går ut på att källan ska vara det den utger sig för att vara. 

2. Tidssamband, det finns stora skäl att tvivla på källan om lång tid har passerat mellan 

händelsen och berättelsen om händelsen, det finns då risk för minnesfel.  Även 

vetenskapliga sanningar överges och ersätts av nya, med andra ord är vetenskapliga 

”sanningar” endast provisoriska.  

3. Oberoende, källan ska inte vara t.ex. ett referat från en annan källa. 

4. Tendensfrihet, man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en felaktig bild 

av sanningen p.g.a. någons personliga, ekonomiska eller politiska intresse av att vilja 

förvränga bilden av verkligheten.  

Patel & Davidson (2003) menar också att det är viktigt att fråga sig just följande 

frågor när man kritiskt granskar källor; när och var tillkom dokumentet samt vilket 

var upphovsmannens syfte med att skapa det? Vi har närmre granskat vem 

upphovsmannen var när osäkerhet funnits och ställt frågan; är det en 

forskare/specialist inom området som står bakom källan eller är det en lekman?   

Vi har ändå i vissa fall valt att använda oss av sekundärkällor dels eftersom vi velat 

ta del av den tolkning som författaren gjort av en annan författares tankar och dels 

då vi ibland har haft svårt att få tag på originalkällan på den korta tid vi har haft till 

vårt förfogande. Anledningen till att vi valde att använda oss av t.ex. Nilsson (2008) 

och Lindgren (2007) i de teoretiska utgångspunkterna jämte Foucault (1987) är för 

att vi ser dem som tillförlitliga källor med färdiga tolkningar för oss att ta ställning 

till, de kompletterar Foucaults egna ord på ett sätt som vi anser berikar vår uppsats. 

Med tanke på att Foucault avled 1984 så har han själv inte kommit ut med något 
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nytt material utan det är endast tolkningar av hans ord som i senare litteratur finns 

tillgänglig bredvid nya upplagor av hans egna verk.  

 

            4.9     Metodologiska överväganden   

Då vi samlades inför fokusgruppsintervjuerna uppfattade vi det som att en positiv 

stämning rådde och att alla var införstådda med syftet och tycktes vilja vara där. Lite 

av hur grupperna uppträdde och hur de valde att framställa sig själva fick oss att 

fundera lite kring att de kanske i bakhuvudet tänkte på att det spelades in, skulle 

nedtecknas och att uppsatsens resultat senare blir offentligt.  

Att enhetschefen gjorde urvalet till intervjun med personal kan ha påverkat 

resultatet på så vis att chefen inte upplever några konflikter eller problem i denna 

grupp. Hon kände troligtvis att hon hade personalens stöd, vilket också märktes 

under intervjun med personalen. Vi har redan från inledningen av vår analys varit 

medvetna om detta och också tagit det med oss i vår sammanlagda tolkning.  

Det var en viss skillnad i hur intervjuerna gick, den första med enhetscheferna var 

betydligt lugnare och mer samlad medan den andra med personalen mer hade 

karaktären av en fikarast. Vi har kunnat att det finns både positiva och negativa 

aspekter av detta. Att en intervju var mer tydlig och metodisk kan vara ett resultat 

av att situationen var mer van för enhetscheferna och att de också tillsammans är 

vana att föra diskussioner med varandra, vilket framgick under intervjun att de 

gjorde varje vecka. Det positiva med det var bland annat att vi fick fram mycket av 

det vi ville och det negativa att det åtminstone till en början kändes lite trevande 

och ibland väl formellt. Att intervjun med personalgruppen hade en annan karaktär 

var positivt i den bemärkelsen att det blev livligare samtal och med många 

individuella inlägg medan det negativa var att samtalen ofta gled ifrån ämnet eller 

den fråga vi just ställt. Oavsett så var det intressant att ha två så pass olika 

intervjuer så nära inpå varandra då vår reflektion kom igång med detsamma. Vi är 

sammantaget nöjda med hur det gick då ingen av oss tidigare hållit i 

fokusgruppsintervjuer och överlag är oerfarna vad gäller intervjutekniker m.m.  
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Vi förberedde med öppna frågor i en intervjuguide för att intervjun inte skulle 

fastna i något ointressant. Så länge deltagarna höll sig till ämnet, lät vi dem prata 

utan avbrott. Ibland avbröt vi med följdfrågor då något intressant kom upp som vi 

ville att de skulle vidareutveckla.  Vi bad dem också inledningsvis att försöka att inte 

tala samtidigt och att ge exempel på det som de berättar för att på så vis få en rikare 

bild till analysen. Vi bestämde oss för att vi skulle ha ett större ansvar för varsin 

intervju vilket innebar att vi i den intervju en av oss höll i så var man den som 

ställde frågorna utifrån intervjuguiden, ställde följdfrågor och såg till att deltagarna 

höll sig till ämnet. Den som i den intervjun inte var aktiv gruppledare förde 

anteckningar, höll koll på tiden och fungerade som ett stöd om gruppledaren skulle 

tappa bort sig i något. En form av trygghet blev det också att ha varandra då 

situationen var ovan och då deltagarna var många fler till antalet och kände 

varandra väl.  

Vi har försökt att arbeta enligt den interaktiva induktionen som Hartman tar upp i 

sin bok Vetenskapligt tänkande (2004). Vi styrde vårt urval och datainsamlande vilket 

har gjort att vi lättare kunnat behålla fokus på det viktiga och relevanta för vår 

studie. Vi har haft idéer kring vad vi vill veta och därmed letat data om det och styrt 

urvalet mot vad vi trodde kunde generera det material vi önskade.  

Vi började med att formulera våra forskningsfrågor. Det fanns dock en 

medvetenhet om att skulle vi inte få de svar på de frågor vi ställt oss kunde vi 

omformulera våra frågor. Vi har tillåtit undersökningen att påverkas allt eftersom vi 

fått in datamaterial genom både litteraturstudier och fokusgruppsintervjuerna. Vår 

inledande tanke var att beroende på vad som framkommer under den första 

fokusgruppsintervjun kommer vi att omformulera, omplanera och upptäcka nya 

idéer om vad som är intressant att undersöka vidare. Eftersom vi från början dock 

bestämt oss för att begränsa oss till två fokusgruppsintervjuer med minst 5 

deltagare i varje grupp, visste vi på förhand att gränsen för studien var satt där. 

Detta oavsett om vår teoretiska eller materiella mättnad var nådd då, d.v.s. oavsett 

om vi skulle behöva eller vilja ha ytterligare material.  

Vi har också varit medvetna om risken med att tidigt i studien ha en klar bild av vad 

vi vill veta och med hjälp av vilka individer. Genom att försöka förstå 

intervjupersonernas verklighet har vi varit så objektiva som möjligt i vår analys och 
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tolkning. Detta har gjort det möjligt för oss att skapa en vetenskaplig distans för att 

se sammanhangen (jmf  Hartman 2004).  

Vi anser själva att båda intervjuerna gick bra och vi är nöjda med den metod vi valt. 

Det vi funderat lite på i efterhand är om vi skulle ha haft ett rikare resultat om 

personalgruppen hade varit något mindre då detta eventuellt skulle ha kunnat 

minimera stunderna då de pratade samtidigt. Å andra sidan kanske chefernas 

material hade kunnat bli rikare om de var fler för att få igång mer diskussion där 

olika åsikter ställs mot varandra. Vi tror dock inte att gruppernas storlek hade så 

stor inverkan i vårt fall. Förutsatt att det finns liknande organisationer som den vi 

undersökt kan vi också tänka oss att liknande fenomen av de slag vi funnit i vår 

studie förekommer på andra platser och i andra delar av omsorgsförvaltningen.  
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5. TEORETISKA 

UTGÅNGSPUNKTER 

För att förstå och tolka de empiriska data som har samlats in så krävs det att man 

utvecklar en teori, utan en teori kan vi förklara vad vi har observerat men vi kan inte 

förklara varför vi har observerat det, alltså beteendet bakom. En teori gör på så vis 

data meningsfulla genom att förklara resultatet och bakgrunden till det (May 2001). 

Vår avsikt är att kunna besvara våra frågeställningar och inte bara förklara utan 

också uppnå en förståelse för det som under studiens gång uppkommer. Oavsett 

vilken teori man väljer att ha som utgångspunkt är det viktigt att ha i åtanke att 

teorier är en social konstruktion och inte en naturlag.  

 

5.1  Kommunikationsteori 

Då normer kommuniceras både verbalt men också i det tysta har vi valt att använda 

oss av kommunikationsteorin för att få ökad förståelse för vår problematik. 

Dimbleby och Burton (1999) menar att vi tillbringar all vår tid med att 

kommunicera i olika former, kommunikation är viktig för oss och gör bland annat 

att vi kan skapa en relation till andra människor. Kommunikation skapar 

förbindelser mellan enskilda människor eller mellan grupper av människor och ger 

oss en möjlighet att förmedla ett budskap. All kommunikation är inlärd och 

inlärningen börjar redan vid födseln genom att vi hör och ser andra kommunicera 

vilket vi sedan härmar. Vi använder alltså kommunikation för att lära oss 

kommunicera men även inlärning av andra förmågor är till stor del beroende av 

kommunikation, någon berättar för oss hur vi ska göra eller så kanske vi läser 

informationen eller ser det på tv. Vår kommunikation bidrar även till att definiera 

hur vår kultur ser ut, dels genom vad som sägs och hur vi kommunicerar men även 

genom våra symboler, kläder och gester vilka är exempel på icke verbala 

kommunikationsformer.  
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Kommunikation kan delas in i fyra grupper: 

Intrapersonell kommunikation- inom och till jaget. Vi kommunicerar inom oss själva då vi 

tänker t.ex. när vi löser ett problem i huvudet eller funderar över vad som har hänt 

under dagen.  

Interpersonell kommunikation- mellan två människor. När vi kommunicerar med en 

person öga mot öga eller i telefon, det spelar ingen roll om andra personer är 

närvarande utan att delta.  

Gruppkommunikation- inom och mellan grupper. Ofta sker även denna kommunikation 

öga mot öga men då det är fler deltagare så blir det en annan dynamik. Grupper 

kan vara familjer, arbetsgrupper osv.  

Masskommunikation- tas emot eller utövas av ett stort antal människor. Antalet inblandade 

är större än vad som skulle benämnas som en grupp och det kan handla om 

information som sprids via massmedia eller ett budskap som förmedlas genom 

musik på t.ex. en CD.  

Kommunikation är viktigt i sociala relationer och talet i sig bidrar till att fastställa 

vår sociala identitet. Genom hur vi talar kan vi visa vilken roll vi befinner oss i och i 

vilket sammanhang, vi talar t.ex. på ett sätt då vi har möte med chefen och på ett 

annat sätt då vi är åskådare på en fotbollsmatch. Man kan säga att det är som att vi 

presenterar olika personligheter för andra människor beroende på vilken situation vi 

befinner oss i just då. Vi säger gärna sådant som stärker vår självbild och vi är även 

benägna att bekräfta andra människor, det kan räcka med att fråga ”Hur är det” för 

att påvisa att en har sett den andre och att man bryr sig. Vi har också lärt oss 

strategier för att övertala någon, trösta eller komma undan med något en har gjort 

fel t.ex. genom att med andan i halsen be om ursäkt för sin sena ankomst med 

ursäkten ”Bussen kom inte”. Kommunikation inom en organisation är ofta ganska 

fastställd på så vis att det finns regler för hur man kommunicerar och med vem. 

Ofta kan det vara lättast att prata med dem som anses befinna sig på samma nivå, 

de som har samma status, och svårare att prata med chefen som då anses vara på en 

högre hierarkisk nivå. Eftersom det i organisationer handlar om grupper som är 

formade av någon annan och roller som är tilldelade beroende på arbetsuppgifter så 

är det bäddat för konflikter gällande exempelvis status. I vissa fall kan 

kommunikationen skada en enskild eller en organisation genom att det sprids falska 

rykten eller skvaller. Även om det inte skadar organisationen som sådan så kan det 



38 

 

vara ett problem då det skapar ett fokus på fel saker vilket kan ta tid från själva 

arbetet och ibland skapa onödig stress då det sprids rykten om förändringar som 

inte alls kommer att ske eller resultat av ett beslut som inte har fattats. 

 

5.2  Organisationsteori 

För att förstå bakgrunden till vår undersökning och resultatet av den krävs insikt i 

organisation och ledarskap. Därför har vi valt att använda oss av organisationsteori 

för att få en ökad förståelse kring detta.  

Frederick Winslow Taylor är den person i vetenskapen som står för de tidigaste 

organisationsteoretiska tankarna. Han utvecklade vad han kallade ”vetenskaplig 

företagsledning”. Det är ett system för att öka produktiviteten i det privata 

näringslivet men har använts av många organisationer, inte minst av offentliga 

förvaltningar. Taylor hävdade att verkligt välstånd för arbetsgivaren inte kan uppnås 

på lång sikt utan verkligt välstånd för arbetarna och tvärtom. Viktigaste målet enligt 

Taylor var att utveckla varje individ i organisationen så att alla når sin maximala 

kompetensnivå (Abrahamsson & Andersen 2000).  

Bengt Abrahamsson som är professor med inriktning mot organisations-och 

arbetslivsfrågor och Jon Aarum Andersen som är docent i företagsekonomi skriver 

att det i organisationsteorin står två olika ansatser mot varandra, den rationalistiska 

och den systemteoretiska organisationsteorin. Den rationalistiska teorins kärna är 

uppfattningen om att individer vill uppfylla egna behov men att det kan vara svårt 

att göra med bara den egna insatsen. Därför slår man sig samman med andra och 

genom samarbete kan de individuella målen bli gemensamma mål. Den 

rationalistiska utgångspunkten bygger på idén om att det är ägaren av 

organisationens mål och intressen som är orsak till att organisationen etableras. 

Därför har den ett mål redan från början. Systemteorin förklaras som en reaktion 

på den rationalistiska ansatsen, främst mot uppfattningen att mål skulle vara ett 

tillräckligt underlag för att kunna studera organisationer. Systemteoretiker menar att 

organisationer inte har inbyggda mål utan de varierar med tiden och det är både 

ledningen men också omgivningen som påverkar denna förändring. Systemteorin 
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menar istället att organisationer inte har mål utan att mål uppstår som en 

konsekvens av att organisationen aktivt finns till (Abrahamsson & Andersen 2000).  

Organisationer kan ses på ur många olika perspektiv, men det finns enligt 

Abrahamsson & Andersen (2000) vissa förenade drag i organisationer. Författarna 

menar att de viktigaste egenskaperna är att de har etablerats för att uppnå mål, att 

de består av sociala enheter, att de är strukturerade och koordinerade, samt att 

organisationer finns till som en del av en större social omgivning. Dessa 

grundläggande delar hänger samman och påverkar ömsesidigt varandra. 

Organisationer är sociala fenomen och strukturerna kan både observeras och 

definieras. Det som också utmärker organisationer är att makt och auktoritet aldrig 

är lika fördelade mellan de anställda. Det finns en tydlig hierarki i alla organisationer 

och det är en nödvändighet för att en organisation ska kunna fungera 

(Abrahamsson & Andersen 2000). 

Det är oftast stor skillnad mellan ett företag i näringslivet och en offentlig 

förvaltning som hemtjänsten, som vi valt att studera, tillhör. Skillnaden ligger i 

motivet för organisationens existens. Företaget finns för att någon startade det och 

satsade pengar och det fortsätter att finnas så länge som ägaren vill det och 

marknaden tillåter det. Ett företags främsta mål är att gå med vinst. Hemtjänst finns 

istället till eftersom ett politiskt beslut om att inrätta verksamheten har fattats. Den 

kommer att finnas kvar till dess att beslut tas om att lägga ner. Grunden för att 

både etablera och sedan behålla verksamheten vilar på att det finns ett problem i 

samhället som behöver hanteras och en politisk vilja som stödjer att verksamheten 

får arbeta vidare med det (Abrahamsson & Andersen 2000).  

Något som är tydligt inom just hemtjänsten som verksamhet är 

organisationsstrukturen. Abrahamsson & Andersen (2000) menar att varje 

organisation behöver en god struktur då detta är premissen för bra 

resursutnyttjande och för att nå uppsatta mål. När människor unisont försöker 

genomföra ett arbete sker arbetsfördelningen som en logisk konsekvens. Med 

behovet av att fördela arbetsuppgifterna uppstår också behovet av att koordinera 

alltsammans. Bara ett fåtal av organisationens anställda har till uppgift att 

koordinera de övriga anställdas arbetsdag. Detta är som sagt tydligt vad gäller 

hemtjänst med det speciella arbetssättet och planeringsansvariga som ansvarar för 
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koordineringen av all personal. Detta görs för att nå effektivitet samt för att få ett 

följsamt arbetssätt och tempo. När det väl har uppstått har också en 

organisationsstruktur uppkommit (Abrahamsson & Andersen 2000). 

Organisationskultur hör till de färskare begreppen som kommit att tillhöra 

organisationsteorin. Kultur är en konsekvens av människors gemenskap och är en 

del av människors tanke- och värderingsgrunder. Man kan observera kulturen som 

råder men det är inte säkert att de som arbetar i organisationen kan förklara vilka 

särpräglade drag som förekommer. Organisationskultur utgör exempel på ett 

komplext mönster av uppfattningar och där en gemensam filosofi råder, med 

normer som delas av arbetsgruppen och där regler finns som styr hur man ska vara 

för att bli godtagen i organisationen (Abrahamsson & Andersen 2000).  

 

5.3 Foucaults maktteori  

Enligt professorn i sociologi, Sven-Åke Lindgren, är Michel Foucault för 

samhällsvetare antagligen mest känd som maktteoretiker. Han intresserade sig för 

olika synsätt på subjektet och menade att det helt enkelt kan ha olika innebörder. 

Främst beskrev han dock att subjektet betyder någon som underordnas en given 

ordning eller makt. Foucault menar vidare i sin teori att genom gränsdragningar och 

uteslutningar så skiljs vissa subjekt ut från andra. Den sociala urskiljningsprocessen 

följs av en så kallad inre självomvandling. Han beskriver att människor frivilligt och 

aktivt ombildar sig själva genom olika självregleringstekniker.  Foucault anser att 

subjektets historia är en berättelse om den moderna människans uppkomst och 

som fordrar två fundamentala villkor, ett slags vetande och vissa former av 

maktrelationer. Det ska också finnas ett inbördes beroende mellan detta vetande 

och makten. All makt finns inte inom statens legala fält utan tillämpas med metoder 

för normalisering istället för lag och med kontroll istället för straff  (Lindgren 2007). 

Roddy Nilsson som bland annat är docent i historia menar att normalisering 

definieras av Foucault som en process där individer genom frekventa rättelser och 

granskningar anpassas till ett beteende som liknar det vedertagna inom den givna 

gruppen. Den enskilde bedöms i och med det efter hur han ses som avvikande från 

det normerande beteendet. Genom omdömen och normativa värderingar tar 
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individen form. Det är normen som representerar makten, inte lagen. Lagen står 

istället för vad Foucault kallar suveränitetsmakten som avgör rätt/fel och 

galen/frisk etc. Norm i sin tur har också olika betydelse enligt Foucault, dels 

angående fastställande av förhållanden, t.ex. längd och vikt och dels som det 

”normala”. Han beskriver vidare att normaliseringen blir en aktivitet för att med 

olika medel ordna till någon till det som i varje verklig kontext fastställs som 

normalt (Nilsson 2008). 

Makt är inget som vissa människor har en förmåga till att ha eller är försedda med 

utan snarare en grundläggande resurs som finns inneboende i alla sociala relationer. 

Makt finns inom militären och fängelser likväl som på allas våra arbetsplatser och 

även i privata nära relationer. Foucault anser att makt förstås som en neutral tillgång 

att verka, påverka och förändra och den är både relationell och kraftfull. Han 

förordar konkreta undersökningar som inte inriktar sig på makthavarnas motiv utan 

på praktiker och effekter på de underordnades nivå (Foucault 1987). 

Foucault tar sig an ordet techne, grekiska för teknik och menar att det kan sägas vara 

detsamma som innebörden för ordet praxis. Han redogör för att makt är olika 

former av tekniker med tillhörande teknologier, där teknik är själva handlingen 

medan teknologin är kunskapen om tekniken. Teknologin innebär i detta 

sammanhang alltså kunskapen om hur makt(tekniken) används för att nå ämnat 

syfte (Nilsson 2008).  

Foucault förklarade att man inte kan inneha makt utan att använda den, makt 

existerar endast som utövad makt. Han fortsatte resonemanget med att säga att 

makt också är något föränderligt då maktförhållandena alltid kan förändras. Det 

kan vara ett resultat av både omedvetna eller avsiktliga handlingar. Konsekvensen 

av handlandet kan man ändock aldrig kontrollera, även om man från början ansåg 

sig veta vad man gjorde. Anledningen till att vi valt att använda oss av Foucaults 

maktteori är att vi anser att makt som fenomen har stor betydelse för förståelsen av 

vår studies resultat. Vi menar, så som Foucault, att där det finns makt, finns även ett 

motstånd. Det ska inte ses som att detta motstånd är utan makt, det är mer som en 

motmakt (Foucault 1987). 
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6.  RESULTAT  

De båda fokusgruppsintervjuerna varade i en timme vardera vilket inkluderade 

presentation och avslut. I intervjun med enhetscheferna var det fem deltagare och i 

intervjun med personalgruppen var det åtta deltagare. Genom att läsa igenom vårt 

transkriberade material och fundera kring vad som skedde i intervjusituationen 

inleddes vår analys. Resultatet från vår studie kommer i det följande att presenteras 

utifrån de huvudteman som vår intervjuguide bestod av. Vi kommer att göra en 

jämförelse mellan chefernas och personalens perspektiv för att på ett tydligt sätt 

kunna påvisa unika och intressanta aspekter av vår studie.  

 

6.1    Chefernas perspektiv  

  6.1.1 Presentation av cheferna 

De chefer som ingick i fokusgruppsintervjun hade olika bakgrund vad gäller 

utbildning och de hade mellan fyra och trettiosju års erfarenhet av yrkesrollen. De 

är alla enhetschefer på så kallad mellannivå, även kallat första linjens chefer, vilket 

innebär att de står i direkt kontakt med personalgruppen. Två av 

intervjupersonerna är undersköterskor i botten och de har sedan läst social omsorg. 

En har varit i chefsyrket sedan 1970-talet och är utbildad till ålderdomsföreståndare 

som det på den tiden hette. Den yngsta av cheferna gick sociala 

omsorgsprogrammet och har även läst fristående kurs i organisation och ledarskap. 

Slutligen berättar en av deltagarna att hon började arbeta som hemtjänstassistent 

som det tidigare hette i mitten av 1970-talet. I övrigt har de också genom 

kommunen för ca tio år sedan fått gå en kortare utbildning om 10 högskolepoäng i 

ledarskap. De som ingick i studien har vi valt allt kalla Cecilia, Margaretha, Sylwia, 

Eva och Maria.  

De gav en kortare presentation av organisationen där de berättar att de i 

ledningsgruppen för hemtjänst är sju enhetschefer som leds av en verksamhetschef. 

De träffas en gång i veckan på ett möte som kallas verksamhetens ledningsgrupp, 

VLG. Där förs diskussioner om allt som är aktuellt och viktigt för just hemtjänsten 
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och för de chefer som ingår i verksamheten. De redogör också för att det tidigare 

inte alls var på detta vis utan att det var uppdelat i två delar med olika 

verksamhetschefer. Hemtjänsten ingick då i en grupp med särskilt boende där de 

själva upplevde att större fokus lades på frågor som rörde särskilt boende och att ett 

alltför litet fokus lades på hemtjänstens intressefrågor. Att idag bara ha en 

verksamhetschef  för all hemtjänst anser samtliga är oerhört mycket bättre än 

tidigare organisationsstruktur. Flertalet av cheferna påvisar att det är mer samlat 

idag och att även personalgrupperna tycks uppleva mer ordning och reda samt en 

större tydlighet ovanifrån jämfört med tidigare.  

 

  6.1.2  Ledarskap ”Vad kännetecknar ett bra ledarskap?” 

Vad gäller ledarskapets utveckling de senare åren påpekar bland annat Margaretha 

att det är en ökad tydlighet uppifrån, hur verksamheten ska styras, vilka riktlinjer 

som gäller osv., vilket hon menar innebär att cheferna känner att de är på samma 

linje, vet vad som ska framföras till personalen och när. Hon menar att alla gör på 

samma vis vilket ökar tydligheten neråt också då omvårdnadspersonalen känner 

igen sig i de olika enheternas sätt att arbeta samt att det underlättar för vikarier som 

är runt i de olika hemtjänstsenheterna. Margaretha framhåller även att chefens 

placering nära grupperna, som inte heller är lika stora som tidigare, har förbättrat 

förutsättningarna för att bedriva ett gott ledarskap. 

”Idag har man bättre förutsättningar, om man backar bakåt, alltså om man tittar sig i 
backspegeln, så har man bättre förutsättningar för ledarskap idag. Tidigare hade man inte dom 
förutsättningarna för man hade jätte stora grupper. Och de var på olika ställen och man själv satt 
på ett helt annat ställe. Så förutsättningarna för att bedriva ett bra ledarskap är idag avsevärt 
bättre” – Margaretha 

 

Cheferna menade på att det inte finns en ideal ledare och att kraven från personalen 

på hur man som chef  ska vara ibland kan kännas alltför betungande. Maria ger 

följande inlägg ”… en chef  är ju också en sån som man kan komma o skälla på, varför har 

du inte gjort det?- det är ju ditt jobb o så där va. Men sen är det ju det där, man ska vara ute o 

lyssna, det är kanske det som är a och o, att man lyssnar in”.  En annan av cheferna 

redogör för en del av det som de säger sig uppleva emellanåt;  
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”Det känns ibland, tycker jag som att personalen tycker att, att vara chef  då ska man vara nån 
slags übermänniska som fan ta mig aldrig säger fel eller gör fel, alltså det känns som att man har 
så mycket krav på sig att man ska vara så himla sådär [sic!]. Men jag är faktiskt bara en 
människa som också glömmer mig och gör fel. Men den acceptansen finns inte i alla grupper.  En 
del grupper har mer acceptans för att man faktiskt är en människa, andra tycker att man är chef  
och då ska man vara rättvis. Och rättvis är ett begrepp som, ja, som man kan kasta i soptunnan 
enligt min idé för det finns liksom inte rättvisa” – Cecilia 

När det talas om ledarskap kommer samtalet också in på kommunikation och vilka 

svårigheter det kan finnas med det. Cheferna säger sig ofta uppleva en känsla av 

frustation när det gäller information som ges som inte tycks nå fram. Maria säger 

att ”Hur tydlig man än tycker att man är så finns det alltid någon som inte har hört. Det finns 

alltid nån som inte har läst informationen”. 

Vidare diskuteras informella ledare och det framkommer både positiva och negativa 

aspekter kring ämnet, som de alla också mer eller mindre har egen erfarenhet av 

genom åren. I dialog med varandra framkommer följande resonemang; 

”… ja så länge det är positiva informella ledare så har jag ingenting emot dem, så att de har rätt 
fokus, att de har brukarfokus, att de är vettiga, då är det ju inget fel i det, men om de är tvärtom, 
om de är litegrann ute och cyklar, med ett annat fokus, då kan det bli helt åt skogen” – Cecilia 

 

”Informella ledare ska man akta sig för, för de kan skapa sig egna små regler, och då är det 
negativt för då går de utanför vad jag har sagt. Och så litar de mer på den informella ledaren än 
vad man gör på mig va och då blir det ju jätte fel också” – Sylwia 

 

”… ja såna personer kan ju skapa en sjukfrånvaro i gruppen som inte är av denna värld, de 
eldar så pass att folk börjar må skitdåligt och får ont i magen av att bara komma in på jobbet. 
Det har man ju upplevt i vissa grupper genom åren. Man är ju varandras arbetsmiljö. En 
informell ledare kan verkligen skada men också vara bra” – Margaretha 

 

  6.1.3 Normer ”Hur normer skapas och upprätthålls” 

Det var intressant när ämnet normer introducerades under intervjun att de från 

början var relativt eniga och starka i åsikten om att några normer inte förekommer 

direkt och att deras egen chef, verksamhetschefen för hemtjänsten inte alls var 

någon normsändare för dem. Genom diskussionen som följde ändrade de sig 

emellertid helt och hållet till att inse att många normer förekommer i deras 

personalgrupp men även starkt inom chefsgruppen. För att påvisa utvecklingen 



45 

 

inleder vi med citat från början av diskussionen om normer till att sedan ge citat 

från slutet av den.  

Från: 

”Normer har vi väl inga, vi har väl upprättade rutiner som vi följer” – Eva 

”… nej jag kan inte ge nåt exempel så här på rak arm” – Sylwia 

”Jag tycker inte att hon förmedlar normer utan det är vi själva som kommer fram till det. Hon 
kommer inte och säger att ni ska göra så och så utan det diskuterar vi oss fram till. Det är väl 
inte mycket hon kommer med som vi ska göra” – Eva 

Till: 

”… jo men nåt som jag kom på nu är som jag tror hon är bärare av eller så, det är ju det här 
med till exempel att man ska sköta sitt jobb och är man inte rätt man på rätt plats så ska vi 
hitta nåt annat till den, eller hur? Det är hon ju jätte tydlig med!” – Cecilia 

(Övriga instämmer) 

”… ja och brukarfokuset är ju hon också lite bärande i och sen kan jag tycka att i och med att 
hon har ledningsgrupp med oss en gång i veckan, bara det talar ju om att det är viktiga saker vi 
jobbar med och hon släpper inte, alltså det är ju också mycket signaler hon skickar bara genom en 
sån grej, det är ju absolut inte alla kommuner som har det så” – Cecilia  

(Övriga instämmer) 

Cheferna enas om att deras verksamhetschef  är normsändare för långt mer än vad 

de kanske har insett tidigare och det gör dem också mer medvetna om att det som 

hon ger signaler om, det är också det som de själva sänder vidare till personalen. De 

ger exempel på att de märker hur verksamhetschefen talar till personalen på ett visst 

sätt kring arbetsmiljö och arbetsro och som också gör att det är samma sak som de 

själva sedan fortsätter att förmedla för att de hört sin egen chef  säga det. Cecilia 

beskriver detta på följande vis ”… ja och hon är ju väldigt tydlig när hon pratar med 

planeringsansvariga det här med arbetsmiljö och arbetsro, att stänga dörrar och sånt, som har gjort 

att vi säger samma sak ju”. 

Cecilia framhåller särskilt att det kan vara komplicerat att leda en arbetsgrupp som 

endast består av kvinnor. Hon menar nämligen att det skulle ligga någon form av 

martyrkänsla bakom många av dessa kvinnors agerande i arbetet. Hennes 

resonemang består av att det blivit en form av norm på arbetsplatsen att inte ta ut 

sin rast alla gånger, allt ska hinnas trots att ingen tid finns till det. Personalen trycker 

in alltför mycket på schemat och detta menar hon inte är något som hon står 
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bakom utan en norm som tyvärr uppstått i personalgruppen. Följande citat visar på 

mer ingående hur hon menar; 

”Jag har en grupp bara bestående av kvinnor, tjejer, kvinnor, och även om det är tufft och det är 
väldigt mycket att göra så ska man hinna allting ändå. Men de kanske inte har tagit ut rast som 
man ska och så har jag kommit och sagt till, för de vill gärna trycka in saker på körschemana 
där det egentligen inte går att trycka in nåt mer. Så det känns som att det är lite, lite av det här 
kvinnliga, martyrgrejen, vi ska klara det ändå. Och jag kan inte ta rast för jag måste ner till den 
och den. Och så kommer jag o säger men det kan du inte göra för du ska ha din rast. Och de vill 
inte riktigt heller hjälpas åt i grupperna när det blir så, det är lite känsligt” – Cecilia 

Cheferna uppmärksammar många normer som faktiskt råder och det handlar om 

allt ifrån oskrivna regler kring scheman, städning, raster och samarbete mellan 

personalen och de olika grupperna. Eva menar att det råder en norm bland 

personalen som säger att ”Man kan inte jobba kväll, dag, kväll, dag för då är man ju helt 

knäckt. Och det är hästaveckor att jobba det och fem dagar i sträck är värsta hästaveckan”. 

”Kan man städa på en röd dag? Kan man ta en promenad på en lördag? - vad då kan? Klart 
som fan att man kan, men den enda som kan bestämma huruvida vi kan det är ju den enskilde, 
så att det är liksom så mycket med de här normerna att man städar inte på röda dagar och man 
städar inte ditten och datten och man gör ingenting på helgerna. Och varför man inte gör det vet 
jag inte för jag tror att alla vi har i stort sett samma bemanning på helgerna som på veckorna. 
Det där är nånting som har skapats utifrån personalgruppen, tror jag i alla fall, för det är ju inget 
som vi chefer står bakom” – Cecilia 

 

”Nu kom jag också att tänka på en massa saker här, schemat, det ska vi bara inte snacka om 
hur många oskrivna regler det finns där, käre hjärtanes. Det ska vara jämndelat med kvällar, du 
får absolut inte jobba fredag kväll om du är ledig på helgen, din treledighet är väldigt viktig, den 
ska helst ligga på samma ställe hela tiden, och så är det nån regel kring det där också, man vill 
inte jobba kväll innan eller hur det nu är, för att treledigheten ska bli så bra som möjligt. Och så 
vill man helst inte jobba korta eller långa kvällar, ja det är så mycket kring detta ni, det är nåt 
hela tiden jag fattar ingenting” – Cecilia 

Samtliga chefer känner igen sig i att facket används som ett forum som personalen 

vänder sig till när de tycker att något inte passar. De menar också på att vissa 

grupper tycks vara mer benägna att gå till facket och ifrågasätta chefens agerande i 

t.ex. schemafrågor och semesteransökningar. De säger dock att det på senare tid 

blivit något bättre med detta. Sylwia beskriver ”Jag tror att de också har börjat lära sig att 

de inte kan springa där, facket är ingen arbetsgivare. Vi följer ju lagar och förordningar så gott vi 

kan, kan jag tänka mig. Och då finns det ingenting att klaga på. Vi har ju också skyldigheter 

på oss att verkställigheten och verksamheten går runt ju”.  
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De beskriver att rätt personer ska vara på rätt plats och att de har 

verksamhetschefens stöd i frågan när motsatt situation uppstår. Kommunen arbetar 

tydligt med att man ska kunna omplacera eller avskeda personal som inte passar för 

och i verksamheten. Samtliga chefer finner det tillfredsställande att denna norm 

mer och mer har förankrats i verksamheten. Väljer man att arbeta inom omsorgen 

är det oregelbunden arbetstid som gäller och Margaretha säger att man kan inte 

begära ”… att få det där personliga schemat som passar hela ens privata liv. Jag har under mina 

år mött många grupper där privatlivet är jätte viktigt, och det är viktigt med privatlivet, men har 

man valt omsorgen så får man sköta det och ta ansvar för det, och vill man inte det, ja då får man 

göra nånting annat”. 

 

  6.1.4 Framtiden  

Som avslutning på fokusgruppsintervjun talade de på vår inrådan om framtiden. De 

hade alla olika önskningar inför framtiden och de insåg att de alla har olika behov. 

En av cheferna sammanfattade hela diskussionen med följande citat; 

”… ja men då skulle ju framtidsscenariot kunna vara att man ska kunna anpassa stöd till 
cheferna mer individuellt. För det som passar mig, passar inte Eva. Jag vill få det lättare att jobba 
hemifrån, men någon av er kanske skulle vilja få möjlighet att få hjälp av en assistent, 2,3,4 
timmar i veckan istället. En vill ha, inte vet jag, sitta med en kollega. Det kunde helt enkelt bli 
mer anpassat efter chefen och de olika behoven, vi har ju olika chefsstilar, personligheter och 
behöver olika hjälp” – Cecilia 

I diskussionen framkommer också att de hoppas att lokalerna blir mer 

ändamålsenliga, att de som vill ska kunna få ha en kollega på plats då flera av 

cheferna känner sig ensamma. De känner att deras arbetsmiljö ibland glöms bort 

och att det finns en förväntning på att man som chef  ska skaffa sig sin egen 

arbetsmiljö. 

”Det är ju inte kul att sitta o äta lunch själv. Det är inget kul att hålla på själv med fika vilket 
gör att jag inte tar fika. Ibland äter jag framför datorn. Det är ju inget kul att sitta ensam o glo 
så den där halvtimmen blir sällan en halvtimme. För det är ju bara tråkigt. Och sen beror det ju 
på vad man har för diskussion med gruppen. Är det en hetsig diskussion så är det inte alltid 
super duper bekvämt att sitta och ha sin lunch med dem. Nu är ju de alltid ute när jag har min 
lunch, men just det är verkligen skittråkigt. Jag har ju ingen kollega, jag kan ju inte prata med 
min grupp precis som jag skulle vilja på min lunch, det går ju bara inte” – Cecilia  
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De menar också att för dem som vill och kanske också behöver få stöd till att 

kunna få möjlighet att arbeta hemifrån ska tekniken utvecklas för att möta detta. 

Flertalet av de system de idag arbetar i kan inte nås från annan plats än arbetet. 

Cheferna menar att det är svårt att arbeta koncentrerat för att de blir störda av 

personalen hela tiden. Den administrativa biten tycker de smygökas hela tiden men 

tiden till att utföra det är densamma som innan, vilket de upplever resulterar i att 

det som borde bli gjort inte hinns med. 

 

6.2    Personalens perspektiv 

6.2.1 Presentation av personalgruppen 

I intervjun med personalgruppen deltog åtta stycken kvinnor och den ungefärliga 

åldern var 50-60 år. Samtliga var undersköterskor utom en som var i färd med att 

komplettera sin utbildning som vårdbiträde. De hade alla lång erfarenhet av yrket 

och flera stycken hade jobbat på samma arbetsplats i över 20 år. De visade en god 

sammanhållning i gruppen. Vi gav dem följande namn i vår uppsats: Josefin, Linda, 

Diana, Marita, Rebecka, Lena, Camilla och Susanne. 

 

6.2.2 Ledarskap ”Vad kännetecknar ett bra ledarskap” 

När vi bad dem beskriva den ideala ledaren fick vi många önskemål och all fokus 

hamnade på vilka personliga egenskaper som var önskvärda hos en ledare. Det var 

tydligt att de tycker det är viktigt att ledaren är närvarande i det dagliga arbetet och 

att de känner att ledaren är där för deras skull. De ansåg också att just deras chef  

var en av de bästa då hon tar sig tid för dem samt är lätt att prata med. Samtalet flöt 

på följande vis: 

 

”Glad, positiv, rättvis tycker jag den ska va och öppen för nya idéer” – Camilla 

 

”och lyhörd” –? 

 

”och kunna ta konflikter” – Marita 

 

”Och sen gärna va med ute på golvet och se hur verksamheten ser ut ifrån vår synpunkt det är en 
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bra ledare” – Susanne 

 

”Lite feedback å... positiva...” –? 

 

”Ett bollplank skulle jag vilja också ha…” – Linda 

 

”ja ja det kan ju ingå lite i lyhörd, alltså att man e lite såhär öppen för allting å såna saker kan 

jag tycka och tycka det är roligt att hitta på lite roliga saker å … ja så…” – Josefin 

 

”Tydlig... Kanske gärna våga låta oss testa en sak och att det inte ska komma uppifrån  vi 

kanske har bättre kunskaper om och testa vissa saker. Låta oss testa och se hur resultatet blir”  

– Susanne 

 

”och stå på vår sida, kämpa för oss” – Marita 

 

När vi sedan kom in på hur ledarskapet ser ut idag blev det mer fokus på själva 

verksamheten och dess styrning i stort, att politikerna har för mycket inflytande 

vilket Linda uttrycker: ” Vi är för styrda uppifrån […] Jag tycker politikerna ändrar den här 

brukartiden hela tiden, varje år får vi en ny procentsiffra vi ska nå upp till och kringtiden blir 

bara mindre och mindre fast VI får mer och mer att göra och det är ju politikerna som styr 

detta”. Det pratades också mycket om tidsbristen vilket gjorde att de ofta kände sig 

stressade i arbetet. Marita säger att: ”Det styrs för mycket av ekonomin (mm, ja) det säger 

väl allt […] Man kan titta på sjukfrånvaron kanske och så förstår man resultatet”. De övriga 

instämmer i det som sagts. De var också överens om att cheferna hade möjligheten 

att förbättra situationen genom att föra deras talan uppåt, till politikerna, då de 

kände att deras ansträngningar inte gav något resultat. 

”Det jag kan tycka det är ju det att, eh, ledaren, alltså cheferna ledaren nu ska själva ta och 

skriva såhär ser situationen ut till politikerna för det är ju dom som bestämmer över oss då och då 

kan jag tycka att de vet, alltså våra chefer och våra ledare som vi har, dom vet att, hur det ser ut 

och vet hur pressade vi är och såhär. Då tycker jag att DOM ska skriva att, vi skriver ju en 

massa skrivelser som inte kommer nånstans utan då tycker jag att DOM ska göra det” – 

Josefin 

 

De andra fortsätter instämmande med att säga att det är cheferna som ska föra 

deras talan uppåt men att det ofta hamnar i mellanledet. 

Trots att alla var eniga om att den politiska styrningen inte riktigt fungerar och att 
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cheferna inte får fram deras synpunkter så att en förbättring kan ske så är samtliga 

överens om att samarbetet fungerar bra med deras chef  och de har förståelse för att 

även hon är styrd uppifrån och de menar att de brister som finns till stor del beror 

på detta. De säger att det är lätt att prata med chefen men att de ibland saknar det 

stöd de behöver på grund av att även hon är pressad. De tar även upp problem med 

att få in vikarie då någon är sjuk, ofta blir det att ordinarie personal får hoppa in 

extra, eller att de som arbetar får ta extra mycket, vilket leder till stress. 

När vi kommer in på frågan om informella ledare så är alla överens om att det inte 

finns i deras grupp. Det finns dock en planeringsansvarig som sköter all planering 

kring körschema och som även jobbar ute i grupperna som undersköterska. 

Samtliga tycker att denna person är en stöttepelare och en tillgång för gruppen. 

Samtalet leder in på de stora krav som ställs på dem som arbetar i hemtjänst, att de 

har ett stort ansvar då de vårdar människor i hemmet och oftast arbetar ensamma 

men att statusen är låg vilket Susanne säger: ”Och idag är det ju många som skäms för att 

säg att de jobbar i hemtjänst, just för att de ser ner på oss och de vet inte vad vi gör, de tror vi går 

och städar, men det är det lilla”. De själva önskar att få lägga mer tid på omvårdnad och 

rehabilitering och att städningen borde utföras av dem som är proffs på den biten: 

”Rehabilitering och omsorgen är ju viktigare än att man ska springa runt och damma” säger 

Rebecka. Linda tillägger: ”Bara städ är ju hopplöst när de har det beviljat”. Flera i 

gruppen instämmer på det som sagts med ”mmm” och Susanne fortsätter: ”Och sen 

som vi har sagt så många gånger att man kan höja statusen det är ju, det gör vi ju själva, får vi ju 

själva se till att vi gör också, på nåt sätt, att man inte tycker själv att det är skit och jobba”   

Det vi funderar på är varför så mycket energi läggs på att försöka få bort städningen 

som en av hemtjänstens uppgifter om de samtidigt menar att det är en liten del av 

deras arbetsuppgifter. 

 

När vi går vidare med frågan om hur den ideala medarbetaren ska vara så skrattar 

de lite och menar att det är nog så som de är. Alla är överens om att hjälpsam mot 

kollegorna är en väldigt viktig egenskap och samtalet leder in på deras egenskaper 

och om hur det fungerar i deras grupp, alla tycker att det fungerar bra, alla hjälps åt 

och man stöttar varandra: 

 

”Så att vi har väldigt mycket empati, det är viktigt” – Susanne 
 

”Kan inte jag så vet jag att nästa kan, stötta varandra gör vi” – Rebecka 
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”Hjälps åt och” – Diana 
 

 
De pratar vidare om att de är väldigt hjälpsamma, lite i mun på varandra. 

 
”Ja vi är en bra grupp” – Susanne 

 
”Precis det är ju det, närvaro bara där, (fniss) glad, pigg, stresstålig [skratt från de övriga]... 
vi har allt” [skratt] – Camilla 

 
De talar även om hur viktigt det är att man som ordinarie personal finns på plats då 

framförallt längre sjukskrivningar ger en ökad belastning för gruppen. 

 

6.2.3 Normer ”Hur normer skapas och upprätthålls” 

Vi bad dem prata om de normer som finns i arbetsgruppen tex rörande raster, 

schema eller bemötande. En viktig norm, som de har skapat själva, är den att de 

alltid är tillgängliga under en arbetsdag för att åka på larm eller svara i telefon -även 

under den obetalda rasten på 30 minuter. Detta säger de inte är något problem 

eftersom de oftast befinner sig i grupplokalen under rasten. Det som däremot 

upplevs som ett problem är de gånger då de inte hinner ta hela rasten på grund av 

att något händer som drar ut på tiden eller att tiden i schemat inte stämmer. 

En annan norm är den att prata om vårdtagare, även på rasten, och detta märks 

under intervjun då de ständigt återkommer till arbetet ute hos de gamla. Bra 

bemötande är en annan norm som de har och som de delar med ledningen i form 

av de etiska riktlinjer som gäller för all personal. Som Camilla säger: ”Men bemötande 

tycker jag vi är bra på, och det har vi fått inpiskat med med [sic!]våra etiska riktlinjer hur man 

ska va och bemöta och det, vi har ju det här”. 

Vi frågar om de anser att det finns en skillnad i hur personalgruppen gör jämfört 

med hur chefen vill att de ska göra. Åter igen hamnar fokus på det jobb de gör ute 

och de tror inte att chefen är så insatt i vad de gör och hur de har det men då ett 

beslut inte fungerar rent praktiskt så säger personalen ifrån och då är det oftast inga 

problem med chefen att ändra efter de behov som finns.  

Vi ber dem tänka bort vårdtagarna lite och frågar hur det fungerar i gruppen kring 

bemötande, schema, rasten och sådant. De förklarar att deras schema styrs av 

verksamheten och ändras därför ofta. De diskuterar om hur tiderna kan komma att 
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ändras på grund av detta och vilket personalbehov det skulle medföra.  

Rebecka säger: ”Och då blir kanske inte alltid schemat det optimala alltså ur personalens 

synpunkt. Jag tycker vi ändå har det hyfsat... krävs det så kommer det ju kunna bli så med det är 

ju så, det är ju hela tiden, men det måste ju ändå va lite balans i det”. De kommer in på att 

de inte vill arbeta efter klockan 22 och att de vill få bort arbetspass som innebär att 

man jobbar delade dagar. 

 

Vi frågar vad som händer då någon i gruppen bryter de normer som finns. De 

funderar en stund och vet inte riktigt vad de ska svara men kommer fram till att det 

är viktigt att alla göra likadant i arbetet hos enskilda vårdtagare. Detta säkerställs 

genom den genomförandeplan som alla vårdtagare ska ha hemma hos sig och 

genom att de gör manualer till sommarvikarierna. 

Vi ber dem återigen att tänka bort vårdtagarna och fundera på hur reaktionen blir 

om någon gör annorlunda på rasten eller vill ha ett bättre schema än övriga. ”Det 

blir rätt tufft kan jag tro (skratt), schemat kan va känsligt” säger Camilla och  Josefin 

fortsätter: ”Alltså om nån går och sätter sig, i så fall om nån... förvinner hela tiden, inte 

kommer och så va, då tror jag nog lite, man säger till, vi har inte dom problemen här”. 

Diskussionen fortsätter på följande vis: 

 
”Jag tror inte vi har dom problemen, alltså jag vet inte, jag känner inte igen det” – Diana 

 
”Nej det kan ju va om man hör ibland, jo vid schemaskrivning har det varit mycket tufft det 
måste vi ju säga, och så är det nån som fick en bättre schemarad än jag fick och fan liksom och 
det har jag hört” 
– Camilla 

 
”Det är ju inte denna gruppen det är [...] man är ganska ego där” (angående schema) – 

 Marita 
 

”Sen tänker man nästa gång det skrivs om då får kanske” (prat i mun) – Diana   
 

”Fast det stör mig inte [...] men där inne har man ju hört, guud” – Rebecka 
 

De pratar vidare om irritation med sopor, diskmaskin, toapapper osv för att sedan 

snabbt gå in på fikapauser och fredagsfikats vara eller inte vara. Gruppkänslan 

verkar inte vara lika stark mellan grupperna som inom den egna gruppen vilket 

Dianas uttal visar: ”Vi träffar ju dom andra också [...]kom nu och sätt er och drick kaffe” 

och Rebecka fortsätter: ”De har ont av att de sitter här vissa som vill det”. 
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Vi frågar om de tycker att de normer och värderingar som finns på arbetsplatsen 

stämmer överens med deras egna värderingar. Det tycker de att de gör och detta är 

något som ofta tas upp på personalmöten osv för att alla ska hålla samma linje. De 

tar även upp saker själva då det är något fel. ”Är det stressigt eller så så [sic!] brukar vi, 

är vi duktiga på att tala om det. Man skapar ju lite själv... egna ansvar allihopa för att få det bra 

liksom”, säger Johanna och Camilla fortsätter: ”Sen jag menar man jobbar ju med 

människor, man säger ju ifrån om det är nåt som är fel liksom”  De talar vidare angående 

förändringar och Rebecka säger då att: ”Ibland är vi ju väldigt negativa är vi. Vi har ett 

motstånd från början, vi är lite rädda för förändringar och hänger med huvudena men sen, men det 

var ju ändå ganska bra, många gånger kanske det handlar om tider och schemat”. 

 

”Och så tror jag handlar lite om gruppen med vi har en jättehög medelåder i vår grupp, vi har 

inga ungdomar alltså inga nya som kommer in, lite friskt, utan vi är ju rätt gamla de flesta, jag 

tror vi har en medelålder på 55-56 år och det är ju rätt så högt” säger Linda och de övriga 

bekräftar med mmm under tiden hon pratar för att visa att de instämmer. ”Och man 

orkar kanske inte…” fortsätter Rebecka och Diana tillägger: ”…det är väl det att det är 

en trygghet när det är som det brukar va och sen när det blir en massa förändringar så blir det lite 

oro i kroppen, hur blir det då? Man vet vad man har men man vet inte hur det blir”. 

 

Vidare frågar vi hur chefen gör för att få med sig personalen i förändringar. Men 

Camilla menar att det inte handlar om att få personalen med sig: ”Hon bara säger till 

att såhär ska vi göra, ja sen är det det [sic!] som gäller [Skratt] och så får vi forma om oss”. 

Linda fortsätter: ”Det är inte få med oss utan det är bara det att det ska vi göra […] de 

lyssnar inte på oss” Camilla förtydligar situationen: ”Så! då är det klart liksom, liksom då 

kan man känna att då går det så kvickt men ibland när vi kommer med tips och idéer, nej men vi 

tar det sen lite, lite så då e det ju trögt”. 

 

 

6.2.4 Framtiden 

Vi frågar vidare hur de önskar att det ska se ut i deras yrke i framtiden och Linda 

säger då: ”Vi skulle vilja ha sjuksköterska och chef  i samma position”. Alla är överens om 

att de behöver en bättre koppling till sjuksköterskan för att de ska få det stöd de 

behöver när det gäller den medicinska delen av arbetet i hemtjänsten. De vill också 
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få bort de rena serviceuppgifterna då de gärna skulle vilja ha mer tid till 

rehabilitering och att få ge vårdtagarna mer social tid. De vill också byta ut 

hemtjänsten mot ett namn som är mer positivt och som speglar verksamheten 

bättre t.ex. hemsjukvård. De önskar även att det blir mindre fokus på ekonomi och 

mer fokus på hälsa och kvalitet, både vad gäller personal och vårdtagare, och att de 

får mer tid till att utföra arbetet så att de slipper stressa. 
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7. ANALYS 

Alla chefer har sitt sätt att kommunicera som de genom erfarenhet har lärt sig 

fungerar med just den personalgrupp som är aktuell idag. Den vanligaste 

kommunikationen för de som ingick i vår undersökning var interpersonell 

kommunikation eller gruppkommunikation (jmf  Dimbleby och Burton 1999). 

Interpersonell kommunikation handlar om den som sker t.ex. mellan chef  och 

personal öga mot öga eller i ett enskilt telefonsamtal. Vid arbetsplatsträffarna som 

hålls med jämna mellanrum, cirka en gång per månad, kommuniceras en stor 

mängd information som riktar sig till hela gruppen, s.k. gruppkommunikation. Det 

är chefen som håller i dagordningen men det är en tvåvägsdialog som oftast råder. 

Det kan tänkas att det är på dessa möten som en stor del av de normer som chefen 

står bakom förmedlas. Oavsett kommunikationsnivå framkommer från båda 

perspektiven åsikter av slaget ”det har jag sagt men ingen lyssnar” och ”det har jag 

inte hört för det har ingen sagt”. Där dessa två synsätt kolliderar växer då såklart 

känslan av att det finns brister i kommunikationen vilket kan leda till dispyter och 

spänningar inom gruppen men också mellan personal och chef. 

 

Grupperna framhöll att de inom den närvarande gruppen har de rätta egenskaperna 

och kritik riktades aldrig eller sällan mot gruppen utan utåt, mot andra individer 

eller grupper, oavsett neråt eller uppåt i organisationshierarkin. När problem togs 

upp som fanns inom gruppen hade de som norm att förminska dess betydelse eller 

mena att det är ett problem främst i andra grupper, i den egna gruppen hade de 

noterat dess existens men de såg det inte som ett problem. De var hela tiden noga 

med att bekräfta varandra och visa att gruppen stod bakom det som nyss sagts men 

allteftersom intervjun fortskred så blev de mer benägna att föra fram sina egna 

åsikter än att dela gruppens. Personalen var tydligare då de bekräftade varandra och 

de sa gärna mmm då någon pratade för att visa sitt stöd, cheferna inledde istället 

med att bekräfta föregående talare då de fick ordet. Detta kan ha att göra med att 

stämningen skiljde sig åt relativt mycket i de olika intervjusituationerna, chefernas 

intervju förde tankarna till en professionell mötessituation och i personalgruppen 

fanns en mer avslappnad ton vilken påminde om den i ett fikarum. Dessa skillnader 

har rimligtvis sitt ursprung i deras ordinarie yrkesroller där cheferna ägnar mycket 
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tid åt möten av olika slag medan personalen främst träffas under fikapausen där de 

då diskuterar sitt arbete. Både personal och chefer framhöll vikten av 

brukarperspektiv och varför de är på jobbet. Samtidigt lyste det ibland igenom att 

det centrala för båda parter egentligen är den egna arbetsmiljön och 

arbetsbelastningen. Det är normativt att tala om brukarperspektiv, från båda håll, då 

det från ledningen kommer väldigt tydliga direktiv om att brukarens behov ska styra 

verksamheten. De ser det dock från olika håll, chefen måste väga mellan brukarens 

behov och verksamhetens ekonomi medan personalen väger mellan de behov 

brukaren har gentemot de behov som de själva har. Det tycks ibland störa cheferna 

att personalperspektivet sätts i fokus och att de själva och deras arbetsmiljö glöms 

bort. För personalen tycks en känsla av osynlighet existera där det politiska spelet är 

det som de känner att de måste rätta sig efter. Sammanfattningsvis borde självklart 

brukarperspektivet även i fortsättningen stå i fokus men att det bör eftersträvas att 

osäkerheten inför att ifrågasätta eller framhålla vad som borde förändras/förbättras 

minskas. Då vi frågade om normer föreföll det enklare att tala om de normer som 

existerade i en annan grupp än den egna och för cheferna handlade det då om 

normer i personalgruppen medan det i personalgruppen handlade om normer i 

arbetet hemma hos vårdtagarna. Anledningen till detta anser vi beror på att 

organisationskulturen, dit normer tillhör, ofta är outtalad och mycket sker på ett 

omedvetet plan (jmf  Schaller & Johansson, red, 1992). Oavsett chef  eller 

personalperspektiv finns där en gemensam faktor som vi ser det och det är att båda 

parter upplever en känsla av otillräcklighet, för högt arbetstempo och ibland också 

upplevelsen av bristande kommunikation.  

Det är bara en mindre del av det som genomsyrar en organisation som är synligt, 

resten ligger dolt under ytan. Aspekterna av en organsation delas in i formella och 

informella aspekter, där det formella inkluderar mål, teknologi, struktur, färdigheter 

och finansiella resurser. Det informella står för det dolda, d.v.s. attityder, 

värderingar, känslor, sociala kontakter och gruppnormer (jmf  Bakka 2006).  När vi 

kopplar samman Bakkas uppställning av de formella aspekterna med de angivna 

målen som Socialdepartementet anger ser vi att målen regeringen ställer upp för 

äldreomsorgen är att den äldre ska känna delaktighet, välbefinnande och valfrihet. 

De ska också känna en gemenskap med och en trygghet i samhället. Regeringens 

politik säger sig syfta till att ”äldre människor så långt som möjligt ska kunna bo 
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kvar i sin bostad samt att de ska kunna flytta till en särskild boendeform om 

behoven är stora eller om hon eller han inte känner sig trygg”. De menar också att 

äldre människor ska kunna lita på att den omsorg som ges är av god kvalitet och ges 

av utbildad och lämplig personal (jmf  Socialdepartementet, 2012). Förutom det 

teknologiska, motsvarar de punkterna i Bakkas indelning av de formella aspekterna. 

Det teknologiska kan sägas ha att göra med den utveckling som kan ses i 

hemtjänsten nu med nyckelfri verksamhet. Det innebär att hemtjänstpersonalen inte 

använder nycklar längre för att komma in hos brukaren. Istället används kodlås via 

mobiltelefonen för att öppna ytterdörren. Det sker också en tydlig teknologisk 

utveckling med alltmer krav på att dokumentation ska ske via datorerna. Vad gäller 

drivmedel och fordon för att ta sig till brukarna med hemtjänsten är utvecklingen 

också i full gång, med både alternativa bränslen till bilarna och elcyklar. Vad gäller 

de informella aspekterna är det där som vår studies tyngdpunkt ligger. Det var just 

dessa osynliga aspekter av organisationskulturen som vi ville åt och få möjlighet att 

fördjupa oss i.  

Slutligen vill vi tydliggöra vårt resultat med hjälp av Foucaults maktteori. Foucault 

menar att normerna står för vad som är det normala i ett sammanhang. Vad gäller 

ledarskap menar han vidare att makten som en ledare har inte är något som de har 

förmåga till att ha utan den finns inneboende i alla sociala relationer (jmf  Nilsson 

2008 & Lindgren 2007). Oavsett hur man som ledare försöker vara ”en i 

arbetslaget” och mötas där personalen är, så går det inte att komma ifrån det 

faktum att det är en maktrelation mellan chef  och personal. Relationen dem 

emellan kan inte bli jämlik, varken formellt eller informellt sett. Foucault ansåg att 

makt endast existerar som utövad makt och att där det finns makt finns det även 

motmakt. Vi kan se att detta hänger samman med att cheferna säger sig regelbundet 

behöva hålla efter sin personal. Detta menar de oftast sker genom tjat och att utföra 

vissa kontroller för att se att det som sagts följs. Cheferna ger uttryck för att de 

helst inte vill möta sin personal på den nivån och personalen å sin sida vill troligen 

inte heller bli bemötta på den nivån. Det krävs dock maktbefogenheter för att som 

chef  försöka styra sin personal till att rätta sig efter det som överenskommits enligt 

verksamhetens riktlinjer men även de normer som förmedlas (jmf  Nilsson 2008). 

De ständiga förhandlingarna som sker mellan chef  och personal är en avspegling av 

den motmakt som ställs emot den utövade makten. Det är aldrig bara en part som 
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försöker få sin vilja igenom och även där det inte finns möjlighet att motsätta sig 

beslut som tagits så väcker det i vissa fall motstånd som gör att beslutet ibland inte 

verkställs. 

Foucaults mål med maktteorin var inte främst att förklara, förstå eller tolka makten, 

utan mer beskriva hur den utövades och vad dess effekter blir. Det är i linje med 

detta och den normalisering han beskriver som vi finner maktteorin allra mest 

relevant för vår studie.  Under intervjuerna kom tydliga exempel upp kring själva 

maktutövandet. Cheferna gav uttryck för att de kände sig tjatiga och ensamma i sin 

roll som chef. Personalen tyckte att ingen lyssnade och att det bara är till att lyda 

chefens ord. Effekten av detta är bland annat att förståelsen för varandras roller och 

uppgifter inte alltid är tillräcklig. Samspelet dem emellan kan också vara på glid då 

det finns en tendens att oftast bara se ur sitt eget perspektiv. Vi har funnit att det 

inte verkar finnas något tydligt subjekt bakom makten vilket också Foucault hade 

tankar om. Makten utövas men upplevelsen av att inneha makt tycks utebli.  

De chefer som ingår i vår studie är enhetschefer på så kallad mellannivå och det 

tillsammans med att de även kallas första-linjens chefer innebär att de har krav på 

sig både underifrån och uppifrån och auktoriteten har de fått av överordnade inom 

myndighetshierarkin. Enhetscheferna deltar inte omedelbart i besluten av 

organisationsmål, utan deras första uppgift är att organisera och styra 

organisationens varierande delar för att just uppnå målen samt att kunna samordna 

de delvis autonoma enheterna (jmf  Hagström 1990). De förväntningar som finns 

på chefen är bland annat att denne ska vara lyhörd samt leda i förändring. Oavsett 

formell eller informell förändring anses det vara normativt att personalen ska vara 

delaktiga i beslut. Personalen redogör för upplevelsen av att det inte är ett 

demokratiskt beslutsfattande.  De menar att deras åsikter och idéer inte blir tagna 

på allvar. Cheferna å sin sida påvisar en liknande upplevelse, att deras idéer inte 

heller införlivas i den mån de hade önskat. Vår slutsats av detta är att det inte är så 

demokratiskt i den nedre delen av organisationen som idealet säger och vi tänker att 

det kan vara en konsekvens av den tydliga hierarki som råder i den övre, politiska 

delen. Att vara relativt auktoritärt styrd samtidigt som man förväntas leda på 

demokratiska principer kan vara förvirrande och kännas otydligt.  
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Formella liksom informella förändringar sker ständigt och alla är medvetna om att 

en förändring kanske pågår, det kan dock vara svårt att veta åt vilket håll 

förändringen sker. Dessa förändringar gör att normer som gruppen har kommit 

överens om på arbetsplatsen också är i ständig förändring, de måste hela tiden 

omförhandlas vilket gör att det ofta råder en osäkerhet kring vilka normer som för 

tillfället gäller. Detta ger en stress för båda parter, det är dock chefernas ansvar att 

fastställa vilka normer som ska råda i arbetet. Cheferna uttrycker att det är svårt att 

hålla efter personalen och se till att de följer det som är överenskommet inom 

gruppen. Detta kan ses som demokratins baksida, att allt flyter och ständigt 

förändras, då det ger en ökad press på ledaren att hålla sig väl uppdaterad och 

medveten kring eventuellt kommande förändringar och samtidigt leda 

omförhandlingar av normer. I den byråkrati som tidigare var idealet inom 

kommunala verksamheter var allt fastställt och tydligt vilket gjorde att de 

förväntningar som fanns på ledaren var tydligare.  

Den attityd personalen har grundar sig i organisationskulturen d.v.s. de rådande 

värderingar, normer och beteenden som finns på arbetsplatsen, både de som 

uppstår i personalgruppen samt de normer som förmedlas av ledningen. 

Organisationskulturen påverkar på ett ganska omedvetet plan och är svår att 

beskriva i ord eftersom den oftast är outtalad. Vanligen tycks man bli medveten om 

kulturen som råder först då man byter arbetsplats vilket gör att man ser skillnader 

och likheter tydligt. Den som kommer ny till en arbetsplats får lägga mycket energi 

på att internalisera kulturen och de normer och värderingar som råder, det unika 

med just den organisationskulturen framträder tydligt under denna 

socialisationsprocess men efterhand så införlivas kulturen i de egna tankarna och 

det unika ses som normalt (jmf  Schaller & Johansson, red, 1992).           

 

Personalen som vi intervjuade uttryckte att de upplevde sig inte bli hörda av dem 

som står högre i hierarkin i organisationen och av politikerna. Det finns enligt 

Hirschman (2008) fyra versioner av sorti och protest vilka man kan ta till vid 

missnöje då man vill fly från eller förändra en situation, vi har kunnat finna två av 

dem i vårt resultat. Den ena är då man stannar kvar och samtidigt protesterar 

genom att försöka påverka till förändring inifrån, det motstånd bland personalen 

som cheferna säger sig uppleva finns i form av att personalen stannar kvar men 
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protesterar mot förändringar eller för att få behålla nuvarande arbetssätt.  Den 

andra versionen vi har funnit i resultatet är att ingen sorti och ingen protest 

förekommer. Det kan bero på en mängd olika företeelser t.ex. lojalitet, 

underlägsenhet eller maktlöshet, Hirschman menar att det också kan vara så att en 

person har satsat väldigt mycket för att bli en accepterad medlem på arbetsplatsen 

och det kan då vara en anledning till att personen varken uppvisar sorti eller protest 

vid missnöje, vilket kan ses som lojalitet (Hirschman 2008).  

Vi tror också att många som trivs med kollegorna men inte med organisationen 

eller arbetet väljer att stanna kvar och vara lojal då detta beteende gör att man 

åtminstone fortsätter att vara en del av det man vill, det vill säga den sociala 

gemenskapen med kollegorna. Vi kan också se indikationer på att det finns personal 

som i det tysta är missnöjda, de mår inte bra vilket visar sig genom längre och 

upprepade sjukskrivningar, men väljer ändå att stanna kvar då de har brist på bättre 

alternativ.  

De chefer som arbetat i yrkesrollen under lång tid säger sig vara nöjda över den 

utveckling som skett i organisationen. De anser också i högre grad än de nyare 

cheferna att förutsättningarna för att bedriva ett gott ledarskap är bättre idag. Det är 

dock intressant att de tycks dela åsikten om att inte vara fullt ut accepterade av 

personalen, de säger sig känna att personalen kräver att man som chef  ska vara mer 

än bara människa. Rättvis var bland de allra viktigaste egenskaperna som 

personalen ansåg att en chef  skulle ha. En av cheferna gav sin tydliga åsikt vad 

gäller denna eftertraktade egenskap. Hon menade att vad som är rättvist för en kan 

vara det motsatta för en annan. Idén om rättvisa i personalgruppen anser hon man 

kan kasta i soptunnan. Konsekvensen av detta är att personalen förväntar sig och 

ibland också kräver rättvisa från chefen men samtidigt har chefen å sin sida kastat 

begreppet i soptunnan för att hon insett att det är lönlöst att försöka göra alla 

nöjda.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att det genom vår studie visat sig att normer och 

organisationskultur är något som finns starkt förankrat men att det tycks vara svårt 

att tala om. Dels kan det bero på att dess existens inte är något som man reflekterar 

över på ett öppet vis vilket leder till en form av omedvetenhet kring dem, dels kan 

det bero på att det är normativt att inte tala om de oskrivna reglerna. Så länge de 

finns i allas medvetande så tycks det inte vara lämpligt att tala om dem för då kan 
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de riskeras att behöva omförhandlas. Vi tolkar det som att de anser att det är bättre 

att ha det som idag än att riskera att i förhandling kring gruppnormer ro hem något 

sämre.  
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8. SLUTSATSER  

Vårt resultat visar att normer inte är något man direkt tänker på utan snarare något 

som styr oss omedvetet då vi alla har lärt oss att det blir konsekvenser då man går 

utanför de normer som har bestämts inom gruppen. Vi fick också känslan av att det 

är lite förbjudet att diskutera gruppens normer då det handlar om oskrivna regler 

och det kan vara svårt att säkert veta vad som är aktuellt för tillfället. Om någon i 

gruppen börjar ifrågasätta en norm skulle det kunna krävas en omförhandling om 

vad som ska gälla. En norm som stod ut från vår synvinkel var den att det är 

normativt att tala om brukarperspektivet men det är samtidigt normativt att tänka 

utifrån sitt eget perspektiv där det handlar om t.ex. arbetsmiljö och ekonomiska 

begränsningar. Detta gör att brukarperspektivet snarare existerar på en ideal nivå 

medan mycket av det konkreta fortfarande styrs utifrån andra krav som är svåra att 

komma runt. Alla var dock överens om att de arbetade för brukarens bästa och att 

de önskade förändringar som gav dem större möjligheter att hjälpa brukarna.  

En annan viktig upptäck är att båda parter upplever stress, en känsla av 

otillräcklighet och att ingen hör vad de säger, vi ser att det finns ett glapp i 

kommunikationen då båda parter har liknande känslor men samtliga ser det ur sitt 

eget perspektiv och menar att ”de andra” har det lättare.  

 Båda parter känner sig också styrda och upplever att de inte kan, eller får, fatta 

beslut. Känslan av maktlöshet, att det bara handlar om att implementera det man 

blir tillsagd att göra gör att demokratin endast kan ses som en fasad. Makten utövas 

men det finns inget subjekt då ingen upplever sig ha makt. Direktiven kommer 

uppifrån, politiker styr, ekonomin styr, hierarkin styr och kvar finns verkställigheten 

som ska göra som den blir tillsagd. 
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8.1  Framtida forskning 

Vi finner att vår studie kan erbjuda en öppning för vidare forskning inom ämnet 

ledarskap där normer, psykosocial arbetsmiljö eller chefens påverkan är av intresse. 

Den mycket begränsade tid vi hade till vårt förfogande resulterade i att vi inte hade 

möjlighet att gå in på djupet utan vi gjorde en första mindre delstudie. Ett förslag 

till andra forskare som vill studera ämnet vidare är att göra en deltagande 

observation av en arbetsgrupp och med fördel under en längre tid, för att kunna 

avläsa gruppens normer och beteende och få möjlighet att se de bakomliggande 

orsakerna till dessa och på vilket sätt de skapas i praktiken.  Det kan också vara 

intressant att undersöka mindre utvecklade organisationer eller organisationer med 

större åldersspridning än den vi undersökt.  
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Bilaga 1 

   Informationsbrev 

Vi är två studenter, Ramona Malmberg och Jenny Sandberg, som läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Högskolan Kristianstad. Det innebär att vi denna termin kommer 

arbeta med vår C-uppsats, med uppgift att genomföra en vetenskaplig studie inom ramen 

för socialt arbete.  

Syftet med vår studie är att få en bild av vilka normer som finns inom hemtjänsten och hur 

personalen respektive cheferna ser på dessa normer. Det som också är intressant är att få 

en inblick i hur dessa normer bildas och upprätthålls; är det chefen som förmedlar normer 

eller bildas normerna framförallt i personalgruppen? För att få en helhetsbild så kommer vi 

även att se vidare på hemtjänsten som organisation, den psykosociala arbetsmiljön samt 

ledarskapets betydelse. 

Vi hoppas att Ni tycker att det låter som en intressant undersökning och det skulle betyda 

mycket för oss om ni vill delta i en fokusgruppintervju. Det innebär kort att vi har en 

gruppdiskussion om ämnet normer med personer som ingår i en naturlig grupp. I vårt fall 

har vi tänkt oss en grupp med enhetschefer och en grupp med några ur personalen från ett 

av hemtjänstområdena.  

Varje gruppdiskussion kommer att ta ca 1-1,5 timme i anspråk.  

Vi kommer att behandla allt material konfidentiellt och alla som medverkar kommer att 

vara anonyma. Ni har när som helst rätt att avsluta er medverkan. 

 

Återkom gärna till oss om du har frågor eller synpunkter kring deltagandet i 

forskningsintervjun. Du kan nå oss på mailadress xxxx@xxxx.se, xxxx@xxxx.se eller via telefon 

xxxx-xx xx xx, xxxx-xx xx xx.  

Universitetslektor Frans Oddner, Högskolan Kristianstad är vår handledare och finns också 

tillgänglig för frågor. Han nås via mail xxxx@xxxx.se eller telefon xxxx- xx xx xx.  

 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Sandberg och Ramona Malmberg 

 

 

mailto:xxxx@xxxx.se
mailto:xxxx@xxxx.se
mailto:xxxx@xxxx.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 

 Presentation.  
Skulle ni vilja berätta om vilka ni är?   
Vilken relation har ni till varandra? 
 

 Ledarskap.  
Berätta om den ideala ledaren. 
 
Hur ser ledarskapet ut i hemtjänsten enligt era erfarenheter? 
  
Vad har ni för tankar kring informella ledare? 
 
Beskriv den ideala medarbetaren. 
 

 Normer.  
Berätta om de normer som finns på er arbetsplats (alltså de oskrivna 
reglerna kring hur ni gör i olika situationer). (raster, bemötande, 
privata).  
 
Hur tänker ni att dessa normer skapas och upprätthålls? 
 
Vilken funktion fyller dessa normer och vad händer när någon gör 
annorlunda? 
 
Finns det en skillnad i hur ni gör i arbetsgruppen jämfört med hur 
chefen vill att ni ska göra? 
 
Känner ni att de normer och värderingar som råder på arbetsplatsen 
stämmer överens med era egna värderingar?  
 

 Framtid.  
Beskriv den ideala arbetsplatsen, hur skulle ni vilja att det såg ut här i 
framtiden?  
  

 

 


