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Sammanfattning  

Trots att den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön i Sverige förbättrats under de senaste 

decennierna finns det fortfarande utbredda arbetsmiljöproblem för många grupper på 

arbetsmarknaden. Intresset för organisatorisk- och social arbetsmiljö har ökat under de senaste 

åren och en god arbetsmiljö är något som är bra för både arbetstagare och arbetsgivare. 

Organisationer består av individer som alla är unika, har olika erfarenheter, värderingar och 

åsikter. Organisationskultur utvecklas och uppstår i en organisation när människor arbetar 

tillsammans under en längre tid, det innebär att uppfattningar och normer kring hur arbetet och 

samarbetet ska ske under en kortare eller längre period växer fram. Tidigare forskning har ofta 

inriktats på att försöka utläsa vilka egenskaper i en organisationskultur som är betydelsefulla 

för en organisations effektivitet. I denna uppsats undersöks vårdpersonals upplevelse av 

organisationskultur i relation till organisatorisk- och social arbetsmiljö med avseende på mål, 

samarbete och kommunikation. Uppsatsen är kvalitativ med ett deduktivt angreppssätt, där den 

insamlade empirin analyseras utifrån tidigare forskning och Edgar H. Scheins (2017) teori om 

organisationskultur. Utifrån den valda metoden har det varit möjligt att få en djupare inblick i 

vårdavdelningens organisationskultur. Resultatet visar att vårdavdelningen sannolikt befinner 

sig i en förändringsprocess där även ett gemensamt lärande äger rum, vilket innebär att 

ledarskapet har stora möjligheter att påverka organisationskulturen. Resultatet visar också att 

organisationskulturen kan ha en påverkan på vårdavdelningens arbete med mål, samarbete och 

kommunikation vilka är delar av den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön.  
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Abstract  

Despite the fact that the organizational and social work environment in Sweden has improved 

in recent decades, there are still widespread work environment problems for many groups at the 

labour market. The interest in organizational and social work environment has increased in 

recent years and a good work environment is good for both employees and employers. 

Organizations consist of individuals who are all unique, have different experiences, values and 

opinions. Organizational culture arise and develop in an organization when people work 

together for a long time, which means that norms and perceptions of how the work and 

cooperation should be performed over a shorter or longer period are emerged. Previous research 

has often focused on trying to find out which characteristics in an organizational culture that 

are important for an organization's effectiveness. In this essay, the healthcare staff's experience 

of organizational culture is examined in relation to the organizational- and social work 

environment focusing on goals, cooperation and communication. A qualitative method with a 

deductive approach, was used, and data was analysed based on previous research and Edgar H. 

Schine’s (2017) theory of organizational culture. Using the chosen method it was possible to 

gain a deeper understanding of the organizational culture of the health care department. The 

result shows that the health care department is likely to be in a process of change where joint 

learning also takes place, which means that the leadership has great opportunities to influence 

the organizational culture. The result also shows that the organizational culture may have an 

impact on the health care department's work on goals, cooperation and communication, which 

are part of the organizational- and social work environment.  
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Förord  

Jag vill främst tacka den arbetsplats som gjort det möjligt för mig att genomföra denna studie.  

Speciellt vill jag också tacka de sex anställda som ställt upp som intervjupersoner, vissa med 

väldigt kort varsel. Era åsikter och tankar har varit värdefulla för denna uppsats tillblivelse.  

Ett stort tack vill jag också rikta till min handledare Lena Rantakyrö som stöttat mig under 

arbetsprocessen samt bidragit med många värdefulla råd och ett stort engagemang.  

Denna studie är ett examensarbete på Sociologiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. 

Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng och skrevs under vårterminen 2019. 
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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har intresset för organisatorisk- och social arbetsmiljö ökat i Sverige och 

en god arbetsmiljö är något som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare  (Arbetsmiljöverket, 

2016). Mycket har under de senaste decennierna förbättrats när det kommer till arbetsmiljö, 

men fortfarande upplever många grupper på arbetsmarknaden omfattande arbetsmiljöproblem. 

Anställda i offentlig sektor är en av de grupper som i större utsträckning än andra upplever 

ökade krav och ökad stress i arbetslivet (Bengtsson & Berglund, 2017). Konflikter, kränkande 

särbehandling och ökad arbetsbelastning ute på arbetsplatserna har lett till att tydligare regler 

för den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön efterfrågats (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk- och social arbetsmiljö anger 

regler för hur arbetsgivare ska arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Syftet 

med föreskrifterna är att främja hälsa och förebygga risk för ohälsa på arbetsplatsen. Ofta läggs 

fokus på den fysiska arbetsmiljön, trots att den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön är 

minst lika viktig.  

Det kan handla om tydlighet när det gäller mål, att arbetstagarna ges tillräckliga resurser, tydlig 

kommunikation, om samarbete eller om konflikter på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Konflikter, bristande förmåga att samarbeta eller litet engagemang i arbetet är exempel på 

problematik som kan ha sin grund i en bristande organisatorisk- och social arbetsmiljö. 

Samarbete och teamarbete är viktiga delar av arbetet i många organisationer, samarbete 

uppkommer dock inte utan vidare för att människor slås ihop i en grupp. Den organisatoriska- 

och sociala arbetsmiljön har stor påverkan på människors hälsa, för hur de presterar och för hur 

de fungerar (Eklöf, 2017). En av de faktorer som Arbetsmiljöverket definierar som 

betydelsefulla för arbetsmiljön är organisationskultur. En organisationskultur uppstår i en grupp 

och ägs av dess medlemmar, detta innebär att organisationskulturen egentligen står utanför 

ledarskapets styrning, även om ledarskapet har stora möjligheter att påverka 

(Arbetsmiljöverket, 2010).  

Organisationer består av individer som alla är unika, har olika erfarenheter, värderingar och 

åsikter. Organisationskultur utvecklas och uppstår i en organisation när människor arbetar 

tillsammans under en längre tid, det innebär att uppfattningar och normer kring hur arbetet och 

samarbetet ska ske under en kortare eller längre period växer fram. Organisationer kan därför 
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sägas vara bärare av kultur, vilket har inflytande på många processer och aktiviteter i en 

organisation  (Abrahamsson & Andersen, 2005). Många tidigare studier på området har 

fokuserats på att identifiera vilka kännetecken i organisationskultur som är betydelsefulla för 

ett företags effektivitet. Det kan dock vara problematiskt att förorda kultur som den viktigaste 

aspekten av att uppnå effektivitet då det skulle innebära en förenklad bild av 

organisationskultur. Organisationskulturen påverkas alltid av organisationens ledning eftersom 

denna direkt eller indirekt klargör för medlemmarna hur ramarna ska förstås samt vad som är 

betydelsefullt för och i organisationen. Därmed har ledningen ett viktigt arbete när det kommer 

till att försöka påverka arbetstagarnas föreställningar och idéer. I offentlig sektor krävs det 

exempelvis att arbetstagarna har likvärdiga tankar om kunder och marknad (Alvesson, 2015). 

Att förändra en kultur kräver stort tålamod men är inte omöjligt, det innebär dock en process 

som tar mycket lång tid. Desto mer välfungerande och resultatrik en grupp är desto svårare blir 

den att anpassa, eftersom gruppen genom ett gemensamt lärande lärt sig vad som fungerar för 

gruppen och inte (Arbetsmiljöverket, 2010). Det ska med detta som utgångspunkt bli intressant 

att undersöka området organisationskultur i relation till organisatorisk- och social arbetsmiljö 

med avseende på mål, samarbete och kommunikation. I denna studie har Edgar H. Scheins teori 

samt tidigare forskning på området organisationskultur använts som grund för analysen av hur 

arbetstagare på en vårdavdelning upplever organisationskulturen på sin arbetsplats. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vårdpersonals upplevelse av organisationskultur i relation till 

organisatorisk- och social arbetsmiljö med avseende på mål, samarbete och kommunikation.  

Följande frågeställningar har använts för att besvara syftet: 

▪ Hur beskrivs organisationskulturen av de anställda? 

▪ Hur upplever de anställda den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön? 

▪ Hur kan mål, kommunikation och samarbete förstås i relation till organisationskulturen?  

 

1.3 Avgränsning   

Denna studie har avgränsats genom att fokusera endast på tre av de aspekter som organisatorisk- 

och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) innefattar. De tre aspekterna som 

studien kommer fokusera på är: mål, samarbete och kommunikation. Denna avgränsning beror 
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på att studien annars skulle bli för omfattande samt att tiden för studiens utförande är begränsad. 

 

1.4 Definitioner  

▪ Organisatorisk - och social arbetsmiljö: ”Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet 

av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Den sociala 

arbetsmiljön är hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runt 

omkring oss, till exempel medarbetare och chefer.” (Arbetsmiljöverket, 2016). 

▪ Mål – Mål är resultatet av något organisationen vill uppnå. Mål kan finnas på olika 

nivåer i organisationen och kan ha olika tidsperspektiv (Schein, 2017). Mål för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska syfta till att främja hälsa och öka 

organisationens förmåga att motverka ohälsa (AFS 2015:4). I uppsatsen kommer mål 

användas utifrån båda perspektiven.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av området organisationskultur, därefter 

presenteras det syfte och frågeställningar som studien fokuserar på samt avgränsning och 

definitioner på de begrepp som är relevanta för studien. Därefter redogörs för valet av teori och 

tidigare forskning som är aktuell för det valda forskningsområdet. Under rubriken metod 

beskrivs den valda metoden som legat till grund för studiens utförande och en diskussion om 

etik och studiens reliabilitet och validitet förs, under denna rubrik beskrivs även arbetsplatsen. 

Studiens resultat redovisas under rubriken resultat och analys, i denna del tolkas och analyseras 

resultatet också med hjälp av de valda teorierna. Under rubriken diskussion förs en 

resultatdiskussion om studiens syfte och frågeställningar samt det resultat som framkommit i 

studien. Efter resultatdiskussionen förs en avslutande metoddiskussion där den valda metoden 

diskuteras och förslag på framtida forskning presenteras.    
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2 Teori 

I följande kapitel behandlas den tidigare forskning och teori som är aktuell inom området 

organisationskultur. Valet av att använda Edgar H. Scheins teori om organisationskultur skedde 

på grundval av att den omfattande beskriver organisationskulturens tre olika nivåer: artefakter, 

uttalade uppfattningar och värderingar samt grundläggande antaganden. Den tidigare 

forskning som används i denna del belyser olika aspekter av organisationskultur, mestadels 

inriktat på effektivitet och ledarens betydelse för organisationskulturen. Alla artiklar som 

används har hittats genom en litteratursökning i Luleå tekniska universitets databaser. 

  

2.1 Tidigare forskning   

2.1.1 Att skapa en effektiv organisationskultur 

En välfungerande organisationskultur är grunden för en effektiv organisation visar många 

studier, andra menar att sambandet mellan effektivitet och organisationskultur inte är säkert då 

det inte verkar gälla över tid (Håkansson & Landmér, 2005). Effektivitet är dock ett område 

som ofta står i fokus när det kommer till organisationskulturforskning. Hand i hand med 

effektivitet går kvalitet, vilket präglar många organisationer idag. En förutsättning för att 

arbetstagarna ska leverera kvalitet handlar om att de själva upplever kvalitet i sin arbetsmiljö. 

En välfungerande organisationskultur är en av de viktigaste aspekterna i arbetet med att leverera 

kvalitet och bra service, detta kan dels leda till minskade kostnader för organisationen, men 

även till att medarbetarna stannar kvar längre inom organisationen och företaget får ett starkare 

varumärke (Khouly & Fadl, 2016; Shah & Parmar, 2016; Kyongmin, Yongseek & Woojeong, 

2018).  

En organisation kan öka kvaliteten och effektiviteten genom att arbeta aktivt med 

organisationskulturen, tre argument stödjer det påståendet: 1.) En stark kultur borde underlätta 

för en organisation att nå sina strategiska mål. 2.) En enig personalstyrka bör kunna öka 

chanserna till att nå målen. 3.) Motivationen hos de anställda antas öka vid en stark kultur 

(Håkansson & Landmér, 2005). Att arbetstagarna ges möjlighet till inflytande över sitt eget 

arbete samt tillåts ta eget ansvar har exempelvis visat sig vara ett framgångsrikt koncept i 

skapandet av en positiv organisationskultur. Utöver detta kan även ett gott samarbete anses vara 

viktigt i skapandet av en välfungerande organisationskultur. Ett gott samarbete är ett samarbete 

där medarbetare inte tävlar mot varandra utan arbetar mot samma mål. Även kommunikation 

medarbetare emellan, rak och ärlig kommunikation från ledning gällande företagets situation, 
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att känna uppskattning för sitt arbete, upplevelsen av en positiv atmosfär samt stöd från kollegor 

och uppmuntran från ledning kan lyftas som viktiga delar av en välfungerande och effektiv 

organisationskultur (Eriksson, Jansson, Haglund & Axelsson, 2008).   

 

2.1.2 Ledarskapets påverkan på organisationskulturen 

Organisationskulturen påverkar handlingar och beteenden hos enskilda arbetstagare vilket även 

får effekter på trivseln i organisationen. Ledarskapet har en betydande roll i både skapandet och 

underhållet av en välfungerande organisationskultur (Kyongmin et al., 2018). Många gånger 

”bestämmer” också kulturen ledarskapet. Det sker genom att de värderingar och normer som 

en gång implementerats av en ledare och som tagits emot av medlemmarna i en organisation, 

för lång tid framåt kommer sätta ramarna för vilken typ av ledarskap som accepteras i 

organisationen (Eriksson, et al., 2008; Håkansson & Landmér, 2005). En arbetsgivare bör 

försöka utforma organisationskulturen på ett sätt som ökar trivseln för de anställda och även ha 

sitt eget agerande i beaktande, de signaler en ledare sänder ut påverkar hur personalen beter sig. 

En trivsam organisationskultur ökar chanserna att arbetstagarna och därmed också 

kompetensen stannar kvar inom organisationen och blir en konkurrensfördel (Lindmark & 

Önnevik, 2011; Kyongmin, et al., 2018; Bellou, 2010). Vid utformandet av en kultur är det 

viktigt att ha organisationens mål och policys i åtanke, detta kräver bland annat att ledarskapet 

har tillräcklig utbildning. Vid rekrytering av nya chefer är det därför viktigt att ha i beaktande 

att ledarstilen har inflytande på organisationskulturen (Calciolari, Prenestini & Lega, 2017). 

Ledarskapet har visat sig ha en stark inverkan på de anställdas arbetsprestationer 

(Pawirosumarto, Sarjana & Gunawan, 2017). Arbetstagare som upplever att ledningen lyssnar 

på dem känner sig mer nöjda på sin arbetsplats än andra, en anledning till detta anses vara en 

ökad känsla av empati och medkänsla för företaget och ledningen (Chu, 2016; Eriksson, et al., 

2008). Tidigare forskning på området organisationskultur visar också att upplevelsen av 

organisationskultur kan variera beroende på arbetslivserfarenhet och ålder. Lång 

arbetslivserfarenhet och ålder har visat sig ha betydelse för hur en arbetstagare uppfattar 

organisationskulturen som positiv eller negativ. Äldre och anställda med längre 

arbetslivserfarenhet uppfattar många gånger kulturen mer positiv än yngre arbetstagare eller 

nyanställda, vilket även får en påverkan på arbetsprestation där äldre i vissa fall presterar bättre 

på arbetet än yngre (Chu, 2016). Ledarskapet kan arbeta med att jämna ut skillnaderna 

exempelvis genom att införa tillräcklig introduktion och mentorskap för nyanställda och yngre 

arbetstagare (Bellou, 2010; Kurjenluoma et al., 2017). 
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2.2 Scheins nivåer av organisationskultur 

Edgar H. Schein (2017) menar att organisationskultur finns i alla organisationer där individer 

har arbetat tillsammans under en lång period, kulturen kan dock vara närmast obefintlig i en 

organisation som har hög personalomsättning. Anledningen till detta är att en sådan arbetsgrupp 

inte haft möjlighet att lära tillsammans. Det gemensamma lärandet syftar till att gruppen under 

tiden de arbetat tillsammans lärt sig vilka arbetssätt och vilket ledarskap som fungerar och inte 

i organisationen. För att kunna förstå organisationskultur på djupet måste man därför vara 

medveten om vilken typ av lärande som ägt rum över tid samt vilken typ av ledarskap som 

tidigare tillämpats. Resultatet av lärandeprocessen utvecklas så småningom till grundläggande 

antaganden och blir då tagna för givna. Schein (2017) definierar organisationskultur som:  

The accumulated shared learning of that group as it solves problems of external adaption and 

internal integration; which has worked well enough to be considered valid, and therefore, to be 

taught to new members as the correct way to perceive, think, feel, and behave in relation to 

those problems. This accumulated learning is a pattern or system of beliefs, values, and 

behavioural norms that come to be taken for granted as basic assumptions and eventually drop 

out of awareness (Schein, 2017, s. 6).  

 

Organisationskultur kan enligt Schein (2017) analyseras på tre olika nivåer: artefakter, uttalade 

uppfattningar och värderingar, samt grundläggande antaganden. Nivåerna anger graden av vad 

i organisationskulturen som är synligt respektive osynligt för betraktaren. Artefakterna utgör 

det i organisationen som är synligt för en åskådare, medan de uttalade uppfattningarna och 

värderingarna samt grundläggande antagandena är osynliga (figur 1). 

 

 

Figur 1. Bilden illustrerar de tre nivåer som tillsammans utgör organisationskultur. 

Artefakter

Uttalade uppfattningar 
och värderingar

Grundläggande 
antaganden
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2.2.1 Artefakter 

Artefakter innefattar det som är synligt i organisationen och återfinns högst upp i modellen. 

Denna nivå utgörs av olika synliga processer och strukturer samt observerbara handlingar, 

exempelvis arkitekturen och omgivningarna, policys, ceremonier, teknologi, arbetstagarnas 

klädsel eller synliga och observerbara handlingar och ritualer. Organisationskulturen kan på 

denna nivå vara relativt lätt att observera men svår att tolka. Det beror på att förståelsen för 

organisationskulturen ökar desto längre tid en individ befinner sig i den. Individen får allt 

eftersom tiden går förklarat för sig varför saker görs på ett visst sätt och inte på ett annat. På 

grund av detta kan det vara svårt för utomstående att verkligen förstå de processer, strukturer 

eller handlingar som äger rum på en arbetsplats. Genom att prata med anställda på en arbetsplats 

och därmed medlemmarna av en kultur kan förståelsen för organisationskulturen öka. Att ställa 

frågor om organisationskulturen kan innebära att få svar i form av uttalade uppfattningar och 

värderingar (Schein, 2017).   

 

2.2.2 Uttalade uppfattningar och värderingar 

Uttalade uppfattningar och värderingar återfinns på en mellannivå i modellen. När en grupp 

sätts samman, ställs inför ett problem eller får nya arbetsuppgifter lär sig gruppen. Allt lärande 

inom grupper är baserat på en eller flera individers värderingar och övertygelse om hur saker 

och ting ska vara. Gruppens lärande är således baserat på en eller flera individers grundläggande 

antaganden om vad som är rätt och fel, denna eller dessa individer är oftast ledare eller grundare 

av organisationen. Organisationskulturen skapas genom att gruppen under en tidsperiod handlar 

utifrån grundläggande antaganden samt lär sig genom att ta del av vilka utfall dessa handlingar 

leder till. De uttalade uppfattningar och värderingar som finns i en organisationskultur är alltså 

baserade på de grundläggande antaganden som har fungerat i praktiken. Det kan innebära att 

exempelvis policys och arbetsmål hamnar i denna kategori, just på grund av att kopplingen 

mellan strategi och mål inte blivit empiriskt testad. Uttalade uppfattningar och värderingar är 

medvetna och har en guidande verkan för gruppmedlemmarna (Schein, 2017).   

 

2.2.3 Grundläggande antaganden 

Grundläggande antaganden befinner sig längst ner i modellen. Det är den djupaste nivån i 

organisationskulturen och utgörs av uppfattningar, känslor och tankar som tas för givet av en 

grupp. Detta innefattar exempelvis vilket beteende som inom gruppen är accepterat. 

Grundläggande antaganden utvecklas under tid allteftersom en grupp märker att lösningar på 
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problem eller att ett visst arbetssätt fungerar. Lösningarna kommer då att uppfattas som 

sanningar av gruppen, vilket innebär att endast små individuella variationer i grundläggande 

antaganden kan återfinnas. Gruppmedlemmarna känner sig mest bekväma bland andra som 

delar samma antaganden och kan bli mycket obekväma i situationer där individer inte gör det. 

Grundläggande antaganden har en sammansvetsande verkan på en grupp, en gruppidentitet 

formas vilket exempelvis kan leda till ett ökat självförtroende hos gruppmedlemmarna (Schein, 

2017).  

 

2.2.4 Ledarens betydelse i organisationskulturen 

Ledaren spelar en viktig roll i både skapandet och underhållet av en organisationskultur. Genom 

att implementera sina värderingar, antaganden och åsikter om hur arbetet ska utföras i en 

organisation kan en ledare påverka hur organisationskulturen utvecklas. Det ledarskap som 

fanns i en organisation när den grundades är ofta det ledarskap som även fortsättningsvis anses 

vara korrekt inom organisationen. När en ny grupp formas ställs gruppmedlemmarna genast 

inför frågan om vilken position eller roll varje gruppmedlem fyller, samt vem eller vilka i 

gruppen som har auktoritet och inflytande. Så länge inte omständigheterna är sådana att det inte 

är möjligt, finns alltid en ledare, grundare eller samordnare för gruppen. Även om ledaren 

fastställer vilka positioner och normer som ska gälla i gruppen väcks ändå frågan om roller, 

positioner och inflytande när nya medlemmar tillkommer i gruppen. Ledaren kan här påverka 

kulturen i en riktning genom sitt agerande vilket också är en förutsättning för det gemensamma 

lärande som sker i en grupp. När gruppen ställs inför en uppgift är det ledaren som anger hur 

uppgiften ska lösas, om uppgiften inte kan lösas på det angivna sättet är det ledarens uppgift att 

komma med nya verktyg. På det här sättet lär sig gruppen vad som fungerar och vad som inte 

fungerar, samt vilken typ av ledarskap som fungerar inom organisationen (Schein, 2017).  

 

2.2.5 Subkulturer 

I en organisation kan subkulturer uppstå, dessa består av mindre subgrupper som fått fast grund 

och vars erfarenheter så småningom utvecklas till mindre subkulturer. Subkulturer uppstår 

alltså på samma sätt som organisationskultur, det vill säga genom att gruppen har ett gemensamt 

lärande. Det innebär att olika funktioner eller avdelningar i en organisation kan ha olika 

uppfattningar om organisationen och dess arbete och mål. För att öka effektiviteten och 

motverka utvecklingen av subkulturer har ledaren en viktig roll och behöver arbeta strategiskt 

med att implementera gemensamma mål samt uppmuntra utvecklingen av en 
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organisationskultur som bygger på både en gemensam kommunikation och ett gemensamt 

arbetssätt (Schein, 2017). Schein (2017) argumenterar också för att det kan vara möjligt att 

inom ett specifikt yrke utveckla en kultur för just detta yrke, det sker om det under tiden för 

upplärning visat sig att de grundläggande antagandena kan tas som sanning. Specifik 

yrkeskultur påverkas dock av makro-kulturer som exempelvis religion eller i vilket land som 

yrket praktiseras. Även om vetenskapen bakom yrket är densamma oavsett religion eller land, 

kan arbetssättet skilja sig åt. Makro-kulturer gör att det exempelvis på ett sjukhus kan bli svårt 

att uttyda vad som är etniskt kulturellt, organisationskultur eller yrkeskultur (Schein, 2017). 
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3 Metod 

I följande kapitel redogörs för valet av metod, litteraturöversiktens arbetsprocess, urvalet av 

intervjupersoner, intervjuernas och observationernas utförande, användandet av 

medarbetarenkäten samt analysens genomförande. Även en diskussion som berör studiens 

reliabilitet och validitet förs samt att de etiska riktlinjerna diskuteras.    

 

3.1 Val av metod 

Denna studie är kvalitativ och utgår från arbetstagarnas attityder, tankar och åsikter som berör 

den egna arbetsplatsen och dess organisationskultur i relation till den organisatoriska- och 

sociala arbetsmiljön. Studien har ett deduktivt angreppssätt och utgår från en teori (Bryman, 

2011). För att få med alla aspekter av organisationskulturen och inte gå miste om någon 

information under intervjuerna, formulerades även intervjuguiden utifrån studiens syfte och 

valda teori. Studien har utförts på en vårdavdelning på ett sjukhus i norra Sverige. På 

vårdavdelningen arbetar vårdpersonal av olika yrkeskategorier med olika delar av det 

patientnära arbetet. Arbetet sker dygnet runt men avdelningen har specifik natt- eller 

dagpersonal, det innebär att arbetstiderna är förlagda dag och kväll eller natt. På avdelningen 

arbetar fem olika yrkeskategorier. Vårdpersonalen har önskeschema vilket betyder att de får 

önska vilka dagar de ska arbeta samt vara lediga, vilket också innebär att de personer som ingår 

i arbetsgruppen för dagen varierar. Några anställda arbetar enbart dagtid, måndag till fredag, 

dessa anställda har samma yrkestillhörighet. Vårdavdelningen är uppdelad i två olika 

specialiteter som finns lokaliserade till varsin korridor, vilket innebär att de anställda har sin 

huvudsakliga arbetsplats inom en av specialiteterna. Rotation förekommer mellan 

specialiteterna men inte så ofta. 

Tidigare har avdelningen varit uppdelad i två avdelningar, men på grund av en sammanslagning 

som skedde för en tid sedan flyttade en av avdelningarna in på den andra, detta är också 

anledningen till att de anställda är placerade inom olika specialiteteter. Genom telefonkontakt 

med arbetsplatsens enhetschef där denne informerades om studiens syfte och tilltänkta 

tillvägagångssätt fick författaren tillträde till arbetsplatsen. Ett möte bokades in och under detta 

möte informerades enhetschefen och sektionsledaren mer ingående om studiens syfte och 

metodval. Efter mötet informerades även avdelningens anställda och en förfrågan om att delta 

i studien lämnades i form av ett informationsbrev i arbetsplatsens personalrum. Syftet med 

studien presenterades också för arbetsgruppen vid två olika tillfällen, vid ett av tillfällena deltog 

författaren också på ett möte vilket gav en djupare inblick i arbetsplatsens arbetssätt. 
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Avdelningen har nyligen fått fylla i en medarbetarenkät samt en checklista för systematiskt 

arbetsmiljöarbete vilken handlar om trivsel och arbetsklimat, med enhetschefens godkännande 

kommer även dessa att användas i denna studie. 

 

3.2 Litteraturöversikt  

En litteraturöversikt används för att beskriva vad som tidigare gjorts på området och kan också 

stärka författarens trovärdighet (Bryman, 2011). Litteraturöversikten i denna studie har 

fokuserats på området organisationskultur i relation till den organisatoriska- och sociala 

arbetsmiljön. Syftet med litteratursökningen var att få en djupare inblick i tidigare forskning på 

området och den kommer användas i studiens analys. Arbetet med litteraturöversikten började 

med att identifiera vilka sökord som skulle kunna tänkas användas för att hitta artiklar och 

litteratur som innefattade det valda forskningsområdet. De sökord som identifierades och 

användes i litteratursökningen var: organizational culture, corporate culture, employee, work 

environment, affect, och psychosocial work environment. Sökordet organizational culture fanns 

med i alla sökningar som utfördes. Sökningen utfördes i Luleå tekniska universitets databaser 

och alla sökningar dokumenterades i en tabell tillsammans med vilka sökordskombinationer 

som användes, vilka inklusions- och exklusionskriterier som användes samt hur många träffar 

sökningarna fick. Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara granskade 

enligt Peer Review, de skulle inte vara äldre än från 1990 och de skulle finnas att läsa i 

fulltextformat. De exklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle ska vara skrivna 

på engelska eller svenska, artiklar som måste beställas och avhandlingar sållades bort.  

Vid artikelsökningarna valdes de artiklar ut som i huvudsak handlade om organisationskultur. 

De artiklar som enbart innehöll ordet organisationskultur någon gång sållades bort. Abstract 

lästes på alla artiklar som valdes ut samt att artiklarna dokumenterades i en tabell där 

information om författare, år, metod, antal deltagare samt huvudsakligt resultat eller innehåll 

dokumenterades. Dokumentationen gav en mer överskådlig bild av materialet och underlättade 

litteraturöversiktens arbetsprocess. Utöver artiklarna söktes även litteratur fram i 

universitetsbibliotekets katalog. Två böcker valdes ut utifrån kriterierna att de skulle innehålla 

minst ett kapitel om organisationskultur. Efter att nio vetenskapliga artiklar och två böcker valts 

ut djuplästes artiklarna och arbetet påbörjades med att identifiera och kategorisera teman, de 

teman som ur artiklar och böcker främst kunde utläsas baserat på den teoretiska ansatsen, men 

även på artiklarnas resultat var: effektivitet och ledarskapets påverkan på 

organisationskulturen. Dessa teman utgör därför grunden i litteraturöversikten. De flesta av de 
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studier som används i litteraturöversikten är kvantitativa och har utförts med enkäter. Endast en 

studie som använts i litteraturöversikten var kvalitativ. Att de flesta studier på ämnet är 

kvantitativa kan tänkas bero på just det faktumet att forskningen valt att fokusera på sådant som 

är mätbart.   

 

3.3 Urval 

Genom avdelningens enhetschef kom författaren i kontakt med avdelningspersonalen, ett 

önskemål om sex till sju intervjupersoner lämnades till både enhetschef och personal. Utöver 

önskemålet om antal intervjupersoner fanns inga särskilda kriterier för exempelvis vilken 

yrkeskategori som intervjupersonerna skulle ha, förutom att de skulle ha sin huvudsakliga 

arbetsplats på den studerade avdelningen. Urvalet av intervjupersoner skedde genom att de som 

kunde tänka sig att delta i studien fick anmäla sig som intresserade. Av de som anmälde sig föll 

sedan tre personer bort, dessa deltagare byttes då ut mot andra deltagare i det ursprungliga 

urvalet. Vid dessa tillfällen befann sig författaren redan på arbetsplatsen och kunde då kontakta 

andra anställda med förfrågan om att delta. Till denna studie har även en dold observation 

utförts. Vid observationen förekom inget urval utan de anställda som befann sig på arbetsplatsen 

under observationstillfället var de som observerades.   

 

3.4 Intervju 

Denna studie är baserad på sex intervjuer med sex olika anställda som alla har sin huvudsakliga 

arbetsplats på vårdavdelningen. Alla de intervjuade personerna var kvinnor i åldrarna 18 - 65 

år. Hur länge intervjupersonerna arbetat på avdelningen skiljer sig åt, och det gör även deras 

yrkestillhörigheter. Alla intervjupersoner arbetar dock som vårdpersonal i olika delar av det 

patientnära arbetet. Tre av avdelningens fem olika yrkeskategorier finns representerade i 

studien. Intervjupersonernas yrkestillhörighet och anställningstid kommer i denna studie inte 

att skrivas ut på grund av studiens storlek och att intervjupersonerna ska garanteras anonymitet. 

För att säkerställa de etiska riktlinjerna lämnades ett informationsbrev till arbetsplatsen som 

innehöll information om studien samt författarens kontaktuppgifter. Intervjupersonerna ska 

informeras om studiens syfte antingen muntligt eller skriftligt (Bryman, 2011). Alla intervjuer 

bokades sedan in under dessa två besök. Innan intervjuerna påbörjades utfördes en pilotintervju 

med en person som arbetar på en liknande arbetsplats som den studerade. Pilotintervjun utfördes 

för att säkerställa att frågorna i intervjuguiden var svarbara och inte kunde feltolkas.  
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Intervjuerna utfördes under en period på två veckor och genomfördes i ett avskilt och ostört 

kontor på arbetsplatsen. Alla intervjupersonerna informerades även vid tidpunkten för intervjun 

återigen om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Intervjuerna spelades in på en telefon med 

intervjupersonernas godkännande, intervjuaren förde också vissa anteckningar kring några av 

de frågor som togs upp. Under intervjuerna deltog inga andra personer än intervjupersonen och 

intervjuaren. Intervjuaren har under intervjuerna försökt att skapa en bra och förtroendefull 

relation till intervjupersonerna, för att de ska känna sig bekväma (Bryman, 2011). På grund av 

kontorets möblering blev det svårt att undvika situationen där intervjupersonen sitter mitt emot 

intervjuaren, vilket gjorde att alla intervjuer utfördes på detta sätt. Efter intervjuerna tackades 

intervjupersonerna återigen för deras medverkan. För att följa de etiska riktlinjerna och 

konfidentialitetskravet kommer intervjupersonerna i denna studie benämnas med påhittade 

namn: ”Mona”, ”Olivia”, ”Vera”, ”Nadja”, ”Marlene” och ”Liv”. 

Vid intervjuerna användes en strukturerad intervjuguide (se bilaga 1), där möjligheten fanns att 

ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjuguiden är uppdelad i tre teman vilka formulerades 

utifrån studiens syfte och grundar sig därmed på organisatorisk- och social arbetsmiljö samt på 

Edgar H. Scheins teori om organisationskultur. Den första delen Arbete, delaktighet och 

arbetstid tar upp frågor som rör organisatorisk- och social arbetsmiljö. Den andra delen 

Utrymmen, traditioner och regler berör organisationskultur och Scheins begrepp artefakter 

vilka utgörs av det som är synligt i organisationen. Den tredje delen Samarbete och beteende 

tar upp frågor som främst berör attityder till olika aspekter av kommunikation, information och 

samarbete.  

 

3.5 Observation 

Till denna studie har en strukturerad observation av en arbetsplatsträff på vårdavdelningen 

utförts. Inget urval skedde därför utan de anställda som deltog på arbetsplatsträffen var de som 

också observerades. Observationen kan betraktas som dold eftersom de anställda inte visste 

varför observatören var närvarande under mötet, enbart att observatören skulle närvara. 

Författaren, som agerade observatör, samtalade kort med de anställda som befann sig på mötet, 

studiens syfte diskuterades dock inte vid detta tillfälle. Deltagande i diskussionerna under själva 

mötet förekom inte då informationen som togs upp enbart berörde de anställda. Det kan finnas 

en etisk problematik gällande samtyckeskravet när det kommer till observationer, 

problematiken handlar om att alla deltagare av en studie skall ges fullständig information om 

studiens syfte samt ha möjlighet att acceptera eller neka deltagande. Vid observationstillfället 
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fanns inte möjlighet att fråga varje anställd om samtycke samt informera om syftet med 

observationen.  På grund av svårigheten i att beskriva studiens syfte till alla inblandade vid en 

observation görs ofta överträdelser av samtyckeskravet i samhällsvetenskaplig forskning 

(Bryman, 2011). Det kan också finnas en problematik i att förklara syftet med observationen 

för varje deltagare, då vetskapen om att en observation utförs kan påverka individers beteenden 

(Bryman, 2011). Enhetschefen på vårdavdelningen hade dock på förhand informerats om 

studiens och observationens fullständiga syfte.  

Vid observationen användes ett observationsschema (se bilaga 2) som innehöll formulerade 

regler för vilket beteende som skulle observeras. Ett observationsschema kräver ett tydligt fokus 

där det som ska observeras är nogsamt klargjort (Bryman, 2011). Observationsschemat som 

användes beskriver observationstillfälle, vilka som är närvarande och hur dessa placerar sig i 

rummet. Observationsschemat som användes under observationen utgår från två olika aspekter: 

mål och kommunikation. Mål delades in i två områden: verksamhetens mål samt policys. Det 

som observerades här var hur många gånger verksamhetens mål samt policys togs upp under 

mötet. Kommunikation observerades utifrån två aspekter: hur många gånger varje anställd fick 

ordet under mötet, samt på vilket sätt: bli tillfrågad, räcka upp handen eller prata rakt ut. 

Observationen ägde rum en eftermiddag på en arbetsplatsträff på vårdavdelningen där anställda 

från båda specialiteterna deltog. Observatören placerade sig på en stol tillsammans med de 

anställda. Under observationen fördes anteckningar i observationsschemat. Under 

arbetsplatsträffen diskuterades bland annat resultatet av den medarbetarenkät som de anställda 

fått fylla i. Diskussionerna skedde till stor del i smågrupper och berörde till största del de 

förbättringsområden som medarbetarenkäten kunnat påvisa. Under diskussionerna förekom 

ingen speciell gruppsammansättning utan man diskuterade med de kollegor man satt närmast. 

Observatören deltog inte i de diskussioner som ägde rum eftersom dessa enbart berörde de 

anställda. Observationen fokuserade på att urskilja hur de anställda placerade sig i rummet vid 

mötet samt om subgrupper gick att urskilja vid gruppdiskussionerna. Under observationerna 

låg fokus också på att räkna hur många gånger varje anställd hade ordet samt vilka sätt att delta 

i kommunikationen som accepterades.    

 

3.6 Medarbetarenkät   

Med enhetschefens godkännande har författaren fått tillgång till en medarbetarenkät vilken 

skickades ut och besvarades av de anställda i slutet av 2018. Medarbetarenkäten har nyligen 

sammanställts och resultatet kommer användas i denna studies resultat och analys.    



S0055A Sofia Junered 

 15 

3.7 Checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete  

Vårdavdelningen har nyligen själva genomfört en enkät som kallas checklista för systematiskt 

arbetsmiljöarbete - trivsel och arbetsklimat. Resultatet av denna enkät kommer med 

enhetschefens godkännande att användas i denna studies resultat och analys.    

 

3.8 Analysens genomförande   

Efter intervjuernas genomförande påbörjades transkriberingen av det inspelade materialet. När 

alla intervjuer transkriberats skrevs de ut på papper och arbetet med kodningen påbörjades. En 

innehållsanalys utfördes vilket innebär att centrala eller bakomliggande teman plockades ut från 

varje intervju (Bryman, 2011). Dessa teman antecknades i marginalen på varje utskriven 

intervju. Alla intervjuer färgkodades också med överstrykningspenna utifrån de tre aspekterna 

som denna studie berör, mål, kommunikation och samarbete. Detta för att förenkla och 

strukturera upp materialet. De centrala teman som framkom i analysen utgör innehållet i 

studiens resultat.  

 

3.9 Etik  

Innan intervjuerna påbörjades informerades avdelningen om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

i ett informationsbrev som delades ut på arbetsplatsen. Vid intervjutillfället informerades 

intervjupersonerna sedan återigen om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och dess fyra 

huvudkrav. Intervjupersonerna samt övriga anställda som befann sig på avdelningen när 

informationsbrevet delades ut informerades om studiens syfte samt att deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta intervjun när de vill utan några konsekvenser, vilket är i enlighet 

med vad informationskravet anger. Samtyckeskravet uppnåddes genom att intervjupersonerna 

själva hade rätt att bestämma över sin medverkan. Under observationen på arbetsplatsträffen 

gjordes dock en överträdelse från samtyckeskravet då det inte var möjligt att informera om 

studiens syfte och få alla deltagares godkännande under observationstillfället.  

Intervjupersonerna garanterades anonymitet vilket innebär att inga obehöriga kommer ta del av 

det insamlade materialet och att uppgifter om deltagande behandlas konfidentiellt, vilket är i 

enlighet med konfidentialitetskravet. Genom att garantera att det som framkommer ur 

intervjuerna enbart kommer användas till studiens syfte och att dessa uppgifter kommer tas bort 

efter att studien är godkänd uppnåddes även nyttjandekravet (Bryman, 2011).  
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3.10 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är kriterier vilka används för att bedöma kvaliteten främst i kvantitativa 

studier, men även inom kvalitativ forskning. Reliabilitet och validitet brukar inom kvalitativ 

forskning delas in i extern och intern reliabilitet samt extern och intern validitet. Extern validitet 

och extern reliabilitet handlar om i vilken grad studien kan generaliseras på andra situationer 

eller omgivningar samt i vilken utsträckning resultatet skulle bli likadant om studien upprepades 

på nytt. Att resultatet inte går att replikera är ett problem som ofta uppkommer vid kvalitativ 

forskning eftersom sådan forskning är baserad på en social miljö vid ett specifikt tillfälle. 

Validitet handlar om i vilken grad forskaren mäter det som avses att mäta (Bryman, 2011). För 

att öka den interna validiteten ska det finnas en tydlig koppling mellan studiens syfte och de 

observationer som utförs. Genom att ett observationsschema användes i denna studie kan därför 

den interna validiteten anses ha ökat. För att öka den interna validiteten vid intervjuerna 

operationaliserades också utifrån teorin olika begrepp vilka användes som grund i 

intervjuguiden. Innan intervjuerna påbörjades utfördes en pilotintervju med en person som 

arbetar på en liknande arbetsplats som den studerade. Pilotintervjun genomfördes för att 

säkerställa att intervjuguiden tar upp det som är avsett, och inte kan tolkas på fel sätt. Genom 

att utföra en pilotintervju kunde författaren säkerställa att intervjufrågorna tolkades på rätt sätt 

(Bryman, 2011).  

 

3.10.1 Tillförlitlighet och äkthet  

Tillförlitlighet och äkthet innebär bedömningskriterier i kvalitativa studier. Tillförlitlighet kan 

delas in i fyra olika delar vilka är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 

styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att författaren förmedlar en tillförlitlig bild av 

intervjupersonernas sociala verklighet genom att bland annat följa de regler som finns för 

forskning (Bryman, 2011). För att öka trovärdigheten i denna studie har intervjupersonerna 

informerats om vetenskapsrådets fyra huvudkrav samt getts möjlighet att ta del av studiens 

resultat. Överförbarhet innebär att det presenterade resultatet i kvalitativa studier ska ha en viss 

bredd och fyllnad för att kunna gå att överföra på andra sociala miljöer (Bryman, 2011). På det 

insamlade materialet i denna studie genomfördes en innehållsanalys och de centrala teman som 

framkom under denna analys utgör grunden av studiens resultat. Resultatet presenteras med 

citat och beskrivningar av det som sägs vilket ger en detaljerad bild av det intervjupersonerna 

vill förmedla och som i sin tur ökar överförbarheten. Pålitlighet handlar om att författaren 

utförligt kan redogöra för de val av metod som legat till grund för själva forskningsprocessen. 
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I denna studies metoddel redogörs för de metodval författaren gjort under forskningsprocessen 

vilket ökar pålitligheten. Genom att resultatet problematiseras i metoddiskussionen visar 

författaren att personliga värderingar inte påverkat studiens resultat, vilket i kvalitativa studier 

handlar om möjlighet att styrka och konfirmera. Forskaren eller författaren bör inte ge sken av 

att helt objektiv då detta är mycket svårt i samhällsvetenskapliga studier (Bryman, 2011).  

Äkthet kan delas in i fem olika kriterier vilka är: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. Studien ska förmedla en rättvis bild 

av den undersökta gruppens uppfattningar och åsikter (Bryman, 2011). Denna studies 

resultatdel bygger på de centrala teman som författaren kunnat utläsa ur intervjuerna vilket kan 

tänkas öka chanserna att en rättvis bild av det intervjupersonerna säger förmedlas. Att 

intervjupersonerna ges möjlighet att ta del av studiens resultat kan medverka till ontologisk 

autenticitet vilket innebär att studien bidrar till att deltagarna av en studie får bättre förståelse 

för sin sociala miljö. Att intervjupersonerna har möjlighet att ta del av resultatet kan också 

tänkas leda till pedagogisk autenticitet vilket innebär en ökad förståelse för andras sociala miljö 

och verklighet. De förslag på förbättringsområden som resultatet av denna studie visar kan bidra 

till en förändrad arbetssituation eller arbetsmiljö samt ett högre inflytande vilket i så fall innebär 

katalytisk autenticitet (Bryman, 2011).   
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4 Resultat och analys 

I denna del analyseras studiens empiri och resultatet presenteras. Empirin utgörs av sex 

intervjuer, en observation, en medarbetarenkät och en arbetsmiljöenkät som arbetsplatsen 

själva utfört. Resultatet har delats in under fem huvudrubriker: De anställdas upplevelse av 

organisatorisk- och social arbetsmiljö, de anställdas beskrivning av organisationskultur, mål, 

kommunikation och samarbete. Studiens empiri har analyserats med hjälp av den tidigare 

forskningen vilken utgörs av litteraturöversikten samt Edgar H. Scheins teori om 

organisationskultur utifrån tre olika nivåer. Teorin har framställts i en modell där artefakterna 

utgör toppen och det som är synligt i organisationen. På en mellannivå i modellen finns 

uttalade uppfattningar och värderingar, och längst ner i modellen återfinns grundläggande 

antaganden vilka är osynliga för observatören. 

Genom att arbeta med den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön kan arbetsgivaren främja 

hälsa och förebygga risk för ohälsa på arbetsplatsen, hur arbetet ska ske finns reglerat i 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2015:4 om organisatorisk- och social 

arbetsmiljö. Denna studie har fokuserat på tre aspekter i den organisatoriska- och sociala 

arbetsmiljön: mål, kommunikation och samarbete. De tre aspekterna utgör även en stor del av 

området organisationskultur där mål är exempel på en av de artefakter som utgör det synliga i 

organisationen, medan kommunikation och samarbete är förutsättningar både för själva arbetets 

genomförande och för organisationskulturen.  

 

4.1 De anställdas upplevelse av organisatorisk- och social arbetsmiljö  

Ur intervjuerna framkommer att arbetsbelastningen på vårdavdelningen varierar, det finns både 

toppar och dalar. Arbetsbelastningen regleras utifrån flödet av patienter samt vilket 

omvårdnadsbehov dessa har. Upplevd arbetsbelastning skiljer sig också åt mellan de 

yrkeskategorier som arbetar på vårdavdelningen. De olika yrkeskategorierna arbetar med olika 

delar av patientens behov vilket innebär att när arbetsbelastningen är hög för en yrkeskategori, 

kan den vara lägre för en annan och vice versa. Vid hög vårdtyngd uppfattas arbetet som tyngre, 

vilket även upplevs ha en påverkan på både samarbete och kommunikation. Även 

återhämtningen kan påverkas under perioder av hög arbetsbelastning. Det är sällan de anställda 

behöver arbeta över för att hinna med sitt arbete och de kan oftast gå hem när de slutar, flera av 

intervjupersonerna belyser dock att bristen på återhämtning istället handlar om att kunna släppa 

arbetet när de kommer hem och varva ner. Vid hög arbetsbelastning upplevs det svårare att 
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varva ner efter arbetet. Arbetstiderna försvårar återhämtningen då de anställda många gånger 

arbetar kvällspass den första dagen och morgonpass den andra dagen, utöver det tillkommer 

också tiden det tar att ta sig till och från arbetet. Den totala vilan mellan arbetspassen upplevs 

därför inte vara tillräcklig. Det finns också en oro för att vid hög arbetsbelastning vara tvungen 

att lämna över ett arbete som inte blivit klart. Man vill gärna stanna kvar och göra färdigt, dels 

för sin egen skull, men även för att underlätta för kollegorna som ska ta över.  

Stödet från både kollegor och enhetschef upplevs positivt vilket i kombination med uppmuntran 

från ledning är viktiga delar av en effektiv och välfungerande organisationskultur (Eriksson et 

al., 2008). De har ett stödjande arbetssätt gentemot varandra där de hjälps åt vid behov, de 

upplever också förtroende och stöd från sin egen enhetschef. Ur intervjuerna framkommer dock 

att det finns tvivel gentemot den högre ledningens agerande, organisationen har exempelvis 

slutat med gåvor som julklappar och intervjupersonerna beskriver att det idag finns en hög 

personalomsättning inom organisationen. En aspekt av detta handlar om att inte känna sig viktig 

på arbetet, vilket beskrivs i citaten nedan: 

Kanske att [organisationen] tänker jag, ska belöna på nåt sätt, en uppskattning, eftersom dom 

har anställda här som jobbar dygnet runt, så visst, nog är det ju trevligt om du fått kanske en 

biobiljett eller nånting som visar att du finns, alltså som personal. (Marlene) 

Men ja, jag tänker också lite grann på det att man skulle samla alla med individuella samtal att 

”du är så värdefull och vi behöver ha kvar dig. Vad skulle få dig att stanna kvar?”. (Nadja) 

 

Det Marlene och Nadja beskriver i citaten ovan handlar om att inte känna sig uppskattad av 

organisationens ledning, vilket skapar en känsla av att känna sig osynlig och utbytbar. 

Belöningar och julklappar beskrivs av Marlene ha ett symboliskt värde för de anställda, det var 

ett sätt att få en bekräftelse från ledningen på att de finns. Nadja beskriver att den höga 

personalomsättningen kanske skulle kunna förbättras om de anställda upplevde att de var 

betydelsefulla för organisationen. Genom att arbeta med arbetsmiljön och utvecklandet av en 

välfungerande organisationskultur skulle organisationen kunna öka sina chanser att behålla 

personal. I förlängningen skulle det också kunna innebära att organisationen får ett starkare 

varumärke som en bra arbetsgivare, vilket också leder till att fler skulle rekommendera andra 

att arbeta inom organisationen (Khouly & Fadl, 2016; Shah & Parmar, 2016; Kyongmin et al., 

2018).  
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Intervjupersonerna beskriver att den höga personalomsättningen leder till att mycket av 

arbetstiden går åt till att introducera nya medarbetare eftersom det ofta tillkommer nyanställda. 

Även vikarier behöver introduceras och både nya medarbetare och vikarier ses som en stor 

tillgång för vårdavdelningen. Intervjupersonerna belyser att de har förståelse för att nya behöver 

introduceras, samtidigt som det innebär att arbetstid försvinner från dem själva. Arbetet och 

organisationen beskrivs som en lärande organisation, vilket innebär att den anställda utvecklas 

och lär sig arbetet under tiden denne arbetar inom organisationen. För vårdavdelningen innebär 

det en större press på de anställda som har lång anställningstid att finnas tillhands för de 

nyanställda, samt att det tar längre tid att utföra de egna arbetsuppgifterna. I introduktionen 

ingår också att svara på frågor och förklara hur saker ska utföras på vårdavdelningen, genom 

denna kommunikation introduceras den nyanställda även in i organisationskulturen (Schein, 

2017).  

På vårdavdelningen arbetar sjuksköterskorna inom den ena specialiteten ibland som ensam 

sjuksköterska. Några av intervjupersonerna belyser vikten av att ha kollegor runtom sig som 

nyanställd. Detta leder bland annat till att förståelsen för arbetet ökar, men också att arbetet blir 

roligare med kollegor runtomkring sig. Då organisationen också beskrivs som en lärande 

organisation kan en rimlig slutsats vara att anställda med lång anställningstid kan tänkas känna 

en större trygghet i arbetsuppgifternas utförande (Bellou, 2010). Inom organisationen finns det 

idag också möjligheter för nya sjuksköterskor att få en mentor. Mentorskap förbättrar 

introduktionen till arbetet men sätter samtidigt en större press på de ordinarie anställda. 

Eftersom organisationen arbetar med mentorskap är det troligt att det kan finnas en skillnad i 

hur nyanställda och anställda med lång anställningstid uppfattar arbetet och därmed också 

organisationskulturen. Lång arbetslivserfarenhet och ålder kan i sin tur också ha en betydelse 

för hur en anställd uppfattar organisationskulturen som positiv eller negativ (Chu, 2016). 

Genom att organisationen arbetar med att införa introduktion och mentorskap för nyanställda 

kan de eventuella skillnader som kan finnas jämnas ut (Bellou, 2010; Kurjenluoma et al., 2017).  

Resultatet visar att de anställda upplever att de har utvecklingsmöjligheter i sitt arbete, 

utvecklingsmöjligheterna beskrivs delvis bero på lärandet som sker inom organisation och i 

arbetet, men även att de ges tillgång till utbildningsinsatser och har möjlighet att gå på olika 

föreläsningar som organisationen anordnar. En annan aspekt av detta handlar dock om att 

föreläsningarna sker på arbetstid, vilket innebär att arbetsbelastningen påverkar i vilken 

utsträckning de faktiskt har möjlighet att gå på utbildningarna. Det framkommer också att 

utvecklingsmöjligheterna till viss del varierar mellan olika yrkeskategorier och vissa 
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yrkeskategorier anses ha bättre möjligheter till utveckling. Utvecklingsmöjligheter sägs hänga 

ihop med utbildningstid och yrkestitel. Intervjupersonerna belyser dock även att det är 

individens egna ansvar att visa sig intresserad och engagerad, vilket också påverkar hur delaktig 

en anställd är. På arbetsplatsen har de anställda olika ansvarsområden vilket är ett sätt att 

utvecklas i arbetet, ett bristande engagemang i arbetet upplevs vara en av de faktorer som 

påverkar vilka utvecklingsmöjligheter en anställd har.    

Resultatet visar att de anställda har inflytande på den egna arbetsplatsen och över sina egna 

arbetsuppgifter genom att de själva kan lägga upp det patientnära arbetet, andra delar är svårare 

att själv styra över, det gäller exempelvis möten som sker på speciella tider samt att vissa av 

arbetsuppgifterna ska utföras på specifika tidpunkter. Graden av inflytande varierar också 

mellan yrkeskategorier. Ur intervjuerna framkommer tydligt att en anledning till att alla 

yrkeskategorier inte har samma inflytande skulle kunna bero på att alla anställda exempelvis 

inte deltar vid ronder och vissa möten. Ronder och kontakten med läkarna i övrigt sker 

vanligtvis mellan läkare och sjuksköterska eller annan vårdpersonal, vilket innebär att 

undersköterskor i sin tur får informationen som rör patienterna i andra hand. Att de anställda 

ges möjlighet till inflytande och tillåts ta eget ansvar över sitt arbete och på sin arbetsplats är 

en viktig del i skapandet av en välfungerande organisationskultur. Vårdavdelningen kan genom 

att arbeta med olika yrkeskategoriers inflytande skapa en mer välfungerande 

organisationskultur (Eriksson et al., 2008). Intervjupersonerna belyser också att det även här 

handlar om att ta ett eget ansvar när det kommer till inflytande genom att visa sig intresserad. 

Intresset och engagemanget för arbetet och arbetsplatsen beskrivs vara en av orsakerna till att 

inflytandet varierar. Motivationen hos de anställda skulle kunna ökas genom att 

vårdavdelningen arbetar aktivt med organisationskulturen (Håkansson & Landmér, 2005).  

Att alla yrkeskategorier inte uppges ha samma inflytande kan förklaras utifrån att gruppen när 

den skapades fastställde gruppmedlemmarnas positioner och roller, men även vem som har 

inflytande och auktoritet samt vilken funktion varje gruppmedlem ska fylla. Även om 

ledarskapet i detta läge fastställer positioner och roller sker ändå ett gemensamt lärande i 

arbetsgruppen vilket innebär att de verktyg ledaren ger gruppen testas och utvärderas. En 

tänkbar förklaring till att inflytandet utifrån yrkeskategori varierar kan därför vara att de roller 

och positioner som finns i gruppen idag, fastställdes redan när gruppen sattes ihop. Rollerna 

testas och omvärderas dock varje gång nya medlemmar tillkommer gruppen. Eftersom den 

nuvarande vårdavdelningen är resultatet av två tidigare avdelningar, kan en rimlig slutsats också 

vara att föreställningar om roller och auktoritet på den nuvarande avdelningen är en produkt av 
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de tidigare organisationskulturer som existerat på respektive avdelningar. Dessa föreställningar 

kan ha sin grund i grundläggande antaganden som existerar inom organisationen (Schein, 

2017).  

 

4.2 De anställdas beskrivning av organisationskulturen  

 

4.2.1 Artefakter  

Resultatet visar att intervjupersonerna har god kännedom om verksamhetens mål och de policys 

som finns inom organisationen. Policys och arbetsmål är exempel på olika synliga artefakter 

som finns inom organisationen (Schein, 2017). På möten och arbetsplatsträffar tas 

verksamhetens mål ofta upp och de anställda informeras av enhetschefen om hur 

vårdavdelningen når upp till dessa mål. Intervjupersonerna belyser dock att det också handlar 

om att ta ett eget ansvar, det handlar om intresse och engagemang för arbetet. Individen själv 

har ett ansvar att hålla sig uppdaterad i vad som händer i verksamheten. Hur länge en anställd 

arbetat inom organisationen kan påverka hur väl den anställda känner till verksamhetens mål, 

det beror på att förståelsen för organisationen ökar med tiden en person är anställd. Genom att 

implementera gemensamma mål i arbetsgruppen kan ledningen arbeta strategiskt vilket kan öka 

effektiviteten och uppmuntra utvecklingen av en stark organisationskultur (Schein, 2017). Att 

enhetschefen löpande informerar om arbetsmålen ökar också förståelsen för organisationen hos 

de anställda. På grund av den höga personalomsättningen som finns inom organisationen kan 

löpande information också vara en nödvändighet för att målen inte ska falla mellan stolarna.     

På vårdavdelningen finns en klädkod som omfattar alla anställda. Klädkoden skiljer sig inte 

utifrån yrkestillhörighet utan alla anställda har samma arbetskläder. Klädkoden finns reglerad i 

en hygienpolicy vilken alla anställda ska ha kännedom om. På vårdavdelningen har man utsett 

några anställda som har till uppdrag att se till att hygienpolicyn följs. Att klädkoden efterföljs 

förs det statistik på inom organisationen. Intervjupersonerna beskriver att klädkoden oftast 

efterföljs, men att det händer att anställda glömmer av sig, vid dessa tillfällen brukar någon till 

slut reagera och påminna den anställda som inte följer klädkoden. En klädkod är ett exempel på 

en artefakt vilket enligt Schein (2017) innebär synliga och observerbara delar av 

organisationskulturen. Med tiden en individ är anställd inom en organisation får den anställda 

förklarat för sig varför saker görs på ett speciellt sätt, detta kan förklara varför de anställda 

reagerar med att tillrättavisa när en anställd inte följer klädkoden.  
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Ur intervjuerna framkommer att inredning och möblering är utformad efter patienternas behov 

samt utifrån de riktlinjer för inredningen organisationen har satt upp. Ett exempel är att 

gardinerna ska vara flamsäkra. Inredning och utrymmen är också exempel på synliga artefakter 

(Schein, 2017). Vårdavdelningen har tidigare haft en miljögrupp men anställda som ingick i 

den gruppen har slutat på arbetsplatsen. Undersköterskorna har ett ansvar att se till att saker 

som är trasiga byts ut eller blir lagade. När vårdavdelningen köper in nya möbler till patient- 

och personalutrymmen får de anställda vara med och tycka till om vad som ska köpas in. 

Intervjupersonerna upplever att de har inflytande över hur vårdavdelningen ska se ut, men 

belyser att det även här handlar om intresse och engagemang. Alla anställda har passerkort och 

har därmed tillgång till samma utrymmen, förutom läkemedelsrummet där bara sjuksköterskor 

har tillträde. Att enbart sjuksköterskor har tillträde till läkemedelsrummet beror på att 

sjuksköterskorna är ansvariga för läkemedelshanteringen. Personalrummet är en plats där de 

anställda samlas på fika- och lunchraster, utöver detta händer det att de anställda också samlas 

i köket, patienternas matsal och på sköterskeexpeditionen. På expeditionen finns datorer som 

sjuksköterskor och undersköterskor använder för att dokumentera sitt arbete med patienterna. 

Att expeditionen är en samlingsplats för de anställda kan bero på att en stor del av arbetet utförs 

där för flera av yrkeskategorierna. Speciellt sjuksköterskorna utför en stor del av sitt arbete 

framför dator, och på grund av att de omfattas av sekretess sker också ronder och samtal om 

patienter på expeditionen.  

Resultatet visar att vårdavdelningen tidigare varit uppdelad i två avdelningar, och att en 

sammanslagning av dessa två avdelningar skett för en tid sedan. På grund av sammanslagningen 

upplever intervjupersonerna att de ännu inte riktigt har några inarbetade traditioner eller 

ceremonier, utöver en sommarfest som vårdavdelningen anordnar varje år tillsammans med 

närliggande mottagning. På sommarfesten är alla anställda på avdelningen och den närliggande 

mottagningen inbjudna. De har också startat upp en trivselgrupp där fyra anställda från olika 

yrkeskategorier ingår. Trivselgruppen har som uppgift att hitta på aktiviteter för de anställda 

utanför arbetstid och bevaka exempelvis när kollegor slutar eller går i pension. 

Intervjupersonerna beskriver här att de gärna gjort mer saker tillsammans som en enhetlig 

avdelning, men att uppdelningen av avdelningen försvårar det naturliga samarbetet dem 

emellan. På grund av uppdelningen arbetar alla anställda inte med alla anställda, vilket får som 

följd att alla inte känner varandra så väl. Eftersom de inte känner varandra så väl, eller har ett 

samarbete via arbetet, blir det heller inte naturligt för alla att delta vid alla avtackningar eller 

aktiviteter. Ceremonier och traditioner utgör i organisationskulturen exempel på artefakter 
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(Schein, 2017). Att avdelningen är relativt ny kan påverka det faktum att de inte har några 

tydliga inarbetade traditioner och ceremonier utöver sommarfesten. Syftet med en trivselgrupp 

beskrivs av intervjupersonerna i citatet nedan:  

Det går åt det bättre hållet, det har ju inte varit superbra tidigare, men det blir bättre och bättre, 

vi har ju en trivselgrupp, och det är dom som försöker ordna nånting för dom som går i pension 

och så, att man ändå träffas nån gång utanför jobbet och jag tror det funkar, vi har ändå en bra 

sammanhållning och ett bra samarbete på jobbet, men det kan nog bli ännu bättre om man träffas 

utanför jobbet på sin privata tid. Det blir ju trevligare när man lär känna varann, det går ju som 

inte att komma ifrån. (Olivia) 

Vi börjar ta tag i det lite mer nu. Tidigare har det väl varit lite sporadiskt, men nu har vi ju en 

trivselgrupp, som har som koll på lite när folk går i pension eller när folk ska sluta. Att man 

försöker göra någonting som avtackning. (Mona) 

 

Olivia och Mona beskriver att de på vårdavdelningen startat trivselgruppen vilket skulle kunna 

förstås utifrån att de befinner sig i en utvecklingsprocess utav gemensamt lärande. Syftet med 

trivselgruppen är att förbättra sammanhållningen i gruppen, att träffas utanför arbetstid och lära 

känna varandra bättre. Om arbetsgruppen befinner sig i en utvecklingsprocess kan det i så fall 

innebära att det finns stora möjligheter för ledarskapet att försöka påverka kulturen i en riktning. 

Det kan ske genom att ledaren sätter upp ramarna genom sitt agerande vilket får inflytande på 

det gemensamma lärande som sker på vårdavdelningen (Schein, 2017).  

  

4.2.2 Uttalade uppfattningar och värderingar samt grundläggande antaganden……….. 

Ur intervjuerna framkommer att sköterskeexpeditionen många gånger fungerar som en 

samlingsplats för de anställda. Utöver att vårdpersonalen utför en stor del av arbetet vid dator, 

finns även studenter och andra på plats vilka också är beroende av datorer för att kunna utföra 

sitt arbete. Arbetsmiljön inne i expeditionen har varit en diskussionsfråga på vårdavdelningen 

just på grund av att expeditionen gärna fungerar som en samlingsplats för de anställda. Detta 

har, tillsammans med bristen på lokaler och datorplatser, lett till att en dator har placerats i ett 

rum vid sidan av expeditionen. Denna dator är tänkt att främst vara undersköterskornas. På 

avdelningen har alla tillgång till samma utrymmen, men ur intervjuerna utläses att alla 

yrkeskategorier möjligtvis inte känner sig välkomna i alla utrymmen, problematiken med 

expeditionen tas upp på följande sätt av intervjupersonerna:  
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Där har vi som en expedition om jag tänker utifrån [avdelningen] sida där det är givet att 

sjuksköterskorna ska vara, för man behöver en dator, man behöver jobba rätt mycket vid datorn 

och så vill man inte att det ska vara för surrigt och för mycket folk inne där, man vill ha arbetsro, 

och då kan väl [yrkeskategori] ibland känna att dom inte har tillgång till… dom behöver ju 

också ha datorer. (Olivia) 

Den delen har vi ju diskuterat jättemycket på avdelningen att det handlar ju inte om att [andra 

yrkeskategorier] inte får komma in och använda datorer på expeditionen utan det handlar om 

att ingen som inte jobbar ska vara därinne och prata om en massa annat utan då får man gå nån 

annanstans och sitta. (Liv) 

Av ovanstående citat kan utläsas att undersköterskorna har tillgång till sköterskeexpeditionen 

men att diskussionerna som berör arbetsro och datorer i expeditionen lett till att 

undersköterskorna fått ett eget rum med en dator. Intervjupersonerna beskriver att 

diskussionerna möjligtvis kan ha skapat en känsla hos undersköterskorna om att inte vara 

välkommen. Denna uppdelning av utrymmen för yrkeskategorier kan tänkas minska 

delaktigheten för undersköterskorna. Uppdelningen kan också tänkas minska kommunikationen 

medarbetare emellan samt öka risken för att subkulturer skapas mellan yrkeskategorierna. 

Genom att uppmuntra utvecklingen av en organisationskultur som bygger på ett gemensamt 

arbetssätt med gemensam kommunikation kan vårdavdelningen öka både effektivitet och trivsel 

(Schein, 2017; Eriksson et al., 2008). Expeditionen är ett exempel på en observerbar artefakt, 

men diskussionen och tankegångarna som berör vem som har tillträde till expeditionen kan ha 

sitt ursprung i grundläggande antaganden samt uttalade uppfattningar och värderingar om en 

skiljelinje mellan yrkeskategorier (Schein, 2017).   

Ur intervjuerna utläses att det på vårdavdelningen finns både officiella och inofficiella regler. 

De officiella reglerna utgörs av de mål och policys som organisationen satt upp och 

vårdavdelningen omfattas av. Även de mål och riktlinjer som vårdavdelningen själva satt upp 

när det kommer till organisatorisk- och social arbetsmiljö är officiella regler, som också är 

exempel på artefakter (Schein, 2017). De inofficiella regler som ur intervjuerna går att utläsa 

berör främst sjuksköterskornas arbetssituation. Intervjupersonerna menar här att 

arbetssituationen är ansträngd och att en inofficiell regel på vårdavdelningen, och inom 

organisationen i stort, handlar om att sjuksköterskan ska vara tillgänglig hela tiden. Kravet på 

tillgänglighet beskrivs som mycket krävande och får en negativ effekt på sjuksköterskornas 

arbetsbelastning. Andra inofficiella regler handlar om vilka arbetsuppgifter som hör till vilka 

yrkeskategorier, vilket också kan kopplas till kravet på tillgänglighet. Att förväntas vara 
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tillgänglig för flertalet olika arbetsuppgifter beskrivs som en ytterligare faktor som ger upphov 

till stress.      

Resultatet visar att det inom organisationen har funnits och fortfarande finns en hierarki mellan 

olika yrkeskategorier. Denna hierarki upplevs av intervjupersonerna vara i förändring, men 

lever fortfarande kvar både i och utanför organisationen i form av samhälleliga värderingar. 

Hierarkin som intervjupersonerna pratar om innebär osynliga regler för vad som anses vara 

viktigt inom organisationen. Intervjupersonerna beskriver att det finns en tydlig hierarki men 

även att det mellan de yrkeskategorier som arbetar på vårdavdelningen inte finns så stora 

skillnader, varken när det handlar om hierarkier eller status. I det stora hela upplever de sig på 

vårdavdelning som jämlika och att den största skillnaden mellan dem på arbetsplatsen handlar 

om att de helt eller till viss del har olika arbetsuppgifter. Inom organisationen arbetar de just nu 

också med kompetensväxling vilket ses som ett sätt att arbeta bort statusskillnader och 

hierarkier. Detta resultat motsägs av den enkät om trivsel och arbetsklimat som 

vårdavdelningen själva skickat ut, där resultatet visar att hierarkier mellan de yrkeskategorier 

som arbetar på vårdavdelningen förekommer och att dessa uttrycks genom exempelvis 

nedlåtande kommentarer. Trots den relativt positiva framställningen av hierarkier som går att 

utläsa ur intervjuerna, framgår det ändå tydligt att det förekommer hierarki inom organisationen 

såväl som på vårdavdelningen, och att utbildningsbakgrund och utbildningslängd är faktorer 

som genererar status. Hierarkierna uppges av intervjupersonerna många gånger vara 

personbundna och uttrycks genom handlingar. Handlingarna uttrycks på olika sätt, exempelvis 

genom att alla inte hälsar på varandra när de möts i en korridor, vilket beskrivs av en 

intervjuperson på följande sätt: 

Bara det här med att hälsa på varandra när man möts i en korridor, det tycker jag hör till vem 

som helst egentligen, då spelar det ju ingen roll om det är en anhörig eller patient eller vad som 

helst egentligen, men då sägs det ju ibland att [yrkeskategori] är så upptagna. (Marlene)  

 

Det som beskrivs av Marlene i citatet ovan handlar om att alla yrkeskategorier inte hälsar på 

alla yrkeskategorier när de stöter på varandra i korridoren, vilket dels bortförklaras, men också 

skapar en känsla av att inte befinna sig på samma nivå. Mona uttrycker sig på följande sätt om 

hierarkier på arbetsplatsen: 

Det är väl bara att man finns kvar i en hierarki som kanske har funnits för länge sen men som 

inte nödvändigtvis behöver finnas nu. Tidigare var det ju en väldigt strukturerad hierarki som 

fanns, som fanns inom sjukvården, och jag tycker väl, eller jag tycker definitivt att den ska lösas 
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upp och att man ska se sig själv mer som ett team, där alla har en viktig pusselbit och att allas 

åsikter är lika mycket värda. (Mona) 

 

Mona beskriver i citatet betydelsen av att se alla yrkeskategorier som ett team där varje person 

fyller en viktig del av samma helhet, och att hierarkier bör lösas upp. Den hierarki som existerar 

på vårdavdelningen har under en längre period funnits inom organisationen. Att hierarkin 

fortgår och tas som sanning trots att de anställda förespråkar en förändring, kan tänkas bero på 

uttalade uppfattningar och värderingar inom organisationen. Uttalade uppfattningar och 

värderingar är baserade på en eller flera individers grundläggande antaganden, oftast grundare 

eller ledare av organisationen. Genom det gemensamma lärandet implementeras grundläggande 

antagande som sanning hos de anställda (Schein, 2017). Vad som anses vara viktigt och oviktigt 

i organisationen är därmed baserat på uppfattningar av en eller flera anställda som fastställts 

redan när organisationen skapades. Dagens hierarki inom organisationen kan alltså ses som 

grundläggande antaganden och uttalade uppfattningar och värderingar, som under gemensamt 

lärande kommit att uppfattas som sanning. 

 

4.3 Mål  

Resultatet visar att intervjupersonerna anser sig ha god kännedom om verksamhetens mål samt 

relativt god kännedom om organisationens policys. Mål existerar på olika nivåer inom 

organisationen och har också olika tidsperspektiv. Intervjupersonerna beskriver att 

verksamhetens mål ofta kommuniceras ut till de anställda och de upplever sig ha inflytande i 

hur arbetet mot målen ska ske. Genom att arbetsplatsen bedriver ett strategiskt arbete med att 

implementera målen i verksamheten minskar risken för att det utvecklas olika uppfattningar 

gällande målen minskar (Schein, 2017). Att de anställda ges möjlighet till att delta i arbetet med 

de mål som berör organisatorisk- och social arbetsmiljö visar sig bland annat genom de ledord 

och riktlinjer som de anställda själva tagit fram när det kommer till hur kommunikationen ska 

ske samt hur konflikter ska hanteras på arbetsplatsen, att de anställda på vårdavdelningen ges 

möjlighet att delta i arbetet mot de mål som berör organisatorisk- och social arbetsmiljö är också 

i enlighet med vad AFS 2015:4 anger.  

Den rådande organisationskulturen på vårdavdelningen kan ha en påverkan på arbetet med 

målen på grund av att arbetsplatsen är fysiskt uppdelad i två olika specialiteter. 

Vårdavdelningen befinner sig i en process av gemensamt lärande där två tidigare 

organisationskulturer ska sammansmälta till en. Det finns en möjlighet att de två grupperna 
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bevarar de kulturer som tidigare utvecklats på respektive tidigare avdelningar, vilket innebär att 

det kan finnas olika uppfattningar om vilka mål som ska uppnås och hur arbetet mot dessa ska 

ske. De två specialiteterna kan också liknas vid två subgrupper, vilket innebär att det inom 

grupperna redan finns eller kan utvecklas två olika kulturer. Det kan i så fall innebära att 

uppfattningar om arbete och mål kan komma att skilja sig åt mellan specialiteterna. Genom att 

uppmuntra och utforma en stark organisationskultur ökar sannolikheten för att nå de strategiska 

målen, det är också viktigt att ha de strategiska målen i åtanke vid utformandet av en kultur 

(Håkansson & Landmér, 2005; Calciolari et al., 2017).   

Att verksamheten arbetar med målen bekräftades under observationen då både verksamhetens 

mål och policys togs upp under arbetsplatsträffen. Under observationen diskuterades hur 

verksamheten ska öka målvärdena för förbättringsarbete. På de förbättringsmöten som 

genomförs på vårdavdelningen tas både förbättringar som berör avdelningen och 

förbättringsområden som berör den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön upp. Under 

observationen gick enhetschefen även igenom organisationens policy om kränkande 

särbehandling och förtydligade för de anställda var policyn går att hitta. En av 

intervjupersonerna beskriver att det är positivt att arbetsplatsen kontinuerligt tar upp målen på 

exempelvis möten, på det sättet arbetar arbetsplatsen aktivt med att hålla målen levande. Mål 

och policys är exempel på synliga artefakter i en organisation, vilka blir mer förståeliga för en 

individ desto längre tid denne befinner sig i organisationen (Schein, 2017). Vårdavdelningen 

har en förbättringstavla där de anställda kan komma med förslag på områden som behöver 

förbättras på arbetsplatsen. Varje vecka har de också förbättringsmöten där de olika 

förbättringsområdena tas upp. Olivia beskriver mötena på följande sätt:  

Och så har vi ju förbättringsmöten varje måndag, där folk får va med i arbetet och vad behöver 

vi förbättra på avdelningen, och så är det ett gemensamt beslut det här ska vi förbättra… och 

det är sånt vi kan göra här på plats, men sen är det ju alltid styrningar uppifrån som vi inte kan 

påverka så mycket här på plats… men det vi kan påverka, dom som vill får, det är inte alla som 

vill heller, men vill man så finns det forum för det. (Olivia) 

 

Olivia beskriver att de anställda har inflytande i verksamhetens mål och möjligheter att påverka 

dessa, på förbättringsmötena deltar alla anställda och de som vill påverka har möjlighet att göra 

detta. Olivia beskriver också att det finns en svårighet i att påverka beslut som tas högre upp i 

organisationen. Svårigheter i att påverka beslut som tas högre upp i ledningen är ett 

återkommande tema under intervjuerna och något som organisationen bör ha i åtanke, då det 
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får effekt på bland annat organisationskulturen. Viktiga delar av en välfungerande och effektiv 

organisationskultur handlar om uppmuntran och en rak och ärlig kommunikation från ledning 

gällande organisationens situation (Eriksson et al., 2008). 

Ur intervjuerna framgår tydligt att engagemanget för arbetet på vårdavdelningen upplevs ha 

minskat. En av intervjupersonerna menar att detta bland annat handlar om att vilja ta på sig 

ansvarsområden på vårdavdelningen samt att delta i förbättringsarbete. I medarbetarenkäten 

framkommer att det förbättringsarbete som vårdavdelningen bedriver behöver bli bättre. Vad 

det beror på är svårt att tyda då intervjupersonerna tvärtemot detta beskriver att avdelningen 

bedriver ett omfattande arbete med förbättringsåtgärder, och att de ges goda möjlighet till att 

delta i arbetet, vilket också bekräftades vid observationen på arbetsplatsträffen. Vid 

observationen togs förbättringsarbetet upp och diskuterades. Ur observationen framkom också 

att en möjlig förklaring till varför förbättringsarbetet behöver bli bättre, hänger ihop med det 

faktum att de anställda upplever ett lägre inflytande i beslut som fattas högre upp i 

organisationen. Det kan tolkas som att de anställda upplever att de förbättringsförslag som tas 

upp inte får gehör, de kan på den egna vårdavdelningen förbättra saker som berör den egna 

arbetsplatsen. Förbättringsförslag som berör organisationen och själva arbetet i stort har de 

anställda dock litet inflytande i. Att de anställda inte känner sig delaktiga, hörda eller bekräftade 

av organisationens ledning framkommer också tydligt ur intervjuerna och kan vara en tänkbar 

förklaring till det upplevda minskade engagemang och motivation som intervjupersonerna 

beskriver. Motivationen kan öka genom att arbeta med dessa delar och uppmuntra en stark 

organisationskultur där de anställda känner sig uppskattade (Eriksson et al., 2008; Håkansson 

& Landmér, 2005).    

 

4.4 Kommunikation  

Kommunikationen på en arbetsplats utgör grunden i organisationskulturen och är också ett 

villkor eller förutsättning för arbetet (AFS 2015:4). Vårdavdelningen har tagit fram olika ledord 

och riktlinjer för hur samarbete, konflikter och kommunikationen ska ske, detta arbete är i 

enlighet med vad AFS 2015:4 anger. Tydliga mål för arbetet med organisatorisk- och social 

arbetsmiljö samt möjlighet till delaktighet i arbetet med dessa, är några av de faktorer som 

Arbetsmiljöverket definierar som betydelsefulla för den organisatoriska- och sociala 

arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2015). Att vårdavdelningen arbetar med hur 

kommunikationen ska ske på arbetsplatsen kan också tänkas ha en positiv effekt på 

organisationskulturen eftersom kommunikation utgör grunden av organisationskulturens tre 
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nivåer. Vad som är viktigt och oviktigt, varför vissa saker utförs på ett sätt och inte på ett annat, 

förmedlas genom kommunikation medarbetare emellan (Schein, 2017). Intervjupersonerna 

belyser att de oftast har en bra kommunikation på vårdavdelningen, men att den skulle kunna 

förbättras. Alla får komma till tals och att de försöker återkoppla till varandra om det varit något 

speciellt. Att de anställda på vårdavdelningen oftast upplever en bra kommunikation dem 

emellan är positivt för organisationskulturen (Eriksson et al., 2008). Under observationen av 

arbetsplatsträffen bekräftades det intervjupersonerna beskriver om att alla får komma till tals. 

Under arbetsplatsträffen genomfördes gruppdiskussioner där alla närvarande deltog. Några 

skillnader i att komma till tals utifrån yrkeskategori gick inte att utläsa. De anställda som ville 

säga något gjorde detta genom att prata rakt ut. Diskussionerna skedde i smågrupper och 

enhetschefen gav sedan ordet till de olika grupperna för att sammanfatta det som diskuterats. 

Under observationen hade merparten av deltagarna ordet genom aktivt deltagande.  

På vårdavdelningen har de anställda tillsammans tagit fram ledord eller riktlinjer för hur de ska 

lösa eventuella konflikter som uppstår. Arbetet sker i enlighet med AFS 2015:4 som anger att 

arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna är delaktiga i arbetet med att ta fram mål som berör 

den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. Tydliga mål och riktlinjer för kommunikation 

kan också tänkas minska risken för missförstånd och feltolkningar. Intervjupersonerna belyser 

att de sällan har renodlade konflikter på arbetsplatsen men att meningsskiljaktigheter kan 

förekomma. Vid dessa tillfällen har de anställda angett som riktlinje att de först ska 

kommunicera med varandra och därigenom försöka lösa eventuella problem som kan uppstå. 

Som andra steg pratar de med enhetschefen på avdelningen. Marlene diskuterar nedan 

problematiken i att ta upp känsliga frågor med varandra: 

Egentligen ska väl alla kunna prata med varandra om man ser att nånting är fel, men visst det 

kan ju vara svårt, du kanske kränker nån med att ställa en fråga. Alltså det är ju svårt det där, 

det är jättesvårt, så egentligen måste man kanske känna personerna man jobbar med ganska väl 

för att kanske våga ställa vissa frågor. Och hur man ställer frågorna, och hur man, det är ju också 

väldigt känsligt, jag kanske ställer nånting rätt ut till dig, och så misstolkar du mig för att jag 

hade ett tonläge som lät väldigt konstigt. (Marlene) 

 

Citatet ovan visar att det kan finnas en svårighet i att ta upp eventuella problem direkt med 

personen det berör, en aspekt av detta handlar om att det krävs att man arbetat tillsammans ett 

tag för att våga ställa vissa frågor. Men även att sättet frågan ställs på spelar in när mottagaren 

ska tolka det som sägs. En fråga som ställs med ett felaktigt tonläge kan göra att frågan 
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misstolkas. Det kan tänkas att ett gott samarbete där alla anställda känner varandra väl, 

förbättrar kommunikationen och minskar risken för feltolkningar. Kommunikationen utgör 

grunden i de tre nivåerna av organisationskultur som E. Schein beskriver. Genom att 

gruppmedlemmar kommunicerar med varandra lär sig gruppen vad som är rätt och fel, 

exempelvis vilket beteende som är önskvärt inom organisationen eller hur arbetet ska utföras. 

Hur kommunikationen sker är därför en mycket viktig del av organisationskulturen (Schein, 

2017). 

På vårdavdelningen efterfrågar och värdesätter de anställda en rak och ärlig kommunikation 

mellan varandra, och det finns ett önskemål om att arbeta med kommunikationen i syfte att 

förbättra den. Intervjupersonerna upplever i dagsläget inte att de har en speciell jargong på 

vårdavdelningen, utöver att de försöker vara glada och positiva gentemot varandra. En av 

intervjupersonerna förklarar att en anställd måste våga ta lite plats och prata, men nämner 

samtidigt att för mycket pratande också kan bli fel. Intervjupersonerna beskriver också att deras 

arbetssituation är utformad på ett sådant sätt att de arbetar väldigt nära varandra, vilket innebär 

att de inom arbetsgruppen i hög utsträckning måste kunna känna av personerna de arbetar med. 

Det fungerar inte att vara likadan mot alla, detta beskrivs av en intervjuperson som menar att 

man lär sig ganska snabbt vem man kan skämta med och inte. Vid vissa tillfällen kan de därför 

välja att inte vara lika skämtsamma med varandra. 

Resultatet visar att det pratas bakom stängda dörrar istället för öppet, vilket är ett tecken på att 

det kan finnas brister i den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. Detta påverkar även 

kommunikationen. En av intervjupersonerna menar här att alla anställda har ett ansvar att ta 

upp sådant som uppfattas som mindre bra istället för att prata bakom stängda dörrar. Genom att 

göra detta kan problem som uppkommer åtgärdas. Brister i kommunikationen och förekomsten 

av att det pratas bakom stängda dörrar bekräftas också i enkäten om trivsel och arbetsklimat. 

Resultatet av enkäten visar bland annat att det förekommer pikar och prat bakom ryggen på 

vårdavdelningen. Att det pratas bakom stängda dörrar kan ha sin grund i att det finns ett 

missnöje bland de anställda. Vad missnöjet bottnar i framkommer inte tydligt under 

intervjuerna, men några av intervjupersonerna menar att både kommunikationen och samarbetet 

försämras vid hög arbetsbelastning. AFS 2015:4 9§ anger att arbetsgivaren ska se till att de 

arbetsuppgifter som arbetstagarna ska utföra inte leder till en ohälsosam arbetsbelastning, vilket 

innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. Att kommunikation och samarbete 

försämras vid hög arbetsbelastning har sin grund i att de anställda upplever en högre stress i sitt 

arbete. Vid stressade arbetssituationer ökar missnöjet och kommunikationen försämras, vilket 
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även har en negativ påverkan på organisationskulturen (Schein, 2017). Genom att minska 

arbetsbelastning och stress kan kommunikationen förbättras, vilket också får en positiv effekt 

på den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön i övrigt.  

Resultatet visar att en del av informationen och även en del av kommunikationen på 

vårdavdelningen sker via mail. Information som rör verksamheten skickas ut av enhetschef till 

alla anställda och det största problemet vid brist på information anses vara att anställda inte 

läser mailen. Utöver att information skickas ut via mail, har de anställda också möjlighet att 

skicka mail till varandra vid behov. Den mesta av kommunikationen sker dock ansikte mot 

ansikte. Ur intervjuerna framgår att de anställda på vårdavdelningen oftast har möten 

tillsammans, exempelvis arbetsplatsträffar där alla yrkeskategorier på vårdavdelningen deltar. 

Vid dessa möten får de information, diskuterar med varandra och har även möjlighet att komma 

med egna förslag på exempelvis förbättringsområden. Utöver arbetsplatsträffen som sker en 

gång i månaden sker också särskilda utvecklingsträffar utifrån specialitet. På dessa träffar är 

enbart anställda från den ena specialiteten med. Möten sker också utifrån yrkeskategori, 

exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor. Mötena är uppskattade hos de anställda och 

vid dessa tillfällen ska sådant som enbart berör den egna yrkeskategorin tas upp.  

Att de anställda kommer till tals och ges utrymme till kommunikation om saker som berör det 

egna yrkesspecifika arbetet kan tänkas öka tryggheten i arbetets utförande samt öka känslan av 

att vara ett team. Resultatet visar att det ibland händer att även information som berör hela 

avdelningen tas upp på de yrkesspecifika mötena, denna information brukar då flyttas till att 

exempelvis tas upp under arbetsplatsträffar istället. Mötesprotokoll från de yrkesspecifika 

mötena skickas ut via mail till anställda inom den berörda yrkeskategorin. En risk med möten 

utifrån yrkeskategori samt att information från dessa möten inte når ut till alla anställda skulle 

kunna vara att subgrupper utvecklas. Schein (2017) menar att det inom ett specifikt yrke kan 

finnas möjlighet att utveckla en yrkeskultur, detta sker genom gemensamt lärande i den 

yrkesspecifika gruppen. Genom att skicka ut mötesprotokoll från de yrkesspecifika mötena 

samt från de utvecklingsmöten som sker inom specialiteterna kan vårdavdelningen förhindra 

att subgrupper eller ”vi och dom” grupper skapas. Alla anställda görs då delaktiga i sådant som 

berör den egna arbetsplatsen trots att det inte specifikt berör alla yrkeskategorier eller anställda. 

All information når också ut till alla anställda vilket bör leda till både förbättrad kommunikation 

och organisationskultur.    
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4.5 Samarbete  

Samarbete är en viktig del av organisationskulturen, och även en del av den sociala arbetsmiljön 

som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor (AFS 

2015:4). Samarbete är också en viktig del av organisationskultur, då organisationskulturen 

utvecklas när människor arbetar och interagerar med varandra över tid (Schein, 2017). Genom 

att uppmuntra ett bra samarbete och en enig personalstyrka läggs grunden för en välfungerande 

organisationskultur, vilket också ökar chanserna för organisationen att nå de strategiska målen. 

Anställda som upplever en bra sammanhållning i gruppen och en gemensam 

organisationskultur är mer nöjda på sin arbetsplats än andra (Bellou, 2010). Ur intervjuerna 

framkommer att de anställda har ett bra stöd både från chef och kollegor, de hjälper varandra 

och har stöd från enhetschefen vid behov. Att de anställda upplever ett bra stöd är i enlighet 

med vad AFS 2015:4 anger men även en viktig del i en välfungerande organisationskultur 

(Eriksson et a., 2008).  

Vårdavdelningen är en enhetlig avdelning men är fysiskt uppdelad i två olika specialiteter vilket 

innebär att de anställda har sin fysiska arbetsplats inom en av specialiteterna. Denna uppdelning 

har sin grund i att avdelningen tidigare varit två olika avdelningar. Ett återkommande tema i 

intervjuerna handlar om att samarbetet och sammanhållningen på avdelningen har 

utvecklingspotential. Intervjupersonerna beskriver att sammanhållningen på vårdavdelningen 

sedan hopslagningen blivit mycket bättre och att de har utvecklats i rätt riktning mot att bli och 

uppfattas som en enhetlig avdelning. Det framkommer dock tydligt att den positiva synen på 

samarbete och sammanhållning enbart utgår från den specialitet där man har sin huvudsakliga 

arbetsplats. Samarbetet och sammanhållningen upplevs alltså positivt inom den egna 

specialiteten.  

Att samarbetet upplevs positivt av de anställda motsägs dock av medarbetarenkäten vilken visar 

på att det samarbetet på vårdavdelningen behöver förbättras. En tänkbar förklaring till detta 

resultat kan vara det som intervjuerna beskriver, att samarbetet behöver förbättras mellan de 

båda specialiteterna men upplevs som mer positivt inom den specialiteten man har sin 

huvudsakliga arbetsplats på. Intervjupersonerna upplever inte att det finns speciellt många eller 

tydliga subgrupper på avdelningen. Möjligen kan några yrkesspecifika subgrupper urskiljas, 

men de största grupperingarna av personal beskrivs vara uppdelningen av anställda i de två 

specialiteterna. Samarbetet mellan specialiteterna upplevs ha blivit bättre och bättre, de hjälper 

varandra över specialitetsgränserna och de kan täcka upp för varandra om den ena specialitetens 

anställda behöver gå iväg. På raster fikar de tillsammans och på de flesta av mötena är alla 
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anställda med, med undantag för de möten som sker inom respektive specialitet eller om någon 

är ledig eller sjuk. Trots att samarbetet och samanhållningen upplevs positivt i det stora hela 

finns det fortfarande områden som kan förbättras. Mona beskriver uppdelningen av anställda 

på följande sätt:  

Utifrån hela avdelningen, om man säger hela [avdelningen] så är det ju ändå ganska uppdelat 

[specialitet] och [specialitet] å ja, även om vi har, liksom sitter och fikar tillsammans, och liksom 

att man pratar med varann, så är det ju ändå ganska tydligt när man har jobbat ett tag, vilka som 

är på [specialitet] och vilka som är på [specialitet]. (Mona) 

 

Mona beskriver att det finns en uppdelning mellan de olika specialiteterna och att denna märks 

tydligt när man arbetat på vårdavdelningen ett tag. De har en bra kommunikation och träffas på 

raster över specialitetsgränserna men uppdelningen märks av ändå. Även Vera menar att det 

finns en uppdelning på vårdavdelningen och beskriver att detta kan ha att göra med att man inte 

har ett naturligt samarbete med den andra specialiteten:    

Där är vi inte riktigt i mål kan jag tänka mig. Ja att man inte kanske har samma som jag har i 

min grupp, har jag inte över hela avdelningen om man så säger, det kanske egentligen är rent 

naturligt eftersom jag jobbar i min grupp i [specialiteten] och så är man ju mest med dom, så 

det kanske är mest naturligt. (Vera) 

 

Det Vera pratar om i citatet handlar om att samanhållningen upplevs som positiv i den egna 

specialiteten på grund av att de i gruppen har ett naturligt samarbete genom arbetet. De två olika 

specialiteterna på avdelningen skulle kunna liknas med två subgrupper, vilka skulle kunna 

utveckla olika subkulturer genom det gemensamma lärandet som sker inom grupperna. Utifrån 

detta kan olika funktioner på vårdavdelningen få delade åsikter om både arbetets utförande och 

organisationens mål vilket minskar effektiviteten och försvårar det strategiska arbetet mot att 

nå målen. Vårdavdelningen kan motverka subkulturer genom att uppmuntra samarbete över 

specialitetsgränserna samt främja en organisationskultur som bygger på både ett gemensamt 

arbetssätt och en gemensam kommunikation (Schein, 2017).  

Genom att förbättra samarbetet kan vårdavdelningen öka både trivsel och sammanhållning. Det 

finns risk för att uppdelningen av anställda i två olika specialiteter kan leda till en svagare 

organisationskultur, detta sker eftersom de anställda inte har ett naturligt samarbete med 

varandra vilket får till följd att de inte känner varandra så bra. En svag sammanhållning kan i 



S0055A Sofia Junered 

 35 

sin tur öka risken för att subgrupper och subkulturer uppstår (Schein, 2017). På vårdavdelningen 

är det bestämt att de anställda ska kunna rotera och arbeta i båda specialiteterna, rotation 

förekommer dock sällan. Genom att etablera ett naturligt samarbete mellan specialiteterna och 

mellan de olika yrkeskategorierna kan både kommunikationen och samarbetet förbättras, vilket 

även kommer leda till en förbättrad organisatorisk- och social arbetsmiljö.  

Intervjupersonerna är överens om att sammanhållningen i gruppen och även samarbetet mellan 

specialiteterna har förbättrats väsentligt sedan hopslagningen. De beskriver att de inte riktigt är 

framme ännu, men att de är på väg mot något bra. Det intervjupersonerna beskriver kan förstås 

utifrån den tolkning att vårdavdelningen befinner sig i en utvecklingsprocess där två tidigare 

organisationskulturer från två olika avdelningar ska slås ihop och bilda en enhetlig 

organisationskultur. En risk som kan finnas med en hopslagning är att de två tidigare 

organisationskulturerna bibehålls vilket innebär att klyftan mellan specialiteterna ökar samt att 

olika uppfattningar angående arbetsplatsens mål och arbetssätt kan innebära en grogrund för 

konflikter. Generellt kan det alltid finnas en problematik i att slå ihop två arbetsplatser när det 

kommer till organisationskultur, eftersom de grundläggande antaganden inom en 

organisationskultur är så pass dominerande i kulturen att de tas som sanning av kulturens 

medlemmar (Schein, 2017). Intervjupersonerna beskriver också att det i början fanns ett stort 

motstånd mot att överhuvudtaget slå ihop avdelningarna, och att motstånd till rotation 

fortfarande kan förekomma. Marlene beskriver att sådant motstånd inte finns bland nyanställda:  

Jag kan tänka mig att man inte har velat bli ihopslagna, att det sitter där, att nä, jag har valt att 

jobba på [avdelning], då ska jag ju jobba där. Jag har inte valt att jobba på [andra avdelningen], 

och lika om det är [andra avdelningen] som har sagt om [avdelning]. Så jag tror det är där det 

sitter, för jag ser inte problemet när det kommer in nya, alltså medarbetare, då är du anställd på 

[nuvarande avdelningen], å då är det inte uppdelningen längre. (Marlene) 

 

Det Marlene beskriver i citatet handlar om att det största motståndet gentemot hopslagningen 

och att arbeta utanför den egna specialiteten kan ha kommit från de anställda som arbetat inom 

organisationen under en längre tid. Motståndet kan förklaras genom att det på de två tidigare 

avdelningarna funnits två olika organisationskulturer, där de grundläggande antagandena haft 

en sammansvetsande verkan på de grupper som tidigare existerat. Gruppmedlemmarna känner 

sig därmed mest bekväma med andra som delar samma grundläggande antaganden och mycket 

obekväma i situationer med anställda som inte gör det (Schein, 2017). Detta innebär att 

nyanställda och vikarier inte delar samma grundläggande antaganden vilket gör att de 
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accepterar den nya avdelningen. Vårdavdelningen bör här ha i åtanke att nya grundläggande 

antaganden med tiden kommer formas på arbetsplatsen, och att ledarskapet i utformandet av 

denna spelar en viktig roll. Ledarskapet kan ha en påverkan på vilken organisationskultur som 

formas genom att implementera sina värderingar, antaganden och åsikter på hur arbetet ska 

utformas. En del av arbetet handlar också om att sätta upp ramarna för vilka roller och positioner 

som ska existera på arbetsplatsen (Schein, 2017; Lindmark & Önnevik, 2011; Kyongmin et al., 

2018; Bellou, 2010). 

På vårdavdelningen genomförs i början av varje arbetspass ett möte där de anställda går igenom 

vilka inneliggande patienter som finns på vårdavdelningen, samt vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras under arbetspasset. Patientronder genomförs av sjuksköterska och läkare inne på 

sköterskeexpeditionen. Även andra yrkeskategorier deltar ibland, vilket upplevs positivt av 

intervjupersonerna eftersom de under dessa tillfällen får med alla olika yrkeskategoriers 

perspektiv. Undersköterskorna deltar inte på ronderna vilket beskrivs ha att göra med att någon 

måste kunna svara om någon patient larmar ute på avdelningen. Information om vad som sagts 

på ronderna ges istället efter ronden från sjuksköterska till undersköterska. Ur intervjuerna 

framkommer att intervjupersonerna ser positivt på att även undersköterskorna ska delta på 

ronderna. Det har också varit uppe för diskussion på avdelningen tidigare men ännu inte blivit 

av. Olivia, Liv och Vera uttrycker sig på följande sätt:  

Undersköterskorna är inte med och det hade kanske behövts också för att få [undersköterskors] 

perspektiv och då får man ju en väldigt bra helhetssyn också och man vet vad alla 

yrkeskategorier gör för att samarbeta då, man har koll på, det här är min del och det här är din 

del… (Olivia) 

Jag tror att det skulle va ganska bra att dom fick va med, för vi har pratat om det, det är ju 

väldigt mycket omvårdnad här, så det skulle nog va bra för alla tror jag, dels också för patienten, 

för undersköterskorna alltså dom kan ju ha jättebra klinisk blick, många som har jobbat länge 

har ju det, det är ju bra för alla. (Liv) 

Det är som att det har runnit ut i sanden, men jag vet inte om det kanske går att fixa på nåt sätt, 

det kanske går …. om [yrkeskategorier] sitter på ronden och doktorn bestämmer att det ska tas 

det, och göras det, och ja, men då går det ju till sjuksköterskan. (Vera)  

 

Olivia och Liv beskriver i citaten ovan att det kan vara positivt för samarbetet om även 

undersköterskorna deltar på ronden, vilket också ger en bättre helhetssyn i vad som har gjorts 

och ska göras. Även Vera är positiv till att undersköterskorna skulle delta på ronden och nämner 
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att frågan varit uppe för diskussion på avdelningen tidigare, men att det kan ha runnit ut i 

sanden. Vera beskriver också att undersköterskorna i dagsläget får andrahandsinformation om 

vad som sagts på ronden. Att all personal inte deltar vid ronder kan ha påverkan på den 

organisatoriska- och sociala arbetsmiljön då ronden innebär både kommunikation och 

samarbete, vilka är förutsättningar för själva arbetet (AFS 2015:4). Att förändra ronderna kan 

därför tänkas kunna innebära en ökad känsla av delaktighet hos undersköterskorna, utöver att 

både kommunikationen och samarbetet mellan alla yrkeskategorier skulle kunna förbättras. 
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5 Diskussion  

I denna del diskuteras och besvaras studiens syfte och frågeställningar och en avslutande 

diskussion av studiens resultat förs. Även förslag på framtida forskning presenteras. Studiens 

styrkor och svagheter diskuteras i den efterföljande metoddiskussionen.  

Syftet med denna uppsats var att med intervjuer och observationer undersöka vårdpersonalens 

upplevelse av organisationskultur i relation till organisatorisk- och social arbetsmiljö med 

avseende på mål, samarbete och kommunikation. För att svara upp till syftet användes följande 

frågeställningar: Hur beskrivs organisationskulturen av de anställda? Hur upplevs den 

organisatoriska- och sociala arbetsmiljön av de anställda? Hur kan mål, kommunikation och 

samarbete förstås i relation till organisationskulturen?  

Tidigare studier på området organisationskultur har ofta inriktats på att identifiera vilka delar 

av en organisationskultur som är av betydelse för en organisations effektivitet, denna studie har 

fokuserats på att utifrån intervjupersonernas tankar, attityder och åsikter beskriva 

organisationskulturen och den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. Utifrån den valda 

metoden har det varit möjligt att få en djupare inblick i vårdavdelningens organisationskultur.  

  

5.1 Resultatdiskussion  

Ur resultatet framkommer tydligt att vårdavdelningen sannolikt befinner sig i en 

förändringsprocess där ett gemensamt lärande äger rum, vilket har sin grund i den 

sammanslagning som genomfördes för en tid sedan då två avdelningar blev en. Vid 

sammanslagningen slogs inte bara två avdelningar ihop, utan även två organisationskulturer. 

Dessa två organisationskulturer ska efter sammanslagningen formas till en enhetlig kultur. Ur 

intervjuerna går att utläsa flera aspekter som stödjer detta påstående, exempelvis att samarbetet 

på vårdavdelningen kan förbättras. De är på väg mot någonting bra, men är inte där än. 

Intervjupersonerna efterfrågar också en starkare sammanhållning och ett större engagemang i 

arbetsgruppen, samt olika artefakter som exempelvis ceremonier. En ny organisationskultur 

utvecklas genom att de anställda med tiden får förklarat för sig varför saker görs på ett visst sätt 

och inte på ett annat, genom det gemensamma lärandet blir dessa saker till slut så självklara att 

det skapar grundläggande antaganden (Schein, 2017). Vårdavdelningen kan genom att arbeta 

aktivt med att närma sig varandra lägga grunden för en gemensam organisationskultur. 

Resultatet av denna studie visar att den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön på 

vårdavdelningen har förbättringspotential, vissa delar upplevs dock väldigt positiva av 
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intervjupersonerna. Ett exempel på detta är stödet från kollegor och enhetschef, vilket också är 

en viktig del av en välfungerande organisationskultur. Även det arbete vårdavdelningen 

bedriver med att informera, och göra de anställda delaktiga i arbetet med både verksamhetens 

mål och i målen med organisatorisk- och social arbetsmiljö, upplevs positivt av 

intervjupersonerna. Detta arbete kan dock förbättras genom att organisationen satsar på att 

delaktiggöra de anställda i beslut som fattas högre upp i organisationen. Ur intervjuerna 

framkommer att det finns ett tvivel gentemot den högre ledningens handlande. Organisationen 

kan förbättra detta genom en rak och ärlig kommunikation mellan ledning och anställda samt 

att ledningen visar uppskattning för det arbete de anställda utför (Eriksson, et al., 2008). Den 

organisatoriska- och sociala arbetsmiljön på vårdavdelningen kan också förbättras genom att 

arbeta med inflytande och delaktighet för alla avdelningens yrkeskategorier, vilket även 

kommer förbättra organisationskulturen som i sin tur får en positiv effekt på motivationen och 

engagemanget (Håkansson & Landmér, 2005).   

Att vårdavdelningen befinner sig i en utvecklingsprocess av gemensamt lärande innebär att 

ledarskapet har goda möjligheter att försöka påverka organisationskulturen i önskad riktning, 

det kan ske genom att ledarskapet klargör vilka ramar som ska gälla på arbetsplatsen samt vilken 

sorts beteende som är acceptabelt och inte (Pawirosumarto et al., 2017). Eftersom de anställdas 

beteende även påverkas av de signaler ledarskapet sänder ut, är det också viktigt att ledaren i 

arbetet med detta även är uppmärksam på sitt eget agerande (Lindmark & Önnevik, 2011; 

Kyongmin et al., 2018; Bellou, 2010). Genom att uppmuntra ceremonier, traditioner eller 

aktiviteter kan ledarskapet medvetet stärka sammanhållningen i arbetsgruppen vilket även gör 

arbetet mer trivsamt. Sådana typer av aktiviteter är också något som efterfrågas av de anställda. 

Studiens resultat visar att en bidragande orsak till att alla anställda i dagsläget inte går på alla 

avtackningar och aktiviteter, beror på att de inte känner varandra speciellt väl.  

Resultatet visar att organisationskulturen på vårdavdelningen kan ha en påverkan på den 

organisatoriska- och sociala arbetsmiljön och de tre aspekterna denna studie utgår från: mål, 

kommunikation och samarbete. Organisationskulturen kan inverka på dessa delar på olika sätt. 

Mål kan förstås utifrån organisationskulturen som artefakter, med tiden en person är anställd 

inom en organisation blir målen och arbetet mot dem mer förståeliga, det innebär dock också 

att olika uppfattningar om mål kan uppstå om det på arbetsplatsen finns brister i samarbete och 

kommunikation. Resultatet visar att både samarbetet och kommunikationen på vårdavdelningen 

upplevs ha förbättringspotential. Vårdavdelningen kan arbeta med att förbättra dessa delar för 
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att förhindra att organisationskulturen får en negativ påverkan på den organisatoriska- och 

sociala arbetsmiljön.   

Ur intervjupersonernas beskrivning av organisationskulturen på vårdavdelningen utläses att 

intervjupersonerna upplever ett bra samarbete med de kollegor de främst arbetar med, men att 

samarbetet och sammanhållningen över specialitets-gränserna kan förbättras, ett bra samarbete 

på arbetsplatsen är en viktig del av en bra organisatorisk- och social arbetsmiljö. Ett sätt att 

arbeta med att förbättra både sammanhållningen och samarbetet kan vara att införa rotation för 

alla anställda. Rotation innebär att de anställda är placerade på hela avdelningen och roterar 

mellan de båda specialiteterna, ingen anställd har då sin fysiska arbetsplats inom den ena eller 

andra specialiteten. Detta borde vara möjligt eftersom specialistutbildning inte krävs för att 

arbeta på vårdavdelningen. Genom att införa rotation etableras ett naturligt arbetsrelaterat 

samarbete mellan alla anställda vilket kan ha en positiv effekt på sammanhållningen och 

samarbetet mellan yrkeskategorierna. Att införa rotation förhindrar också att subgrupper och 

därmed också subkulturer utvecklas.  

Resultatet visar att sköterskeexpeditionen tvärtemot vad som är dess syfte, många gånger 

fungerar som en samlingsplats för anställda. I ett försök att förbättra arbetsmiljön i 

sköterskeexpeditionen har ett rum vid sidan av expeditionen gjorts om till att vara främst 

undersköterskornas. Denna uppdelning av yrkeskategorier tyder på att det finns en skiljelinje 

mellan yrkeskategorierna vilken sannolikt har sin grund i grundläggande antaganden samt 

uttalade uppfattningar och värderingar inom organisationen (Schein, 2017). Uppdelningen kan 

också vara ett resultat av grundläggande antaganden från de två tidigare organisationskulturer 

som existerat på avdelningarna innan de slogs ihop. Uppdelningen upprätthåller därmed de två 

kulturer som tidigare existerat. Ur intervjupersonernas beskrivning av sköterskeexpeditionen 

utläses att uppdelningen av sjuksköterskor och undersköterskor i olika rum möjligtvis utgör en 

grogrund till missämja på arbetsplatsen. Arbetsplatsen kan motverka att missämja uppstår 

genom att stationera både undersköterskor och sjuksköterskor på expeditionen.  

För att upprätthålla en god arbetsmiljö inne på expeditionen bör de anställda göras delaktiga i 

hur arbetsmiljön ska utformas, hur kommunikationen ska ske, samt i formulerandet av vilka 

officiella regler som ska gälla för de anställda som befinner sig inne på expeditionen. Genom 

att uttala sköterskeexpeditionen till en expedition för både undersköterskor och sjuksköterskor 

kan samarbetet mellan dessa två yrkeskategorier förbättras samt att grogrunden för missnöje 

elimineras. Organisationen kan arbeta med att öka delaktigheten för undersköterskor vilket även 

kan öka motivationen i denna grupp. Delaktigheten kan ökas genom att skapa meningsfulla 
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utvecklingsmöjligheter för undersköterskor vilket även får en effekt på trivseln och 

engagemanget. Anställda som upplever kvalitet i sin arbetsmiljö kommer också leverera 

kvalitet i sitt arbete och på sin arbetsplats, vilket bland annat leder till mindre kostnader för 

organisationen (Khouly & Fadl, 2016; Shah & Parmar, 2016; Kyongmin et al., 2018). 

Ur intervjuerna går att utläsa att undersköterskornas deltagande på ronden efterfrågas av de 

anställda. Det har också diskuterats tidigare på arbetsplatsen, men inte ännu genomförts. Genom 

att göra undersköterskorna delaktiga på den patientrond som utförs tillsammans med läkare kan 

samarbetet sannolikt förbättras mellan de olika yrkeskategorierna. Att både sjuksköterskor och 

undersköterskor deltar på ronden kan också tänkas ha en rad andra fördelar. Exempelvis 

förbättras kommunikationen mellan alla de olika yrkeskategorierna, vilket också får en positiv 

effekt för patienterna. Detta eftersom alla yrkeskategorier får möjlighet att komma till tals och 

kan bidra med olika perspektiv av patienternas vårdtid. Att både sjuksköterskor och 

undersköterskor deltar på ronden innebär också att båda yrkeskategorier får 

förstahandsinformation om det fortsatta arbetet. Sjuksköterskorna behöver därmed inte 

informera undersköterskorna om vad som ska göras, utan detta tas upp på ronden eller 

diskuteras efter den. Att ett naturligt samarbete etableras mellan undersköterskor och läkare 

bidrar också till förbättrade relationer mellan dessa två yrkeskategorier, som i dagsläget inte har 

så mycket samarbete. Detta kan också ha effekt på upplevelsen av organisationen som 

hierarkisk. En annan viktig aspekt av att undersköterskor deltar på ronden berör delaktigheten 

och inflytandet i arbetet, att öka delaktigheten och inflytandet har en positiv påverkan på 

organisatorisk- och social arbetsmiljö. En rimlig slutsats handlar också om att ronden kan tänkas 

öka kompetensen och förståelsen för arbetet. 

Resultatet visar att hierarkier förekommer på arbetsplatsen. Hierarkier kan ses som uttalade 

uppfattningar och värderingar samt grundläggande antaganden i en organisationskultur. Dessa 

kan tänkas motverkas genom att etablera en naturlig kontakt i arbetet mellan alla de 

yrkeskategorier som arbetar på vårdavdelningen vilket kan ske genom att utnyttja de tillfällen 

till kontakt som finns. Det handlar om det som tidigare nämnts, att införa rotation på 

vårdavdelningen, att se till att alla anställda har tillgång till alla utrymmen och att alla 

yrkeskategorier ges möjlighet till att delta på ronden, som i dagsläget fungerar som en naturlig 

träffpunkt mellan sjuksköterska och läkare. Hierarkier upplevs av intervjupersonerna ha en 

förminskande verkan på den egna yrkestillhörigheten och utgör en grogrund för missnöje på 

arbetsplatsen. Genom att arbeta med att motverka hierarkier kommer både 

organisationskulturen och den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön förbättras.    
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Sammanfattningsvis beskriver intervjupersonerna att många delar av organisationskulturen 

upplevs som positiva, men att det också finns förbättringspotential. Den trots allt positiva 

framställningen av organisationskulturen på vårdavdelningen kan tänkas hänga ihop med att 

mycket har förbättrats sedan sammanslagningen, då två avdelningar blev till en. Mål, 

kommunikation och samarbete är betydelsefulla delar av organisatorisk- och social arbetsmiljö 

och vårdavdelningen arbetar aktivt med dessa delar (Arbetsmiljöverket, 2015). Att 

vårdavdelningen arbetar för att nå både de mål som satts upp för verksamheten och målen för 

det organisatoriska- och sociala arbetsmiljöarbetet, främjar både organisationskulturen och 

arbetet med att integrera de två tidigare kulturerna till en kultur. Att skapa en enhetlig 

organisationskultur på arbetsplatsen är viktigt för både den organisatoriska- och sociala 

arbetsmiljön och för organisationskulturen. Genom att ledarskapet arbetar strategiskt med att 

implementera målen minskar också risken för att olika uppfattningar om mål och policys 

utvecklas i arbetsgruppen (Schein, 2017; Calciolari et al., 2017).  

Slutsatsen av denna studie blir att vårdavdelningen sannolikt befinner sig i en process av 

gemensamt lärande, vilket i sin tur innebär att ledarskapet har stora möjligheter att påverka 

kulturen i önskad riktning och i arbetet där två kulturer ska integreras till en (Schein, 2017). 

Genom att arbeta med organisationskulturen och den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön 

kan vårdavdelningen dels öka sannolikheten för att arbetstagarna stannar kvar inom 

organisationen, men även öka trivseln och motivationen hos de anställda, vilket också förbättrar 

förutsättningarna att nå både verksamhetens mål och målen för den organisatoriska- och sociala 

arbetsmiljön.  

 

5.2 Metoddiskussion  

På grund av kursens tidsbegränsningar har endast sex intervjuer och en observation genomförts. 

Urvalet kan inte betraktas som representativt på grund av att alla yrkeskategorier inte deltagit i 

studien, endast tre av arbetsplatsens fem yrkeskategorier finns representerade. Eftersom denna 

studies resultat bygger på en medarbetarenkät, en arbetsmiljöenkät, en observation och sex olika 

intervjupersoners åsikter, tankar och attityder vid ett specifikt tillfälle kan resultatet inte 

garanteras bli likadant om studien utfördes på nytt. På grund av detta går det heller inte att 

generalisera studiens resultat på andra sociala miljöer. Om studien hade genomförts vid ett 

annat tillfälle, eller med intervjupersoner från andra yrkeskategorier, finns en möjlighet att 

resultatet blivit annorlunda (Bryman, 2011). Det hade varit önskvärt att utföra fler 

observationer, samt intervjuer med alla vårdavdelningens yrkeskategorier, då det sannolikt hade 
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genererat ett bredare resultat. Den insamlade empirin kan trots detta ändå bedömas vara 

tillräcklig för att kunna besvara både syfte och forskningsfrågor.  

Ett etiskt problem som berör denna studie, handlar om samtyckeskravet. På grund av att de 

anställda som närvarande vid tidpunkten för observationen, inte informerades om studiens syfte 

hade de heller inte möjlighet att avstå från att delta. Bryman (2011) menar att avsteg från 

samtyckeskravet är ett vanligt problem som ofta uppstår vid samhällsvetenskaplig forskning 

och observationer. Det finns en svårighet i att informera för mycket om observationen, eftersom 

det då finns en risk för att intervjupersonerna beter sig annorlunda om de har vetskap om att de 

är observerade. Eftersom observationen som utfördes i denna studie kan räknas som dold är det 

inte troligt att detta var fallet under den observation som utfördes på vårdavdelningen.   

Intervjuguiden som använts i denna studie har formulerats utifrån Scheins (2017) teori om 

organisationskultur. Schein (2017) menar själv att det finns en problematik i att som 

utomstående kunna observera organisationskultur. Dels kan det vara svårt för forskaren eller 

författaren att tolka det som är observerbart, då det krävs att författaren befunnit sig i 

organisationskulturen en längre period för att kunna göra det. Genom att prata med deltagare 

av organisationskulturen kan förståelsen öka genom att forskaren då får strukturer, handlingar 

eller processer förklarade för sig. Eftersom intervjuerna i denna studie utfördes före 

observationen, hade författaren en viss förkunskap om vad som kunde tänkas observeras i 

organisationskulturen. Denna förkunskap förenklade observationen, och gjorde den mer 

förståelig. Schein (2017) menar även att det finns en problematik i att ställa frågor om 

organisationskulturen eftersom det kan innebära att få svar i form av uttalade uppfattningar och 

värderingar. Det är möjligt, till och med sannolikt, att intervjupersonernas svar i denna studie 

utgörs av just uttalade uppfattningar och värderingar, vilket i så fall kan ha påverkat resultatet. 

Det finns en svårighet i att utföra en intervju om organisationskultur då många av frågorna berör 

sådana självklara saker för intervjupersonerna, att de överhuvudtaget inte reflekterat över dem. 

Svaret på en fråga kan därför grunda sig i grundläggande antaganden och uttryckas genom 

uttalade uppfattningar och värderingar.       

Flertalet av de studier som tidigare gjorts på ämnet organisationskultur är kvantitativa och har 

fokuserats på att utläsa vilka delar av organisationskulturen som påverkar effektiviteten. 

Eftersom denna studie fokuserats på att utläsa hur vårdpersonalen beskriver den egna 

organisationskulturen samt hur mål, kommunikation och samarbete kan förstås i relation till 

organisationskultur utfördes studien med kvalitativ metod. Ett annat val av metod hade inte 
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kunnat svara upp mot studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat är därför en produkt 

av kombinationen mellan metodval, teori och empiri. Intervjuer som metod har gett en djupare 

inblick i intervjupersonernas upplevelser och beskrivning av organisationskulturen, på grund 

av detta går det även att utifrån teorin dra slutsatsen att arbetsgruppen på vårdavdelningen 

befinner sig i en process av gemensamt lärande. En rimlig slutsats som berör att effektivisera 

en organisationskultur handlar om att först ta reda på vilken typ av arbetsgrupp man har framför 

sig. Utifrån denna information kan arbetet med att effektivisera organisationskulturen sedan 

fortgå.    

Under denna studies arbetsprocess, har två olika faktorer som kan tänkas påverka upplevelsen 

av organisationskultur framkommit. Dessa berör anställningstid, det vill säga antal år personen 

arbetat inom organisationen samt yrkestillhörighet. Utöver detta visar studiens resultat på att 

det finns en problematik i att integrera två organisationskulturer med varandra, hopslagningar 

på arbetsplatser är också ett vanligt förekommande fenomen idag. För vidare forskning hade 

det därför varit intressant att i en liknande studie undersöka om upplevelsen av 

organisationskultur skiljer sig åt utifrån anställningstid och yrkestillhörighet, samt hur man på 

bästa sätt kan integrera två organisationskulturer med varandra.  



S0055A Sofia Junered 

  

Referenslista  

 
Abrahamsson, B. & Andersen, J. A. (2005). Organisation - att beskriva och förstå 

organisationer. Malmö: Liber AB. 

Alvesson, M. (2015). Organisationskultur och ledning. Stockholm: Liber AB. 

Arbetsmiljöverket, (2010). Kunskapsöversikt: Bra samspel och samverkan skapar säkerhet – 

om klimat och kultur på arbetsplatsen, Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket, (2015). AFS 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Stockholm: 

Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket, (2016). Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar 

i en god arbetsmiljö , Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Bellou, V. (2010). Organizational culture as a predictor of job satisfaction: The role of gender 

and age. The Career Development International, 4-19. Doi: 

https://doi.org/10.1108/13620431011020862 

Bengtsson, M. & Berglund, T. (2017). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur AB. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Calciolari, S., Prenestini, A. & Lega, F. (2017). And organizational culture for all seasons? 

How culture type dominance strength influence different performance goals. Public 

Management Review, 04 10, 1400-1422.  

Doi: https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1383784 

Chu, L. (2016). Mediating positive moods: the impact of experiencing compassion at work. 

Journal of Nursing Management, 01, 59-69. Doi: https://doi.org/10.1111/jonm.12272 

Eklöf, M. (2017). Psykosocial arbetsmiljö - begrepp, bedömning och utveckling. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Eriksson, A., Jansson, B., J.A. Haglund, B. & Axelsson, R. (2008). Leadership, organisation 

and health at work: a case study of a Swedish industrial company. Health Promotion 

International, 1 06, 127-133. Doi: https://doi.org/10.1093/heapro/dan015 

Håkansson, O. & Landmér, K. (2005). Organisation - att beskriva och förstå organisationer. 

Malmö: Liber AB. 

Khouly, S. & Fadl, N. (2016). The Impact of Organizational Culture on work Quality. 

Competition Forum, pp. 2010-2015. 

Kurjenluoma, K. o.a. (2017). Workplace culture in psychiatric nursing described by nurses. 

Scandinavian Journal of Caring Science, 12, 1048-1058. Doi: 

https://doi.org/10.1111/scs.12430 



S0055A Sofia Junered 

  

Kyongmin, L., Yongseek, K. & Woojeong, C. (2018). A Study on the Relationship between 

Servant Leadership, Organizational Culture and Job Satisfaction in Fitness Clubs. Sportmont, 

10, 43-49. Doi: 10.26773/smj.181008 

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011). Human Resource Management. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Pawirosumarto, S., Sarjana, P. K. & Gunawan, R. (2017). The effect of work environment, 

leadership style, and organizational culture towards job satisfaction and its implication 

towards employee performance in Pardor Hotels and Resorts. International Journal of Law & 

Management. 1337-1358. Doi: https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2016-0085 

Schein, E. H. (2017). Organizational culture and leadership, New Jersey: John Wiley & 

Sons. 

Shah, K. & Parmar, C. (2016). A Study on diverse parameters of Organizational Culture & its 

impact on employees Performance. Globsyn Management Journal, 01-12, 39-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



S0055A Sofia Junered 

  

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

- Presentera mig själv.  

Jag läser sista året på Sociologiprogrammet på Luleå tekniska universitet och denna 

studie är min C-uppsats. Studien kommer handla om organisationskultur och dess 

relation till organisatorisk och socialarbetsmiljö, och detta är vad intervjun kommer 

fokusera på.   

-  Läs upp vetenskapsrådets riktlinjer.  

 

 

Arbete, delaktighet och arbetstid 

▪ Vilken är din befattning? Vilken del av avdelningen arbetar du på? 

▪ Vad innebär ditt arbete här på avdelningen? 

▪ Hur länge har du arbetat här?  

▪ Vilka möjligheter har du att styra över dina egna arbetsuppgifter? 

▪ Hur ser arbetsbelastningen ut på er arbetsplats?  

(Händer det att du får arbeta övertid för att hinna med dina arbetsuppgifter?) 

▪ Upplever du att din återhämtning påverkas av arbetsbelastningen?  

▪ Upplever du att du får tillräckligt med stöd i arbetet? Från kollegor? Från chef? 

▪ Hur ser det ut med sjukskrivningar på er arbetsplats?  

▪ Har du tillräckligt med inflytande över arbetsförhållandena? 

▪ Känner du att du har tillräckliga kunskaper för att utföra alla moment av ditt arbete? 

▪ Upplever du att du är delaktig i och kan påverka beslut som fattas inom 

verksamheten? På den egna arbetsplatsen?  

▪ Hur upplever du dina arbetstider? Har alla samma arbetstider? Möjlighet att påverka 

arbetstiderna? 

▪ Finns möjlighet till utveckling för dig som personal?  

▪ Har alla samma möjligheter till utveckling? 

 

 

Utrymmen, traditioner och regler 

▪ Vem bestämmer hur avdelningen ska se ut? (inredning etc.)  

▪ Har ni några traditioner eller ceremonier på er avdelning? Hur upplevs dessa?  

▪ Vilka regler finns på arbetsplatsen? (officiella och outtalade inofficiella)  

Hur efterföljs dem? 

▪ Känner du till vilka mål som organisationen satt upp i form av policys? 

Medarbetarpolicy? Arbetsmiljöpolicy? Hur har du fått den informationen? 

▪ Vad händer om någon inte följer reglerna?  

▪ Vad krävs för att en arbetstagare ska få en tillrättavisning på er arbetsplats? 
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▪ Vem har rätt att tillrättavisa en annan?  

▪ Hur ser det ut med belöningar? Förmåner? Vad krävs för att få en belöning? 

▪ Hur efterföljs er klädkod? 

▪ Om någon inte följer klädkoden, vad händer då?  

▪ Finns det skillnader i klädkoden utifrån befattning?  

▪ Har alla tillgång till samma utrymmen på er arbetsplats? Hur ser du på detta? 

 

Samarbete och beteende 

▪ När ni har möten - har ni möten tillsammans i arbetsgruppen eller har ni möten var för 

sig, utifrån yrkeskategori? 

▪ Har alla på arbetsplatsen tillgång till samma information?  

▪ Har alla samma status på er arbetsplats? Vilka faktorer påverkar status?  

▪ Tillåts alla yrkeskategorier att ta lika mycket plats?  

▪ Finns skillnader i hur mycket inflytande man har utifrån sin yrkeskategori? 

▪ Skulle du säga att ni har en speciell jargong på er arbetsplats?  

▪ Hur upplever du samarbetet mellan er kollegor?  

▪ Hur ser du på samarbetet mellan olika befattningar?  

▪ Skulle du säga att det finns subgrupper i er arbetsgrupp? 

▪ Hur upplever du sammanhållningen i er arbetsgrupp?  

▪ Hur ska man vara för att passa in i gruppen? Hur ska man vara för att bli accepterad?  

▪ Vad skulle du säga inte är acceptabelt beteende på er avdelning? 

▪ Om konflikter skulle uppstå - hur löser ni dem? 

▪ Har du någon gång hört om någon som inte trivts på er arbetsplats och vad tror du i så 

fall detta berodde på? 

 

Slutfrågor 

1. Är det någonting jag inte har frågat om som du skulle vilja ta upp? 

2. Har du några frågor till mig? 

 

 

Tack för intervjun!  
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Bilaga 2 

 

Observationsschema 

Dag/tid: 

Observation (öppen/ dold, deltagande/ icke deltagande): 

 

 

 

 Anteckning Personer (p) Ordet/antal 
Observationstillfälle:   

 

 

 

Vilka är närvarande: 

(yrkestillhörighet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur sitter/står man i 

rummet (rita rummet): 
  

 

 

 

 

 

 

Kommunikation 

(Till vem fördelar 

chefen ordet, är det 

information eller 

kommunikation) 

 

Vem har ordet (antal)? 

(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formella regler för 

kommunikation 

(Hur fördelas ordet)  

 

 

Räcka upp handen (1) 

Prata rakt ut (2) 

Bli tillfrågad (3) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mål 

Hur ofta tas målen 

upp? 

 

Policys (1) 

Övriga mål för 

verksamheten (2) 
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Bilaga 3  

 

Luleå tekniska universitet  

Sofia Junered  

2019-03-27 

 

 

Förfrågan om att delta i en studie om upplevelser av organisatorisk- och social arbetsmiljö 

 

Hej! 

 

Jag heter Sofia Junered och läser sista terminen på Sociologiprogrammet 180hp vid Luleå 

Tekniska Universitet. Denna studie är mitt examensarbete och genomförs som en del i 

utbildningen. Syftet med studien är att beskriva organisationskultur i relation till den 

organisatoriska- och sociala arbetsmiljön samt hinder och möjligheter med detta.  

Studien kommer genomföras med hjälp av intervjuer. Intervjuerna kommer handla om din 

uppfattning av olika aspekter av din arbetsplats och arbetsmiljö.   

Jag önskar att i den mån det är möjligt utföra intervjuerna under v.17 (23/3 - 28/3). Du som 

intervjuperson bestämmer var och när intervjun genomförs. Vilken arbetsbefattning du har är 

dock något jag skulle vilja ha tillgång till. Intervjuerna kommer spelas in för att sedan 

transkriberas, ingen annan person än jag kommer ha tillgång till det inspelade materialet och 

det kommer att tas bort efter att studien är godkänd. Intervjun beräknas ta mellan 30 - 60 minuter 

och det är bra om den kan genomföras på en ostörd plats.  

Intervjuerna genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer. Detta innebär att 

deltagandet i studien är frivilligt. Du som intervjuperson har också rätt att avbryta intervjun när 

du vill utan några konsekvenser. Du kommer i studien garanteras anonymitet vilket innebär att 

ingenting du säger kommer kunna härledas till dig. Resultatet av studien kommer redovisas för 

andra studenter samt publiceras i en databas på nätet. Du kommer ges möjlighet att ta del av 

det färdiga arbetet.  

Om du är intresserad av att delta – vänligen kontakta mig på mail eller telefon enligt 

kontaktuppgifter nedan: 

 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig 

Med Vänlig Hälsning 

Sofia Junered 

 

 


