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Tillitsbaserad styrning i offentlig verksamhet utifrån ett 

medarbetarperspektiv  

  
Camilla Löthman & Fredrica Olofsson  

  

Ett allt mer kontrollerat arbetsliv innebär sämre förhållanden för arbetande 

individer. Detta skapar ett behov om att undersöka nya styrsätt vilka istället 

bör fokusera på tillit. Studiens syfte är att undersöka vad en tillitsbaserad 

styrning och ledning har inneburit för medarbetare i deras arbetssituation. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer utfördes med 10 respondenter. De 

intervjuades i cirka 30 minuter var. Studiens analys utfördes genom 

tematisering vilket resulterade i fyra huvudteman vilka är: Förändrad 

styrning och ledning, kvalitet framför kvantitet, samverkan mellan 

professioner samt arbetsvillkor och motivation. Studiens resultat visar att en 

styrning och ledning baserad på tillit har förändrat både kulturen och 

arbetsvillkoren på arbetsplatsen. Några huvudsakliga förändringar innebär 

för respondenterna goda resurser, mindre arbetsgrupper med delade 

professioner, ökat handlingsutrymme, delaktighet, öppenhet och kontinuitet 

i arbetet. Studiens resultat kan användas i framtida forskning för att visa hur 

en tillitsbaserad styrning och ledning kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö 

och ökad motivation hos medarbetare.   

  

Keywords: trust-based governance, job demand-resources, room for manoeuvre, openness, 

motivation  

  

  

Inledning  
  

Styrningen för offentliga verksamheter står inför nya utmaningar i dagens välfärd. Sedan 1990-

talet har offentliga organisationer präglats av styrsätt som lagt tonvikt på mål och 

resultatuppfyllelse genom detaljerad styrning. Denna styrning menar Ahlbäck, Öberg och 

Widmalm (2016) har inspirerats från den privata sektorn och benämns som New Public 

Management. Styrningen har tillämpats för att kunna visa för medborgare vad skattepengar går 

till genom en högre transparens och uppsatta mål samt utvärderingar. Hood (1995) menar att 

Sverige har varit ett av de länder som anammat detta styrsätt till stor del.  Det har inneburit en 

hel del förändringar för medarbetare inom den offentliga sektorn gällande deras arbetsvillkor 

vilket enligt Bringselius (2018) består av bland annat mindre handlingsutrymme, detaljstyrda 

arbetsuppgifter, stuprörstänkande samt ökad administration. Konsekvenser av detta leder till en 

avprofessionalisering och minskad motivation genom ett ökat fokus på yttre motivation som 

resultatuppfyllelse (Ahlbäck Öberg & Widmalm , 2016). En norsk studie (Bernstrøm & Svare, 

2017) visar att en känsla av övervakning är negativt relaterad till medarbetares känsla av 

förtroende vilket även påverkar motivationen. En ny typ av styrning efterfrågas vilket bidragit 

till att regeringen 2016 tillsatte en tillitsdelegation med uppdraget av att utvärdera nya 

möjligheter för dagens välfärd och kvalitet i mötet mellan medarbetare och brukare 

(Bringselius, 2018). Detta är något som implementerats i offentliga verksamheters årsplaner 

vilket förhoppningsvis bidrar till ett större fokus på just medarbetares arbetssituation och hur 

en styrning och ledning baserad på tillit kan uppnås och därigenom bidra till bättre 

förutsättningar för att utföra ett gott kvalitativt arbete. Eftersom tillitsbaserad styrning och 

ledning är relativt nytt finns ännu inte så mycket empirisk forskning om denna typ av styrning 
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liksom hur denna typ av styrning kan påverka arbetsmiljön för medarbetare i välfärden. Denna 

studie syftar därför till att undersöka tillitsbaserad styrning och ledning utifrån medarbetares 

perspektiv och hur arbetsmiljön eventuellt förändras i samband med en förändrad styrning mot 

ökad tillit.   

  

  

 Styrning i offentlig sektor  

  
Enligt Paul S. Adler (2001) finns det tre grundläggande styrmekanismer vilka är marknad, 

hierarki och gemenskap. Det finns tillhörande styrprinciper till varje styrmekanism. För 

marknad är styrprincipen pris, för hierarki är den auktoritet och för gemenskap så är 

styrprincipen tillit. I dagens samhälle krävs en balans mellan alla tre styrmekanismerna till 

skillnad mot tidigare då hierarki och marknad haft störst inflytande i offentlig verksamhet 

(Adler, 2001). Hierarki som styrprincip liknar byråkrati där reglering och ordnad styrning är 

det som anses bäst kunna påverka individers förmåga att prestera. Även om reglering kan bidra 

till demokrati så kan en för detaljerad och reglerad styrning även skapa oönskade effekter. Detta 

kan enligt Bringselius (2018) innebära exempelvis ökad administration vilket leder till minskad 

tid för handlingsutrymmet mellan medarbetare och brukare. Marknad som styrmekanism 

innebär att det som driver individers prestationer är konkurrens genom prissättning samt 

ekonomiska incitament i arbetet. Denna typ av styrning karaktäriserar New Public Management 

(Bringselius, 2018).  

I en svensk studie gällande organisatoriska och strukturella förhållanden kopplat till 

yrkesstress och sjukskrivningar skriver Härenstam (2005) att New Public Management skapat 

ett förskjutet budgetansvar nedåt i organisationen och att offentlig verksamhet förväntades ses 

som konkurrenskraftig på marknaden likt ett entreprenörskap. Eftersom organisatoriska enheter 

sitter med sitt eget kostnadsansvar så har det bidragit till ett ständig fokus på förbättringar 

genom kostnadseffektivitet. Detta ställer högre krav på medarbetare samtidigt som budget ska 

vara i fokus. Detta poängterar vikten mellan arbetsvillkoren och hur medarbetare ges resurser 

för att kunna uppnå de krav som efterfrågas vilket kräver ett förändrat styrsätt, ledarskap och 

kultur. En styrning och ledning baserad på tillit som styrprincip innebär att det som anses driva 

individers prestationer är värdegemenskap, meningsfullhet och goda relationer där 

decentralisering är centralt för att skapa handlingsutrymme snarare än ekonomiskt ansvar 

(Bringselius, 2018).    

  
  

Tillitsbaserad styrning och ledning  
  

Tillitsdelegationen startade sitt arbete på uppdrag av regeringen med att utvärdera 12 utvalda 

kommuner. Huvudsyftet för forskningen har varit att bidra till nya metoder och 

utvecklingsmöjligheter för en styrning och ledning baserat på tillit och professionalism 

(Bringselius, 2017). Tillitsdelegationens fokus har legat på mötet mellan brukare och 

medarbetare för att kunna upptäcka hinder men även förutsättningar som skapar det goda mötet 

(Statens offentliga utredningar, 2018:47). Hinder som identifierats har bland annat inneburit 

bristande socialt stöd, detaljstyrning, frånvarande ledarskap, administrativa bördor, bristande 

öppenhet, bristande kompetensförsörjning och litet fokus på medborgarna.   

Ett förslag har lämnats av tillitsdelegationen på hur tillitsbaserad styrning och ledning ska 

kunna lösa delar av de problem som identifierats för att utveckla kvalitén för välfärden och 

medarbetarnas handlingsutrymme. Förslagen innehåller sju grundläggande principer vilka är 

tillit, medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme, stöd, kunskap och öppenhet (Statens 

offentliga utredningar, 2018).  
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Tillitsbaserad styrning och ledning definieras av Bringselius (2017) som “styrmodeller med 

fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att 

stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa 

förmåga, integritet och hjälpvillighet”.  Mayer, Davis och Shoorman (1995) beskriver tillit som 

bestående av de tre faktorerna förmåga, integritet och hjälpvillighet. Bringselius (2018) gör en 

tolkning av dessa och beskriver förmåga som att kunna hjälpa, där en person eller aktör kan ges 

inflytande tack vare den kunskap och de färdigheter den besitter. Där det finns en organisatorisk 

samverkan skapas möjlighet för tillit vilket visar på att den tillitsbaserade styrningen och 

ledningen handlar om både attityder men även strukturer i organisationen. För att som 

verksamhet ha möjlighet att utföra sin uppgift med god kvalitet krävs en fungerande ekonomi, 

där ansvaret finns på både högre och lägre nivå (Bringselius, 2018). Tilliten är något som enligt 

Bringselius (2018) kan brista om den ekonomiska förutsättningen i organisationen försämras, 

vilket då kan påverka en arbetsplats med höga besparingskrav. Integritet är den del som 

Bringselius (2018) beskriver som att våga hjälpa. Med det menas att det bör finnas en samklang 

och acceptans i en relation angående principer och det agerande som följer. Hjälpvillighet kan 

förklaras som en vilja att hjälpa (Bringselius, 2018). Det handlar om förtroende mellan olika 

parter. Genom tillit framkommer en hjälpvillighet, oavsett om personen själv tjänar på att hjälpa 

eller inte (Bringselius, 2018). Eftersom det handlar om hur medarbetare kan, vågar och vill 

hjälpa omsorgstagare så kan dessa faktorers förmåga, integritet och hjälpvillighet även ses som 

arbetsmiljörelaterade (Astvik, Larsson & Welander, 2018).  

För att en organisation ska kunna säkerställa medarbetares integritet och hjälpvillighet menar 

Astvik et. al. (2018) att värderingsprinciper gällande offentligt ämbetsmannaetos bör vara 

konsekventa och något som diskuteras genom öppenhet. Ämbetsmännen i offentlig sektor kan 

enligt statsvetaren Lundquist (1998) ses som demokratins väktare med tanke på deras uppgift 

att rapportera om de upptäcker missförhållanden. Om ämbetsmännen inte ges möjlighet att 

utföra dessa larm som det förväntas kommer enligt Lundquist (1998) den politiska demokratin 

inte att vara fullt fungerande. Organisationer i offentlig verksamhet bör därför lyfta denna fråga 

för medarbetare för att minska risken av målkonflikter mellan demokrativärden och 

ekonomivärden. Lundquist (1998) menar vidare att processregler är viktiga för hänsyn åt 

rättssäkerheten men att ämbetsmännen även har ett ansvar för demokratins fortlevnad där 

rutiner och procedurer inte kan följas strikt utan etiska överväganden.  

Ring och Van de Ven (1992) menar att för att skapa tillit måste individer arbeta mer mot 

gemensamma mål istället för personliga mål, detta handlar både om den egna professionen och 

de professioner som individen samarbetar med och en öppenhet gällande dess normer.  

  

  

Arbetsvillkor i offentlig sektor  

  
Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2015) om social och organisatorisk arbetsmiljö ska 

resurserna i arbetet vara anpassade till kraven som ställs, detta för att undvika en för hög 

arbetsbelastning vilket kan leda till ohälsa. Med ett ledarskap där kommunikation med 

arbetstagarna är något som framhävs förbättras möjligheten att tidigt upptäcka risker för en 

alltför betungande arbetsbelastning och därmed kunna åtgärdas innan det övergått till ohälsa 

för arbetstagaren (Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetsgivaren har ett ansvar att informera de 

anställda om bland annat hur arbetsuppgifter ska prioriteras för att minska stress, och var de 

kan vända sig för att i sitt arbete få hjälp och stöd om behov finns (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Föreskriften delar i sin helhet in arbetsmiljön i två delar, dels den sociala och dels den 

organisatoriska. I den sociala inkluderas och betonas vikten av villkor och förutsättningar för 

arbetet vilket innehåller socialt samspel, samarbete och socialt stöd från både chefer och 

kollegor. I den organisatoriska arbetsmiljön fokuseras istället på ledning och styrning, 
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kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt även 

relationen mellan krav, resurser och ansvar (Arbetsmiljöverket, 2015).   

Efter att tidigare använt sig av Karaseks och Theorells (1990) Krav-kontroll-stöd modell har 

forskning visat på behovet av en utveckling av modellen och under senare år är en väl använd 

modell den så kallade Krav-resurs modellen, Job Demands-Resources Model (Demerouti, 

Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Modellen förklarar hur risker som stress framkommer 

vid en obalans mellan arbetsresurser kombinerat med höga arbetskrav. Den används genom att 

visa att vid höga arbetskrav hos de anställda så ökar deras upplevelse av utmattning, men 

engagemanget ökar inte. Vid otillräckliga arbetsresurser minskar de anställdas engagemang, 

men inte utmattningen. Här visar modellen enligt Demerouti et. al (2001) på att risker för 

utbrändhet hos anställda ökar vid höga arbetskrav och bristande arbetsresurser. Detta kan i sin 

tur minska både självförtroende och prestationsförmåga (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). 

För att utveckla goda arbetsförhållanden för de anställda är punkter som handlingsutrymme för 

sin kompetens, utvecklingsmöjligheter och faktorer som socialt stöd och feedback något som 

lyfts fram. Kontroll över sin egen arbetssituation och tillgång till socialt stöd är något som 

framkommit i tidigare forskning (Noblet, Rodwell & McWilliams, 2005) angående välmående 

hos de anställda. Bakker, Demerouti och Shaufeli (2003) kunde via en studie på ett 

telekomföretag få fram att jobbkrav var en av de viktigaste faktorerna för de anställdas 

upplevelse av ohälsa. Det som kunde vara bidragande till ett ökat engagemang utifrån kraven 

var resurser såsom socialt stöd, feedback och delaktighet över tidsstyrningen i sitt eget arbete, 

vilket även kan styrkas genom andra studier inom hälsokostindustrin (Bakker, Demerouti, De 

Boer & Shaufeli, 2003) där socialt stöd och självständighet var en viktig arbetsresurs i relation 

till de anställdas engagemang och välmående i organisationen. Studien har även visat att det 

sociala stödet kan motverka de anställdas ohälsa men även den negativa effekten av offentlig 

sektors krav om kontroll (Rodwell, Noblet & Allisey, 2011). New Public Management har 

bidragit till ökad kontroll genom detaljstyrning vilket kan bli på bekostnad av de anställdas 

ansvarskänsla och initiativtagande i verksamheten (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). När en 

organisation använder sig av en reglerad organisering med högre grad av eget ansvar och 

mindre grad av standardiserade arbetsbeskrivningar i styrningen menar Bolin och Höckertin 

(2010) att det skapar goda sociala relationer då det innebär att djupare dialoger måste föras 

kring hur arbetet skall utföras. Denna typ av styrning lägger en större vikt vid gruppsamverkan 

som skapas via värderingar och diskussioner om arbetets organisering vilket kan ses som en 

motreaktion mot detaljstyrning som inneburit en hårdare reglering kring hur arbetet skall utföras 

(Bolin & Höckertin 2010).  

En studie av Elmersjö & Sundin (2018) inom hemtjänsten visade att tillitsbaserad styrning 

och ledning bland annat handlar om huruvida det finns organisatoriska förutsättningar i form 

av öppenhet för nya lösningar och analys av problem. Det var även viktigt med rätt resurser i 

form av tid, villkor, utbildning och stöd. Ytterligare en studie (Astvik & Melin, 2012) inom 

offentlig sektor visar på vikten av att kunna ventilera svårigheter och kritiska reflektioner samt 

vikten av socialt stöd för att kunna hantera arbetets krav. När kraven blev för stora gentemot 

resurserna tenderade individerna att använda sig av kompensatoriska strategier vilket var 

negativt relaterat till deras hälsa och arbetets kvalitet (Astvik & Melin, 2012).  

Tidigare studier (Astvik, 2003) om förutsättningar för omsorgsfulla möten i hemtjänsten 

visade även att goda arbetsvillkor innebär ett decentraliserat beslutsfattande i organisationen 

där verksamheten kännetecknas av kontinuitet mellan medarbetare och brukare, bedömning och 

planering av vården nära inpå arbetets utförande samt att organisationen skapar förutsättningar 

för medarbetare att fördjupa kunskaper, arbetsmetoder och samarbetsrelationer (Astvik, 2003). 

Vikten av kontinuitet i hemtjänsten har även visats i en annan studie gällande tillitsbaserad 

styrning och ledning (Elmersjö & Sundin, 2018).  
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Tillit och ledning  

  
Mayer, Davis och Shoorman (1995) definierar tillit som “the willingness of a party to be 

vulnerable to the actions of another party based on the expectation that the other will perform 

a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control that 

other party”. I ett väl fungerande samarbete är tillit en viktig förutsättning vilket enligt Tengblad 

(2010) skapas genom en ömsesidig process där förtroendet mellan parter utgår från en 

ömsesidig respekt som karakteriseras av ett gott ledarskap.   

Vid en brist på tillit mellan ledning och medarbetare blir det allt svårare att motivera 

prestationer och en passivitet inför förändringar infinner sig hos medarbetarna (Kaufmann och 

Kaufmann, 2016). Arbetsmotivationen ökar om individer känner en tillit till ledningen, enligt 

tidigare studier av Engelbrecht, Heine och Mahembe (2017). Där en tillitsbaserad styrning och 

ledning används som grund, i både ledarskap och organisationskulturen, kan de anställda få en 

ökad motivation till sitt eget arbete. Detta kan i sin tur gynna hela organisationen då det kan 

leda till ett mer effektivt arbete genom en ökad prestation.   

Ett huvudfokus för tillitsbaserad styrning och ledning handlar om den möjlighet till 

handlingsutrymme och kompetensanvändande en medarbetare ges. Deci och Ryan (1985) 

menar att yttre motivationsfaktorer kan skapa en undanträngning av den inre motivationen 

genom att individen förlorar sin upplevelse av självbestämmande. Den inre motivationen 

kommer från individens eget intresse och är därmed inte en handling som styrs av belöning 

eller yttre påverkan. Den yttre motivationen är kopplat till yttre påverkan genom till exempel 

regler, belöning eller formella ramverk (Deci & Ryan, 1985). För att bibehålla medarbetares 

motivation menar Kaufmann & Kaufmann (2016) att den inre motivationen är den som håller 

längre över tid och den som ledaren bör fokusera mer på. En studie av Blustein (1988) visar att 

om ledningen ger självbestämmande och handlingsutrymme till att använda sin kompetens så 

kan denna yttre faktor även stärka den inre motivationen. Resultatet visar även att feedback och 

återkoppling kan höja individens inre motivation (Blustein, 1988). När enbart resultat och 

kontroll är det som styr medarbetares arbetssituation så ges alltså inte förutsättning för en inre 

motivation, vilket då en tillitsbaserad styrning och ledning syftar till att ge i högre utsträckning 

än tidigare styrsätt.   

Tillitsbaserad styrning och ledning är ofta kopplat till ett minskat kontrollerande ledarskap 

medans Bentzen (2015) menar att kontroll och tillit inte alltid är motpoler. Det handlar istället 

om hur ledningen kontrollerar medarbetaren, om det görs med ett mer stödjande sätt så kan 

kontrollerandet bidra till att skapa förutsättningar för tillit och ökad motivation. Bentzen (2015) 

menar att tillitsbaserad styrning och ledning innebär ett för medarbetarna ökat självledarskap 

då de ges större utrymme för att engagera sig i verksamheten och dess mål. För att bygga tillit 

så är förtroende en förutsättning vilket handlar om en ömsesidig process där bägge parter är 

villiga att acceptera ett risktagande. För att en organisation ska lyckas nå en kultur baserad på 

tillit, fokus på brukaren och öppenhet menar Bringselius (2018) att medledarskap är en viktig 

del. Men bara för att medarbetare tar ett större ansvar för verksamheten innebär det inte att 

ledarens roll blir mindre involverad utan snarare likt Bentzens (2015) resonemang att den blir 

involverad på ett mer stöttande och coachande sätt för att skapa en bra arbetsmiljö. Detta 

medledarskap kan även innebära att chefen inte uttalar hur arbetet ska utföras utan låter 

medarbetare får en mer framträdande roll för arbetets utformning. Vidare kan det även innebära 

att medarbetare tar ett steg tillbaka för att låta brukare involveras i arbetets utformning 

(Bringselius, 2017). Vikten av ett personalorienterat ledarskap har även framkommit i en 

kunskapsöversikt (Forte, 2015) då det har visat sig motverka sjukskrivningar, ångest, 

emotionell utmattning samt stress och även kunna bidra till en högre arbetstillfredsställelse 

(Forte, 2015).  
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I ett traditionellt transaktionellt ledarskap menar Kaufmann & Kaufmann (2016) att värden 

byts genom ökad kontroll och detaljstyrning utifrån ledningens egenintresse. I ett 

transformationsledarskap vill ledaren istället engagera och motivera medarbetare till 

nytänkande för utveckling av aktuella arbetssätt vilket görs genom ett optimistiskt 

förhållningssätt (Bass, 1985). Det transformativa ledarskapet innebär även enligt Yukl (2013) 

ett ökat fokus på känslomässiga processer vilka bör vara lika viktiga som de rationella 

processerna. Tengblad (2010) menar att ledningsrollen i Sverige har genomgått en markant 

förändring från att leda och fördela arbetet genom detaljstyrning till att hantera målstyrning 

genom coachande förhållningssätt. Detta kan relateras till hur medarbetare får ett större 

handlingsutrymme genom en ansvarstagande medarbetarroll. Ledarens roll handlar mer om att 

visa på gränser, hantera problem som uppstår och vara tydlig kring värderingar i organisationen. 

Liknande resultat har visat att ett ledarskap som engagerar medarbetare i arbetets utformning 

ger en ökad kvalitet, uthållighet och kvantitet (Kovianic, Schuh, & Jonas, 2013).   
  
  

Syfte och frågeställningar  

  
Ett utökat krav på kontroll har präglat arbetslivet i allt större omfattning under de senaste åren 

och en efterträdarmodell till New Public Management har efterfrågats. Tillitsbaserad styrning 

och ledning är ett nytt styrsätt vilket innebär att det finns kunskapsluckor i forskning kring hur 

styrningen påverkar medarbetarnas arbetssituation. Det övergripande syftet för denna studie är 

att undersöka hur tillitsbaserad styrning och ledning eventuellt har förändrat medarbetares 

arbetsvillkor och arbetsinnehåll i offentlig sektor utifrån perspektiv som tar hänsyn till 

omsorgskvalitet och arbetsmiljö. Studien syftar även på att uppmärksamma hur medarbetare 

uppfattat utvecklingen mot en förändrad styrning. Motiveringen till varför studien är intressant 

att utföra är för att se om och hur styrsättet kan bidra till en förbättrad arbetssituation för 

medarbetare samt hur det kan skapa förutsättningar för det goda mötet mellan brukare och 

vårdgivare i offentlig sektor. Studien syfte kan preciseras i följande två frågeställningar:  

  

 Hur uppfattar medarbetarna en utveckling mot tillitsbaserad styrning och ledning?    

  

 Hur har tillitsbaserad styrning och ledning påverkat medarbetarens arbetssituation?   

  

  

Metod  

  

Urval och deltagare  
  

Deltagarna i studien valdes ut genom ett handplockat målinriktat urval på grund av att de har 

tillgång till den information studien undersöker (Maxwell, 2013). De var alla anställda i samma 

enhet i kommunal vård och omsorg.  Kriteriet för urvalet var personer mellan 25 och 65 år med 

för studiens syfte relevant erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet där ett tillitsbaserat 

styrsätt var något som chefen för verksamheten fått till sig som direktiv genom kommunens 

årsplan, vilket chefen för nämnda enhet hade. Deltagarna i undersökningsgruppen arbetar med 

intensiv hemrehabilitering genom hemtjänst med syfte av att minska antalet insatser för brukare 

samt för att öka brukarnas möjlighet till ett mer självständigt liv. Enheten startades 2015 och 

var från början ett forskningsprojekt där det testades en annan variant av hemtjänst med 

koppling till den ordinarie hemtjänsten. Här var tanken att efter en brukares sjukhusvistelse 

arbeta mer intensivt med rehabilitering med bland annat ökad kontinuitet och mer tid i hemmet 

hos brukaren med förhoppning av att de efter tre månader kunde fortsätta klara sig själva i 
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hemmet med minskat antal hemtjänsttimmar. Uppnåddes inte det målet fick brukarna återgå till 

ordinarie hemtjänst. Den intensiva hemrehabiliteringen har visat sig ge resultat och enheten ska 

nu utökas. Brukarna som enheten arbetar med är i åldern mellan 65 och 90 år och ofta har de 

råkat ut för någon typ av skada som gör att de inte kan klara sig själva utan behöver vård i 

hemmet. Personalen som arbetar inom enheten har tidigare arbetat i den ordinarie hemtjänsten. 

Tio personer valdes ut av samordnaren för arbetsgruppen för intervjuer. Deltagarna består av 

en man och nio kvinnor, med fyra olika befattningar; fem undersköterskor, två beteendevetare 

och två fysioterapeuter, samt en arbetsterapeut. Enheten har 20 anställda.  Kommunen i vilken 

enheten ingår har cirka 9000 anställda. Ingen ersättning utgick till deltagarna.   

  

  

Material   
  

Datainsamlingen i studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En 

intervjuguide formulerades med 18 frågor. Att intervjuerna var semistrukturerade innebar att 

intervjun utgår från frågor som är av öppen karaktär med en möjlighet att ställa följdfrågor där 

hänsyn togs till att fånga både de positiva och negativa upplevelserna. Att intervjuns frågor 

kunde leda till följdfrågor var för att kunna nå en djupare förståelse av det undersökta ämnet 

hos olika individer och kontexter vilket enligt Maxwell (2013) kan leda fram till relevanta svar 

för undersökningens frågeställningar. Intervjuerna inleddes med fyra frågor om ålder, 

befattning, år på arbetsplatsen och tidigare arbetserfarenhet. Därefter följde frågor relevanta för 

studiens frågeställning och syfte. Exempel på frågor som ställdes var Känner du att du kan 

utföra ditt arbete med god kvalitet? Om ja, hur? Om det finns brister, vilka?, Hur ser du på 

öppenhet i din organisation?, Kan man ta upp kvalitetsbrister?, Känner du att du kan påverka 

din arbetssituation genom delaktighet? och Hur upplever du ledningens tillit till er medarbetare. 

Intervjuerna spelades in genom en mobilapplikation. Intervjuernas längd varierade mellan 30–

40 minuter. Det inspelade materialet transkriberades sedan ordagrant och det utskrivna 

intervjumaterialet omfattar totalt 65 sidor.   

  

  

Procedur  
  

Inledande kontakt med arbetsgruppens chef gick via en kontakt till en av författarna. Därefter 

valdes intervjudeltagarna ut av samordnaren för arbetsgruppen enligt ovanstående kriterier. 

Tider för intervjuerna bestämdes mellan samordnaren och respondenterna efter en tidsram på 

cirka tre veckor satt av författarna av studien. Innan intervjuerna ägde rum fick respondenterna 

missivbrevet tilldelat sig. Där fick de information om studiens syfte och användningsområde. 

De fick även information om Vetenskapsrådets fyra etiska principer (Vetenskapsrådet, 

2017).  Intervjuerna utfördes samma dag i två olika samtalsrum på respondenternas arbetsplats. 

Författarna satt i varsitt rum och intervjuade fem personer var. Inför varje intervju läste 

författaren upp missivbrevet och förklarade då att deltagandet var frivilligt med möjlighet att 

avbryta närsomhelst. De tillfrågades även om det var okej att intervjun spelades in och samtliga 

respondenter gav sitt samtycke. De informerades att materialet som kom fram genom intervjun 

enbart skulle nyttjas till denna studie och att deras namn inte kommer användas i studien. De 

fick även information om att deras personuppgifter behandlades konfidentiellt. Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) är konsekvenserna som kan uppstå av en studie en viktig etisk aspekt som 

ska finnas med och tas hänsyn till under studiens och intervjuns gång. Efter ett övervägande 

angående denna studies frågeställning och intervjuguide ansågs risk för etiska konsekvenser 

inte tydligt föreligga vilket innebar att intervjuerna kunde genomföras enligt plan.  
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Under intervjuerna ställde författarna öppna frågor för att låta intervjupersonerna komma till 

tals utan yttre påverkan och för att inte påverka studiens resultat genom objektivitet då en 

neutral förhållning eftersträvades med möjlighet till att ge positiva likväl som negativa svar. 

När intervjuerna var genomförda ställdes frågan om respondenterna villa tillägga något och om 

intervjun hade känts okej att genomföra. En fråga ställdes även till respondenterna om huruvida 

det var okej att återkomma om någon fundering eller fråga skulle uppkomma under studiens 

fortsättning.   

  

  

Databearbetning  

  
Efter att intervjuerna var klara transkriberades det inspelade materialet och skrevs ut vilket 

resulterade i 65 A4-sidor text i typsnitt Times Nes Roman, storlek 12. Analysarbetet påbörjades 

genom att läsa igenom de individuella intervjuerna för att på så sätt skapa en helhetsuppfattning 

av det insamlade materialet. En tematisk analys användes vilket innebar att materialet 

sorterades utifrån studiens två frågeställningar där respondenternas berättelser skapade 

gemensamma teman under respektive frågeställning. Fokus låg på att fånga essensen hos det 

aktuella ämnet genom att identifiera och rapportera mönster vilket utfördes genom Braun och 

Clarkes (2006) sexstegsmodell för tematisk analys. Vissa textmassor var överlappande vilket 

gjorde att texten bearbetades flertalet gånger för att lyckas skapa en djupare förståelse mellan 

texternas enskilda delar och ämnets helhet. I steg ett togs information som inte ansågs vara 

relevant bort som exempelvis pauser, utfyllnadsord och upprepningar. Vidare byttes namn på 

personer, platser och liknande ut för att göra materialet anonymt. Respondenterna döptes om 

till siffror (R1-R10) för att göra dem anonyma. Det transkriberade materialet 

meningskoncentrerades sedan till mellan 100–350 ord per intervju för att korta ner innehållet 

och få fram det mest väsentliga i studien vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en form 

av kategorisering där meningarna sorteras under olika teman. I steg två påbörjades en 

kodningsprocess genom att göra listor med punkter av ord och meningar för att få fram essensen 

av materialet. Samtliga intervjuer gicks igenom och en lista på 240 ord eller meningar skapades, 

exempelvis Frihet att lägga upp sitt arbete, Jag känner att jag gör nytta och Ledningen lyssnar 

vid överbelastning. I steg tre söktes denna lista igenom för att hitta likheter mellan ord och 

meningar och därmed kombinera dessa för att sammanställa listan till mer övergripande 

kategorier. Kategorierna som bildades var 34 stycken, exempel på det var Handlingsutrymme, 

Mindre grupper och Bra samarbete, som sedan låg till grund för formandet av teman och 

subteman. I steg fyra fortsatte processen genom att sammanfatta de kategorier som bearbetats 

fram och sammanställa dessa till mer abstrakta teman. Analysen resulterade i fyra övergripande 

teman. Ett kriterium för att bilda ett tema var att fenomenet framkom i samtliga intervjuer. 

Under frågeställningen: På vilket sätt uppfattar medarbetarna en utveckling mot tillitsbaserad 

styrning och ledning? skapades temat Förändrad styrning och ledning. Under frågeställningen: 

Hur har tillitsbaserad styrning och ledning påverkat medarbetarens arbetssituation? skapades 

tre teman vilka var Kvalitet framför kvantitet, Samarbete mellan professioner och Arbetsvillkor 

och motivation. I steg fem bearbetades materialet ännu en gång genom en fördjupad läsning för 

att smalna av temana. Några av komponenterna som tidigare komprimerats och funnits med i 

samtliga intervjuer fick bilda subteman för att tydliggöra resultatet.  Subteman som framkom 

var något som togs upp i samtliga eller majoriteten av intervjuerna. Under subtemat Öppenhet 

togs dock ett citat upp angående en risk att kritik inom arbetsgruppen var något som kunde vara 

svårt att ta upp då klimatet på arbetsplatsen förväntades vara positivt. Det kom endast fram i en 

intervju men då respondenterna överlag var genomgående positivt inställda till arbetsplatsen 

och arbetssituationen, ansågs det relevant att tas med för att visa på en kritik som kan ses 
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intressant utifrån en forskningssynpunkt. De teman och subteman som bildades framgår i Tabell 

1 vilken redovisas efter detta stycke. Steg sex var sammanställningen av denna rapport.   

Hela materialet bearbetades och lästes igenom av båda författarna och en medbedömning 

skedde där författarna jämförda sina tolkningar för att se om det fanns skillnader i hur de tolkat 

resultatet enskilt och för att komma fram till en gemensam helhet.  

Materialet tolkades utifrån en hermeneutisk ansats genom författarnas förförståelse som 

grundades i ett tidigare arbete i form av en b-uppsats där en tillitsbaserad styrning och ledning 

studerats utifrån ett ledarskapsperspektiv, en förförståelse som sedan fyllts på genom utökad 

litteratursökning. Analysen var abduktiv i den mening att det sker en växling mellan teori och 

empiri för att kunna generera resultat. Detta gjordes för att ha en ökad öppenhet inför 

erfarenheterna som intervjuerna visade på och att dessa inte enbart behövde vara förankrade i 

tidigare teori och förförståelse. Detta ger ett större fokus på resonemang för att förstå och 

förklara ett fenomen (Kvale och Brinkmann, 2014).   

För att öka validiteten i studien har författarna varit noga med utformandet av intervjuguiden 

med studiens frågeställningar i fokus, för att på så sätt säkerställa att frågorna blir relevanta för 

studien. En deltagarvalidering utfördes via mailkontakt där två av studiens respondenter fick 

läsa och bekräfta studiens slutsats utifrån deras perspektiv, vilket gjordes för att på så sätt 

kontrollera om författarna uppfattat respondenternas perspektiv och upplevelse på rätt sätt 

(Maxwell, 2013).  

  

Tabell 1   

Sammanfattande beskrivning av identifierade teman i relation till studiens frågeställningar  

  

Frågeställningar  Teman  Underteman  

Utveckling mot 

tillitsbaserad styrning och 

ledning  

Förändrad styrning och 

ledning  

 Vågad ekonomisk satsning  

 Öppenhet  

 Ledarskapets betydelse för 

förändrad arbetskultur  

 Gemensamma mål  

 Bristande tillit  

  
Tillitsbaserad styrning och 

lednings påverkan på 

medarbetarens 

arbetssituation  

Kvalitet framför kvantitet   Tid  

 Handlingsutrymme kontra 

detaljstyrning  

 Kontinuitet  

 Önskeschema  

  

Samarbete mellan 

professioner  

 Lärande  

 Gott socialt klimat  

  
Arbetsvillkor och 

motivation  

  

 Arbetsglädje  

 Framsteg  

 Feedback och bekräftelse  
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Resultat  
  

Resultatet redovisas utifrån fyra identifierade teman med tillhörande subteman. Under varje 

subtema visas ett citat från respondenterna som karaktäriserar det aktuella subtemat. Temana 

svarar på studiens två frågeställningar. De fyra temana var Förändrad styrning och ledning, 

Kvalitet framför kvantitet, Samarbete mellan professioner samt Arbetsvillkor och motivation. 

Det som ligger till grund för resultatet är medarbetarnas upplevelser av hur en tillitsbaserad 

styrning och ledning utvecklats samt hur detta har förändrat deras arbetssätt, relaterat till 

tidigare erfarenheter på tidigare arbetsplatser. Det som kännetecknar tillitsbaserad styrning och 

ledning är en förändrad kultur och styrning vilket påverkar medarbetarnas arbetssituation och 

villkor. Detta beskrev en respondent genom följande citat: ”Som vi arbetar idag skulle jag önska 

att man kunde arbeta överallt. I mindre grupper, med olika professioner och att ha tillräckligt 

med tid för att göra ett kvalitativt arbete, det är det som gör det så himla bra”. (R4)  

  

  

Förändrad styrning och ledning   
  

En styrning och ledning baserad på tillit handlar inte bara om ledarskapet utan även om hur 

kulturen på arbetsplatsen förändrats. Detta kunde förklaras genom ett helt annat sätt att tänka 

på gällande förutsättningar till att kunna påverka arbetssituationen men även hur det sociala 

klimatet gestaltade sig på ett öppnare sätt än tidigare.   

  

Vågad ekonomisk satsning. Denna enhet var från början ett forskningsprojekt vilket gjorde 

att hur arbetet skulle se ut i framtiden var relativt osäkert. Eftersom uppdraget gavs väldigt 

mycket resurser så är det ur en ekonomisk synpunkt en stor satsning. Resursen tid som brukarna 

ges för att själva kunna bemästra sina svårigheter är det som bidrar till minskade insatser i 

längden vilket gör att den ekonomiska satsningen lönar sig för organisationen vilket även visats 

genom goda resultat i forskningsprojektet. En skillnad i nuvarande arbete jämfört med 

respondenternas tidigare arbetssituationer är att samtliga respondenter upplever att det finns 

goda förutsättningar för ett gott arbete på enheten i form av resurser och engagerande 

ledarskap.  

  

Tidigare inom ordinarie hemtjänst så var stressen en bidragande orsak vilket skapade 

väldigt mycket problem och det var ingen som tog tag i det eller lyssnade, de skulle 

behöva göra om hela arbetssätten. Jag tror att samma tänk som vi har på våran arbetsplats 

skulle kunna lösa problem på andra ställen i organisationen och man borde sprida detta 

över hela landet. Även om man har mer tid att arbeta på så tjänar man på det i längden. 

(R4)  

  

I majoriteten av intervjuerna framhölls att ekonomi inte fick samma utrymme i arbetets 

planering och att pengar inte är i fokus angående tid och hur arbetet läggs upp. Detta 

exemplifierades av en av de intervjuade som på tidigare arbetsplatser upplevt att personalen 

fick stå till svars inför enhetens ekonomiska läge, vilket inte sker på nuvarande arbetsplats: 

”När vi har medarbetarsamtal så handlar inte det om hur mycket vi måste spara eller hur hög 

sjukfrånvarostatistik vi har utan det handlar mer om frågor som rör grupputveckling och 

gruppdynamik”. (R2)  

  

Öppenhet. Något som arbetsgruppen ges möjlighet att arbeta aktivt med är problem, 

diskussioner och kritiska reflektioner. Chefen planerar in för dessa ämnen under 

arbetsplatsträffar där en öppenhet enligt respondenterna är en förutsättning att detta ska bli 
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givande. Att arbeta med dessa problemdiskussioner förklaras av respondenterna som stärkande 

och utmanande genom hur det driver prestationer framåt. Att ha en positiv anda i gruppen kan 

dock upplevas på olika sätt relaterat till öppenheten i gruppen. En av respondenterna medgav 

dock att i en grupp som får mycket positiv kritik och som förhåller sig till ett positivt klimat 

kan göra att det ibland känns jobbigt att sticka ut med negativa reflektioner kring någons annans 

utförande, om inte personen själv vet om att den gjort något fel, eftersom det förväntas att man 

ska vara positiv. Det som ändå bidrar till ett öppnare klimat är att arbetsgruppen får möjlighet 

till att arbeta med kritiska reflektioner ofta vilket gör att det är accepterat att göra fel och det 

bidrar till att allt fler lyfter reflektioner i gruppen. För att gruppen ska kunna samarbeta så som 

de gör så behövs ett klimat med högt i tak där problem kan tas både på individuell nivå likväl 

som på gruppnivå. Under APT möten så brukar chefen ta upp funderingar som kommit från 

medarbetare i arbetsgruppen utan att medarbetare känner sig utpekade på något sätt, detta leder 

till ett förtroende av att chefen hjälper till med att lösa situationen. En fråga som ställdes 

handlade om hur respondenter upplever öppenheten kring att anmäla missförhållanden som kan 

upptäckas i arbetet vilket alla respondenter menade att de självklart gör vid allvarligare fel men 

att de ofta tar upp saker i gruppen innan för diskussion. Tidigare erfarenheter från andra 

arbetsplatser inom offentliga verksamheter hade inte haft samma öppenhet gällande kritik och 

missnöje utan det upplevdes ofta som att det varken fanns tid eller intresse av att ta tag i de 

problem som fanns:  

  

Men jag såg heller aldrig att min gamla chef tog tag i problem man som medarbetare 

uppmärksammade och på möten så pratade hon bara om statistik och sjukfrånvaro och 

ekonomi, hon tog aldrig tag i personalens välmående eller förutsättningar för ett gott 

arbete, det sopades liksom under mattan. (R4)   

  

Ledarskapets betydelse för förändrad arbetskultur. Ledarskapet på arbetsplatsen är enligt 

samtliga respondenter en viktig förutsättning för en fungerande arbetsplats. Chefens uppgift 

kunde förklaras genom att lyssna till medarbetares synpunkter och samtidigt kunna dra gränser 

utifrån de ramar som organisationen har att förhålla sig till.   

  

Hon håller ramarna för vad som är bestämt utifrån de yttre ramarna, vilket vi som jobbar 

nära inte alltid tänker på utan lätt får tunnelseende i vårt arbete. Det behövs både och, vi 

möts i detta i en gemensam diskussion. Chefen är mer inlyssnande i diskussionen men 

kan liksom förklara våra ramar på ett sätt som vi inte annars alltid kan se. (R3)  

  

Det framkom att ha sin chef nära bidrog till en mer avslappnad relation. Att chefen närvarar vid 

fikaraster och luncher upplevde respondenterna som att det skapar en närhet på ett positivt sätt. 

Chefens engagemang som visades genom frågor om det dagliga arbetet med brukarna 

upplevdes bidra till en känsla av att bli sedd och lyssnad till. En annan reflektion gällande 

chefens ledarskap var att hen inte var konflikträdd och tog tag i saker direkt istället för att låta 

dem rinna ut i sanden. Detta var något som resulterade i en större tillit till nuvarande chef. En 

annan betydande del i resultatet handlade om att det märks att chefen vill att respondenterna 

ska tycka det är roligt att jobba, på ett mer personligt plan.   

  

Gemensamma mål. Samtliga respondenter upplevde att de har gemensamma mål vilket är 

något som förenklar arbetet och prioriteringen av arbetet. De gemensamma målen delas med 

ledningen men även med brukarna. Detta illustreras även i resultatet genom en förklaring av 

hur arbetssättet sparar pengar genom minskade insatser för brukare men även att det hjälper 

människor till ett mer självständigt liv vilket ses som bra för människan. Ledningen ger 

förutsättningar för gruppens medarbetare att vara med och påverka sitt arbetssätt vilket indirekt 
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kan ses som en medverkan i formulerandet av målen för enheten. Eftersom respondenterna får 

vara med och påverka arbetssättet skapas mer realistiska förväntningar mot om någon som inte 

arbetar nära brukarna formulerar målen på egen hand. Denna delaktighet är något som gör att 

samtliga respondenter känner sig lyssnade till och även kompetenta.  

  

Om det är saker som fungerar bra likväl om det är saker som inte gör det så får vi vara 

med och tycka till. Det skapar en känsla av tillit och att det faktiskt är vi som arbetar 

närmast brukarna som vet hur det ska göras på bästa sätt. (R5)  

  

Arbetssättet innebär även att genomförandeplaner uträttas tillsammans med brukarna där de får 

vara med och bestämma. Respondenterna medger att de såklart utgår från biståndsbeslut men 

att brukarna har möjlighet att påverka hur insatserna ska utföras och vid vilken tid de ska 

utföras. Gemensamma mål skapar en större tydlighet och även trygghet.   

  

Brukarna får vara med och tycka och tänka kring hur de vill ha det med tider vilka dagar 

de vill duscha, vilka dagar de vill gå ut och även vad de anser att de behöver träna på. De 

får vara med och bestämma väldigt mycket tycker jag. (R4)  

  

Bristande tillit. Tillit kan i intervjuerna identifieras som en ömsesidig process. Det är något 

som byggs upp genom förtroende vilket innebär att det måste finnas på alla nivåer. I 

intervjuerna framkommer att tilliten till närmsta chef är god. Något som dock kunde utmana 

tilliten var att beslut från den högre ledningen togs över medarbetarnas huvuden. Detta var 

något som de upplevt nyligen då det finns planer om att starta upp en till enhet med samma 

arbetssätt. Detta gjorde att alla medarbetare inte ryms i samma lokaler och en eventuell flytt har 

diskuterats. Gruppen har fått information om att ledningen på högre nivå vill dela gruppen har 

informerats till gruppen men detta har skett utan att ledningen varken frågat eller tagit hänsyn 

till medarbetares åsikter kring förändringen. Detta har skapat en oro inför framtiden om vad 

som komma skall och tilliten till den högre ledningen har därmed minskat. Denna oro handlar 

om en rädsla att det som är bra med arbetssättet förstörs vid en delning av professionerna, som 

citatet nedan illustrerar:  

  

Det känns som att de förstör det som vi har byggt upp, man blir ju såklart lite besviken 

över att de inte lyssnar på oss. Dom har kommit hit och lovat att vi inte ska splittras och 

sen pang boom så beslutas det om förflyttning. Då känner jag att de brutit deras löfte till 

oss. (R3)  

  

  

Kvalitet framför kvantitet  
  

Tid. En huvudkomponent för att kunna utföra arbetet väl var enligt samtliga respondenter 

resursen tid. Det framkom att tid för planering och administration var tydligt strukturerat. Det 

fanns även tid för arbetsplatsträffar och gemensamma fikastunder. Samtliga respondenter 

upplevde att de hade gott om tid ute hos brukarna vilket bidrog till en förminskad stress jämfört 

med hur de arbetat tidigare i sina yrkesliv. En annan viktig del handlade om hur respondenterna 

känner att de kan säga ifrån när de blir överbelastade, de kan säga nej till fler brukare när det 

blir för mycket vilket de inte upplevt tidigare. Ledningen har enligt de intervjuade alltid 

respekterat när medarbetare kommunicerat detta och då har man inte försökt få in ytterligare 

deltagare. Detta kan relateras till en tillit till arbetsgruppen från ledningens sida genom att de 

litar på att gruppledare säger till när det finns en plats ledig för ytterligare en brukare. På tidigare 

arbetsplats förklarade en av respondenterna att de fick en lista över vad som skulle göras för 
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dagen men att det var orealistiska förväntningar, detta har aldrig hänt på aktuella arbetsplatsen. 

Det framkom av respondenterna en positiv inställning till det egna ansvaret av att själva kunna 

planera insatser hos brukare vilket förklarades av mer realistiska förväntningar på arbetet 

gentemot om någon som inte arbetar nära golvet skulle sätta dem. Att kunna planera sin egen 

tid skapar enligt samtliga respondenter en bättre hälsa genom minskad stress.  

  

Vi har fått stöd uppifrån genom att få tid, tid till att göra det som behövs. Våra besök hos 

brukare brukar ju ta ungefär en timme men vi har aldrig någon stress om det börjar närma 

sig två timmar. Undersköterskorna har inte heller till exempel morgonbesök som är 20 

minuter utan det ligger närmare en timme så jag tror att det handlar mycket om det. Att 

man gett tiden och vågat ge tiden, för att man sett att det fungerar. (R2)  

  
Tidigare erfarenheter inom hemtjänsten gjorde att respondenterna ofta hade ett dåligt samvete 

av att inte kunna ge en god omvårdnad till brukare, något som de inte upplever idag utan kan 

slappna av på ett helt annat sätt på grund av tiden som finns för att göra jobbet bra.   

  

Handlingsutrymme kontra detaljstyrning. Arbetet ute hos brukarna är inte på något sätt 

detaljerat styrt utan respondenterna upplever en stor frihet kring hur de väljer att utföra arbetet 

på. Samtliga respondenter upplever det som positivt då de själva får bidra med sin kompetens 

och tänkande i mötet med brukare vilket kan variera stort beroende på brukarens situation. 

Handlingsutrymmet i relation till den tid som ges gör att möjligheten till initiativtagande ökar. 

Det gör det enklare för medarbetarna att ha egna idéer och prova nya saker tillsammans med 

brukare. Chefen istället för att detaljstyra arbetet tittar på saker som engagemang och förslag 

runt brukaren vilket ger en större frihet i arbetet. En nackdel med denna frihet förklarar en av 

respondenterna skulle kunna vara om en medarbetare inte är beredd att ta ansvar för 

självständigheten och friheten men tillägger att detta inte är något som hen upplevt på enheten. 

Tidigare erfarenheter inom hemtjänsten bestod av ett starkt detaljstyrt arbetssätt då det fanns 

färdiga mallar och tidsbestämmelser om hur insatser skulle utföras. Det fanns ingen möjlighet 

att utifrån respondenternas kompetens kunna ändra något för brukaren vilket ser annorlunda på 

denna arbetsplats: “Jag får använda mig av det jag kan på ett annat sätt idag tillskillnad mot 

tidigare.” (R5)  

  

Kontinuitet. Ett villkor i arbetet som skapar förutsättningar för trygghet är just kontinuiteten 

i det dagliga arbetet. Det är inte olika personer som arbetar med brukarna utan det är samma 

medarbetare som brukarna får träffa varje gång. Detta skapar en ökad förståelse och möjlighet 

till en godare relation till skillnad mot när personal byts ut alldeles för ofta.  

  

Vårt arbetssätt är inte likt vanlig hemtjänst för där finns inte den gruppsamhörighet vi har. 

De arbetar inte heller med kontaktmannaskap utan springer runt hos jätte många brukare 

med väldigt lite tid. Det är olika personer som kommer till vårdtagarna till skillnad från 

hur vi jobbar där det är samma personer som är hemma hos vårdtagarna, det gör dem mer 

trygga med oss. (R4)  

  

Goda förutsättningar för en bra sammanhållning i gruppen skapas också av en kontinuitet i 

arbetsgruppen då det är få personer som slutat under de fyra år som arbetsgruppen funnits, vilket 

var en bidragande orsak till en stark gruppsamverkan.  

  

Vi är en stark grupp som har jobbat ihop oss under en längre tid och där är skillnaden mot 

min förra grupp där personal slutade titt som tätt. Man kunde aldrig jobba ihop sig och 
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chefen ordnade inte heller med fler arbetsplatsträffar för att kunna skapa en bättre 

sammanhållning och grupp. (R3)  

  

Önskeschema. Att respondenterna själva kunde styra över sina arbetsscheman var något som 

de kände en befrielse över. Detta gjorde även att färre vikarier behövdes då arbetsgruppen 

ställer upp för varandra genom schemabyten vilket underlättar planering av arbetstid relaterat 

till vardagsliv. Även brukare får tillgång till att önska tider för deras insatser utifrån 

tillgänglighet vilket skapar förutsättningar för ett godare samarbete.   

  

Vi har nästan ingen sjukfrånvaro, jättefå vikarier, undersköterskorna har två vikarier men 

de behöver inte vara här för det är nästan aldrig någon som är sjuk. Men det är också för 

att de kan önska sina scheman och så byter de när det behövs. Alla ställer upp för att byta 

och är lika angelägna om att vi ska ha det såhär. (R1)  

  

Samarbete mellan professioner  

  
En viktig komponent för ett arbete som innefattar tillit handlade om gruppens arbetssätt. Denna 

enhet bestod av undersköterskor, arbetsterapeuter, beteendevetare och fysioterapeuter vilka alla 

arbetade tillsammans i samma team. Alla professioner arbetade i samma lokaler vilket enligt 

samtliga respondenter gjorde att en bättre sammanhållning och närhet till varandra skapades.   

  

Lärande. Att ha varandra nära ansågs skapa ett lärande i form av kunskapsutbyte. Det bildar 

en större kompetens och samverkan i arbetet vilket anses vara positivt både för brukare och 

arbetstagare. Om olika professioner inte arbetar nära upplevs det istället försvåra samarbetet 

och ett lärande uteblir. På den aktuella arbetsplatsen springer de ofta över till varandra och får 

direkta svar gällande brukare vilket skapar en helt annan dialog mot vad de tidigare erfarit. En 

fördel med arbetssättet i team var även exempelvis att som undersköterska ha nära tillgång till 

en sjuksköterska vilket gör möjligheten till lärande angående rehabiliteringen med brukaren 

enkel, då de snabbt kan visa olika alternativ för att underlätta och förbättra rehabiliteringen.   

  

Vi jobbar i ett team med olika professioner och vi lyssnar på varandra och lär framförallt 

av varandra. Man kan fråga om man är osäker på nånting utan att det är något konstigt 

med det så jag tycker det är superbra att vi har olika professioner och jobbar så nära 

varandra och utbyter våra kunskaper. (R8)  

  

 Arbetet ute hos brukarna utförs genom delat kontaktmannaskap vilket innebär att två 

medarbetare har delat ansvar över brukarna och alltid åker ut på hembesöken om minst två 

personer. Detta arbetssätt är enligt respondenterna positivt relaterat till arbetets utformning då 

det skapar en ökad trygghet och reflektion kring det dagliga arbetet. Att arbeta nära varandra i 

team är något som återkommer som en positiv del av arbetet. Samarbetet underlättas och 

möjligheten till en bra kommunikation blir enklare vilket leder till att arbetsgruppen stärks då 

närheten bidrar till en ökad tillit och förtroende. Om de olika professionerna inte skulle sitta i 

samma lokaler så skulle mycket tid gå ut till att boka möten gällande brukare och liknande som 

inte alls blir lika effektivt: ”Att jag och mina kollegor har en god kommunikation ger ett bättre 

samarbete sinsemellan vilket påverkar mitt sätt att arbeta.” (R2)  

  

Gott socialt klimat. Arbetsgruppen fokuserar mycket på grupputveckling och 

grupprestationer vilket ger förutsättningar för att skapa goda relationer bland medarbetare i 

gruppen. Detta bidrog till att skapa ett gott klimat med väldigt lite prestige mellan 

gruppmedlemmarna. Att arbeta mycket med gruppen kunde även relateras till hur det skapar en 
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förhoppning av att gruppen kan bli bättre genom gemensamma diskussioner. Att 

arbetsgrupperna är små ansågs bidra till en starkare sammanhållning där de ges möjlighet att 

fika, ha möten samt arbeta hos brukare tillsammans. De ställer även upp för varandra vilket 

relaterades av en respondent till att alla medarbetare sökt sig till enheten av sitt delade intresse 

för brukarna och att alla på enheten är lika angelägna om att göra det tillsammans vilket skapar 

ett bra psykosocialt arbetsklimat.  

  

Om jag tar upp det här så kanske vi kan förändra. Om det är mkt negativt prat i gruppen, 

ok hur ska vi vinkla detta för att det inte ska gå överstyr. Man ges andra förutsättningar 

för att skapa ett bra klimat. (R2)  

  

  

Arbetsvillkor och Motivation  

  
Arbetsglädje. En ökad trivsel och kvalitet i arbetet skapar en glädje och stolthet vilket 

samtliga respondenter menade gör att det är roligt att gå till arbetet. Även trygghet var 

utmärkande i intervjuerna vilket bidrog till en ökad arbetsglädje för respondenterna. Ett uttryck 

för hur arbetsglädjen skapas kunde vara genom att respondenterna kände att de gör mer nytta 

än tidigare vilket bidrar till att göra arbetet mer meningsfullt. Andra ord som beskrev 

arbetsglädjen i intervjuerna var för att de ansåg att det var världens bästa jobb och att de kunde 

gå till jobbet utan en klump i magen. Friheten att själv kunna planera och lägga upp arbetet 

bidrar till känslan av förtroende från chefer och kollegor. Detta gör arbetet mycket roligare när 

det känns som att det finns en tillit till att respondenten gör jobbet som det ska göras.  

  

 Det här är världens bästa jobb och det är roligt att jobba på min arbetsplats. Vi har ingen 

undersköterska som slutat under de här fyra åren vilket talar för sig själv, det tänker jag 

också med motivationen om jag jämför med min andra arbetsplats där arbetsbelastningen 

var helt galet och då när man liksom gjorde upp en lista på morgonen att de här tio sakerna 

ska jag försöka hinna under dan och så vet jag att hinner jag hälften så får jag vara nöjd 

då är det svårt att hålla motivationen uppe för det spelar ingen roll hur mycket jag gör för 

de bara öser på mig mer och mer och mer och då är det inte roligt och alla är stressade 

kollegorna blir långtidssjukskrivna och ja, jag sökte mig hit. Och här har man ju rätta 

förutsättningarna för att jobba, för det ger ju motivation. (R7)  

  

Framsteg. Befintliga arbetsvillkor skapade en ökad motivation hos medarbetarna vilket 

kunde förklaras exempelvis genom hur de såg brukarna utvecklas och börja må bättre. Detta 

var något som respondenterna inte upplevt tidigare på samma sätt vilket bidrar till att de vill 

fortsätta göra gott. Arbetet innefattar att tillsammans med brukarna upprätta personliga mål 

under deras tid på intensiv vårdrehabilitering. Detta gör att en viss målstyrning utförs för att 

brukarna ska kunna uppleva en större självständighet och livskvalitet. Detta leder till att 

medarbetarna tillsammans med brukarna arbetar med gemensamma mål där alla arbetar för 

samma sak, att lyckas få människor att bibehålla det de kan. När framstegen visas hos en 

brukare skapar det enligt respondenterna en känsla av motivation och lycka.  

  

Det som är extra roligt är när man ser resultat av det arbete man utför, att det går framåt. 

Att dom vi går till är nöjda och glada. Man blir glad och stolt över att man har lyckats, att 

man kan plocka bort insatser och att vårdtagaren är trygg och nöjd i det. Det gör att man 

vill göra om det och man lär sig mycket av att träffa så olika vårdtagare. (R4)  
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Förutsättningen för att lyckas motivera brukarnas framsteg handlade enligt respondent 8 om 

tiden som de kan ge brukaren för att testa själva. Det blir mer att respondenten känner att hen 

jobbar med brukaren istället för att arbeta för brukaren. Tiden som avsätts åt reflektion och att 

verkligen se brukaren är den stora skillnaden mot tidigare vilket skapar en helt annan 

förutsättning för att lyckas motivera brukaren till att uppnå en förbättrad livskvalitet.   

  

Feedback och bekräftelse. Det som även skapade en motivation i arbetet var den bekräftelse 

och uppskattning som respondenterna kände att de fick i sitt arbete. Detta illustrerades genom 

känslan av att de känner att de gör ett bra jobb. Respondenterna menade att chefen var duktig 

på att ge beröm för ett väl utfört arbete och även brukarnas nöjdhet var motiverande för arbetet. 

När chefen i ett samtal ger beröm för arbetsinsatser med brukare skapar det en motivation till 

att vilja göra det ännu fler gånger. Respondenterna menar att brukarna brukar vara så nöjda med 

deras arbete att de inte vill att tiden på enheten ska ta slut. Genom enhetens medverkan i ett 

forskningsprojekt har de också fått bekräftelse på att arbetssättet ger goda resultat för brukarna 

vilket också stärker medarbetarnas motivation.   

  

Och sen att alla dom man träffar är ju så nöjda med enheten. Det gör ju också att man blir 

motiverad att fortsätta jobba, att man får feedback och likadant att chefen är nöjd med det 

man gör och siffrorna som redovisas uppåt. (R7)  

  

Det som istället skulle minska motivationen skulle enligt respondenterna vara om chefen endast 

tog upp ekonomiska faktorer eller hur mycket pengar enheten måste spara. Det skulle då minska 

motivationen för att göra det där lilla extra vilket bidrar till att man slutar försöka och insatserna 

spelar mindre roll för det blir ändå inte bra i budgeten.    

  

  

Diskussion  
  

  

Utveckling mot tillitsbaserad styrning och ledning?  
  

Studiens resultat visar att en viktig komponent för utvecklingen mot en tillitsbaserad styrning 

och ledning på den studerade arbetsplatsen utgörs av den ekonomiska satsning som 

organisationen gett utrymme för. Denna styrning med ett ökat ekonomiskt handlingsutrymme 

kan ha bidragit till att ge chefen förutsättningar för att skapa ett styrsätt med en betoning på 

gemenskap som styrmekanism och tillit som styrprincip vilket Adler (2001) menar vara 

efterfrågat i dagens kunskapsintensiva samhälle. Resultatet visar även på vikten av lagar och 

regler genom yttre ramar för organisationen men genom att gemenskap och tillit har fått ett 

större utrymme i styrningen så kan en större acceptans och förståelse skapas då medarbetare 

känner en ökad delaktighet till att kunna förändra. Bringselius (2018) menar att ett för stort 

fokus på byråkrati och reglering skapar ökade administrativa uppgifter vilket kan påverka 

medarbetares handlingsutrymme på grund av minskad tid men eftersom enheten har goda 

resurser i form av tid och personal så skapas således ingen administrativ börda.   

Resultatet visar att frågor rörande grupputveckling och gemenskap på arbetsplatsen ges ett 

betydligt större utrymme jämfört med deras tidigare arbetserfarenheter, vilket kan relateras till 

en förändrad styrning med tillit som styrprincip (Bringselius, 2018). Tidigare har medarbetarna 

i en större utsträckning fått stå till svars för enhetens ekonomiska budgetansvar vilket är i 

enlighet med Härenstams (2005) forskning om organisatoriska och strukturella förhållanden 

där New Public Management ansågs ha skapat ett decentraliserat kostnadsansvar och fokus på 

förbättringar genom kostnadseffektivitet. Resultatet visar att goda resurser finns för att kunna 
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utföra ett kvalitativt arbete samt uppfylla de mål som efterfrågas vilket kan relateras till en mer 

balanserad styrning i offentlig verksamhet där ansvaret finns på både högre och lägre nivå vilket 

Bringselius (2018) menar vara en förutsättning för att kunna leverera tjänster av hög kvalitet.   

En annan viktig faktor för utvecklandet mot en tillitsbaserad styrning och ledning handlar 

om ledarskapets roll och hur chefen ger de anställda stöd. Att chefen finns närvarande och har 

ett öppet förhållningssätt är något som påverkar medarbetare på individuell nivå likväl som på 

gruppnivå.   

Studiens resultat visar att det är på chefens initiativ som problemdiskussioner tas upp vilket 

underlättar för respondenterna att larma om missförhållanden vilket de förväntas göra som 

”demokratins väktare” enligt Lundquist (1998). Öppenheten är något som är accepterat och ofta 

diskuterat vilket Lundquist (1998) menar är viktigt för demokratins fortlevnad genom 

diskussioner om etiska ställningstaganden.  

Resultatet visar att hur ledarskapet utövas på arbetsplatsen är relaterat till känslan av tillit 

och förtroende. Att chefen är närvarande och har ett engagerande förhållningssätt där 

medarbetare är delaktiga i planeringen skapar en ökad motivation, vilket också framgår i en 

studie av Bentzen (2015).  

Att medarbetarna får vara med och formulera verksamhetens mål med ledningen och 

brukarna ger enligt samtliga medarbetare ett ökat engagemang för verksamhetens bästa genom 

medledarskap. Detta skapar även en förändrad kultur med fokus på brukaren, öppenhet och tillit 

enligt Bringselius (2017). Studiens resultat visar att målen för verksamheten delas med 

ledningen och brukarna vilket enligt Ring och Van de Ven (1992) är en förutsättning för ett gott 

samarbete och skapandet av tillit. Även att brukarna får vara med och forma målen för deras 

rehabiliteringsplan gör att en större trygghet skapas i samarbetet mellan medarbetare och 

brukare genom medledarskap vilket Bringselius (2017) menar är viktigt för att skapa en 

tillitsbaserad styrning och ledning. Det aktuella ledarskapet påminner om det ledarskap som 

Tengblad (2010) beskriver som ett coachande ledarskap där rollen bland annat innebär att 

hantera problem och föra diskussioner för att tydliggöra värderingar i organisationen. Detta 

illustreras i resultatet genom hur chefen anses vara inlyssnande och stödjande med ett syfte att 

kommunicera de yttre ramarna. Att chefen, som i denna studie visar intresse för medarbetarna 

och är stödjande och uppmärksam kan bidra till bättre hälsa och arbetstillfredsställelse som 

Fortes (2015) kunskapsöversikt visar. Den låga sjukfrånvaron på enheten är något som stödjer 

detta och även att få medarbetare väljer att sluta på arbetsplatsen.   

Att chefen upplevs engagera sig på ett mer personligt plan och vill att medarbetarna ska tycka 

att det är roligt att arbeta, kan relateras till Yukls (2013) resonemang om att känslomässiga 

processer är viktiga i ledarskapet.  

  

Respondenterna känner en stark tillit till chefen vilket gör det lättare för chefen att motivera 

prestationer eftersom medarbetare då känner en högre arbetsmotivation (Engelbrecht et. al., 

2017). Tilliten till den högre ledningen är dock bristfällig då respondenterna inte känner att de 

blivit lyssnade till inför ett omorganisationsbeslut. Respondenterna menar att de blivit lovade 

att inte delas som grupp och om så blir fallet så kommer deras förtroende och tillit att brista. 

Detta menar Kaufmann och Kaufmann (2016) kunna bidra till en ökad passivitet inför 

förändringar vilket studiens resultat visar på vid avsaknaden av tillit. Om den högre ledningen 

kommunicerat med samtliga medarbetare och frågat efter deras synpunkter innan beslut fattats 

så hade det visat på en mer ömsesidig respekt vilket är en förutsättning för tillit genom 

förtroende i ett gott ledarskap enligt tidigare studie (Tengblad, 2010).   

  

  

 

 



18 
 

Påverkan på medarbetarens arbetssituation?  

  
Resultatet visar att den undersökta enheten uppfattas av respondenterna som en arbetsplats med 

goda förutsättningar för att utföra ett kvalitativt arbete. Den största förändringen i 

arbetsvillkoren utifrån respondenternas tidigare arbetslivserfarenhet visar på resursen Tid.  

Studiens resultat visar att resurserna är anpassade efter de krav som ställs på arbetet vilket bidrar 

till en minskad stress och en bättre hälsa vilket tidigare studie bekräftar (Astvik & Melin, 2012). 

Detta kan även relateras till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om en social och organisatorisk 

arbetsmiljö (2015). Studiens resultat visar att arbetsplatsen uppfattas ha en god social 

arbetsmiljö där samarbete och socialt stöd har en central roll. Även den organisatoriska 

arbetsmiljön genom hur arbetet fördelas upplevs vara god då respondenterna upplever stor 

delaktighet i arbetets utformning samt en förbättrad ledning där fördelningen mellan ansvar, 

krav och resurser upplevs vara i balans. Detta kan vidare diskuteras genom Job Demands-

Resources Model (Demerouti et. al., 2001) och hur en för hög arbetsbelastning leder till 

utmattning. Resultatet visar att respondenternas tidigare arbetserfarenheter inneburit en obalans 

mellan arbetets krav och resurser vilket då lett till stress och utbrändhet och åtföljande 

sjukskrivningar. Detta är något som inte är märkbart i deras aktuella arbetssituation då 

sjukskrivningar sällan förekommer.  

Studiens resultat visar även att medarbetarna känner en frihet över att själva kunna 

kontrollera deras planering av arbetsutförande och arbetstid genom önskeschema vilket skapar 

mer realistiska förväntningar och ett ökat välmående vilket även tidigare studier visar (Bakker 

et. al.,  2003; Noblet, et. al., 2005).  

Genom att titta på hur styrning, kultur och arbetssätt är relaterade med ett säkerställande av 

medarbetarnas förmåga, integritet och hjälpvillighet utifrån verksamhetens syfte och brukarnas 

behov kan en diskussion gällande arbetsvillkor föras. Studiens resultat visar att respondenterna 

på enheten känner att de kan påverka sin arbetssituation och att handlingsutrymme ges för den 

kompetens de besitter till skillnad mot vad de tidigare upplevt i deras arbetsliv. En annan viktig 

förutsättning är just tiden de har för att ge brukarna det stöd som de behöver samt den 

kunskapsdelning som den delade professionen medför. Att medarbetarna ges möjligheten till 

delaktighet i arbetets utformning bidrar till ett ökat intresse och bättre kvalitet (se även Kovianic 

et. al.,2013). Det beror även på att medarbetarna som arbetar närmast brukarna vet bäst hur 

arbetet bör skötas vilket enligt de intervjuade skapar goda förutsättningar för omsorgsfulla 

möten. Vikten av handlingsutrymme i mötet med brukaren för god omsorgskvalitet har också 

lyfts i tidigare studier (Astvik, 2003). Detta kan relateras till förmåga och att kunna hjälpa 

(Bringselius, 2018).   

En annan viktig aspekt i den förändrade arbetssituationen innebär ett ökat fokus på öppenhet 

och möjlighet att framföra kritiska reflektioner. Studiens resultat visar på ett öppet klimat med 

högt i tak där chefen tar initiativ till att ordna med möten där problem och kritik ventileras. 

Eftersom det är något som är accepterat så påverkas även inställningen till att göra fel vilket 

gör att medarbetarna i större omfattning vågar berätta. Dessa punkter rörande öppenhet kan 

relateras till integritet och att våga hjälpa genom enhetens värderingsprinciper (Bringselius, 

2018). Respondenterna upplever att de utför ett gott kvalitativt arbete vilket de ser genom hur 

de lyckas hjälpa brukarna att må bättre samt lyckas uppnå ett mer självständigt liv. Det skapar 

en arbetsglädje och meningsfullhet i arbetet och bidrar till att respondenterna vill fortsätta göra 

gott, något som kan relateras till hjälpvillighet och viljan att hjälpa (Bringselius, 2018). 

Eftersom en öppenhet finns på enheten, och att de inte är rädda för att göra fel, så bidrar det till 

att medarbetare till större del vågar vara öppna i diskussionen om värderingsprinciper vilket 

enligt Astvik., et al. (2018) bidrar till att säkerställa medarbetares integritet och hjälpvillighet.  

Arbetssättet har förändrats genom att arbetsvillkoren skapat förutsättningar för en 

kontinuitet, både mellan brukare och mellan personalen vilket skapar en helt annan trygghet 
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och förtroende gentemot när personalen ständigt byts ut, vilket tidigare studier visat är en 

förutsättning för goda arbetsvillkor (Elmersjö & Sundin, 2018; Astvik, 2003).  

Studiens resultat visar vidare att den delade professionen i form av undersköterskor, 

arbetsterapeuter, beteendevetare och fysioterapeuter underlättar arbetet avsevärt. Denna närhet 

till andra professioner ses som en positiv arbetsresurs genom socialt stöd vilket är i enlighet 

med tidigare studie (Bakker et. al., 2003). Studiens resultat visar att den delade professionen 

utav olika yrkesgrupper samt att arbeta i mindre grupper bidrar till ett kunskapsutbyte och 

lärande av varandra vilket anses vara ett vinnande koncept.  

Arbetsgruppen fokuserar på grupputveckling och grupprestationer snarare än personlig 

utveckling. Detta är i enlighet med vad Bolin och Höckertin (2010) menar är en förutsättning 

för ett gott samarbete. Samtliga respondenter anser att de har ett väldigt gott klimat på 

arbetsplatsen med väldigt lite prestige mellan medarbetare.   

  

Studiens resultat visar på en stark trivsel och arbetsglädje på arbetsplatsen. Upplevelsen av att 

kunna utföra ett gott kvalitativt arbete gör det roligt att jobba till skillnad mot tidigare 

erfarenheter där en för hög arbetsbelastning bidrog till att kvaliteten uteblev och därmed även 

arbetsglädjen.   

Resultatet visar att medarbetarna inte kände samma tillfredställelse när de var detaljstyrda 

och kontrollerade i sina tidigare arbeten jämfört med nuvarande arbetssituation där de känner 

en ökad motivation relaterat till ett ökat självbestämmande vilket är i enlighet med tidigare 

studie (Bernstrøm & Svare, 2017). Respondenterna har upplevt en minskad motivation när 

fokus lagts på effektiviseringar i sina tidigare arbeten vilket kan relateras till yttre motivation 

och resultatstyrning som Deci och Ryan (1985) menar minskar motivationen. Detaljstyrningen 

fick medarbetare att sluta försöka då deras ansträngningar ändå inte ansågs spela någon roll, 

vilket kan relateras till den undanträngning av inre motivation som Deci och Ryan (1985) 

beskriver när individer förlorar sin rätt till självbestämmande. Detta kan även relateras till 

Ahlbäck et al. (2016) förklaring om hur New Public Management inneburit en ökad kontroll 

och hur detta bidrar till ett minskat initiativ och ansvarstagande i verksamheten. På den 

studerade arbetsplatsen ges individer möjligheter till handlingsutrymme och självbestämmande 

genom exempelvis kompetensanvändning och arbetsplanering vilket istället ökar den inre 

motivationen enligt tidigare studier (se t ex. Blustein, 1988). Resultatet visar att om ledningen 

enbart fokuserat på resultat genom kontroll hade medarbetarna inte känt samma motivation.  

Att medarbetarna kan ge god kvalitet i sitt arbete resulterar i framsteg hos brukarna vilket är 

en stor motivationsfaktor till att fortsätta vilja göra gott. Resultatet visar även på framsteg hos 

respondenterna själva då de lär sig mycket av att kunna testa nya arbetssätt för olika brukare 

vilket ger en ökad motivation och stolthet. En viktig förutsättning för kvaliteten i arbetet 

berättas återkommande vara tiden, vilket även ger underlag för att lyckas motivera brukaren 

själv att jobba för en förbättrad livskvalitet genom medledarskap på alla nivåer.   

Studiens resultat visar vidare att det som även skapar motivation och goda arbetsförhållanden 

är den feedback och bekräftelse som respondenterna upplever att de ges i deras arbetssituation 

vilket är i enlighet med tidigare studier (Bakker, et al,.2004).  Känslan av att utföra ett bra jobb 

och att någon annan uppmärksammar detta anses vara starkt motivationshöjande.  

  

  

Metoddiskussion  

  
Eftersom syftet med studien är att få fram på vilket sätt medarbetarna märkt av en förändring 

mot tillitsbaserad styrning och ledning, och hur en tillitsbaserad styrning och ledning har 

påverkat medarbetarnas arbetssituation, så är det relevant att använda kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerade intervjufrågor för att få djupare och mer personliga svar. Att frågorna var 
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öppna ökar den interna validiteten i och med att möjlighet ges för en djupare granskning av 

variationer i intervjusvaren och därmed finna en gemensam tolkning av det undersökta 

fenomenet (Maxwell, 2013). Intervjuerna utgick från en intervjuguide, med fokus på studiens 

frågeställningar, som användes i samtliga intervjuer, för att förutsättningarna att berätta sin 

upplevelse av situationen skulle vara så likartad som möjligt för alla respondenter.  

Författarnas förförståelse inför studien grundades i ett eget tidigare arbete i form av en b-

uppsats där den tillitsbaserade styrningen och ledningen undersöktes utifrån ett 

ledarskapsperspektiv vilket sedan fylldes på genom litteratursökning. Denna förförståelse är 

något som ses som positivt utifrån en hermeneutisk ansats (Kvale & Brinkman, 2014). Det kan 

dock enligt Maxwell (2013) finnas en risk för ökad bias hos författarna av att just på grund av 

den förförståelsen välja ut data som passar studiens syfte och på så sätt omedvetet eliminera 

annan viktig information. Även att studiens resultat är genomgående positivt skulle kunna visa 

på en bias utifrån att både respondenter och författare har en förutfattad mening om att det 

studerade styrsättet är det mest framgångsrika styrsättet. En medvetenhet om detta fanns redan 

innan intervjuerna genomfördes vilket gjorde att intervjuguiden formades på ett sätt där 

frågorna riktade sig till både de positiva och negativa sidorna av tillitsbaserad styrning och 

ledning. Av samma anledning togs det citat under subtemat Öppenhet angående risker att inte 

vilja ge kritik i en väldigt positiv arbetsgrupp upp, trots att det endast kom upp i en intervju, för 

att framhäva den negativa kritik som ändå kom fram.  

Materialet som framkom analyserades och citat och data som valdes ut till resultatet 

granskades av båda författarna för att stärka trovärdigheten av tolkningen. Att säkerställa 

trovärdigheten i en kvalitativ studie kan enligt Bryman (2011) vara svårt då den sociala 

verklighet som studeras inte kan ses som en sanning utan är subjektiv och skiljer sig mellan 

olika människor. Ett sätt att stärka trovärdigheten är att göra en deltagarvalidering med 

respondenterna för att de personer som deltagit i studien ska kunna påvisa om författarna 

uppfattat deras verklighetsbeskrivning på rätt sätt (Bryman, 2011). I den här studien utfördes 

en deltagarvalidering på två av respondenterna med ett bekräftande resultat vilket kan ge en 

fingervisning på att författarna tolkat respondenterna rätt och därmed stärka studiens 

trovärdighet. För att ytterligare stärka trovärdigheten kunde deltagarvalideringen utförts av 

samtliga respondenter.  

De teman och teorier som studerats är tydligt kopplade till ämnet och avhandlar de 

förutsättningar som finns för tillitsbaserad styrning och ledning, vilket är positivt för validiteten. 

Då studien syftar till att undersöka medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation utifrån 

tillitsbaserad styrning och ledning kan validiteten ses som god då alla respondenter som deltog 

satt inne med både kunskap och erfarenhet av det som efterfrågas eftersom aktuellt styrsätt 

implementerats på enheten. Studiens tillvägagångssätt har noga beskrivits för att andra forskare 

ska kunna använda samma metod och därmed kunna uppnå liknande resultat vilket ökar 

studiens reliabilitet och pålitlighet genom replikerbarhet.  Dock inom kvalitativ forskning så är 

det möjligt att liknande resultat inte uppnås då resultatet är individuellt utformat efter individers 

erfarenheter på just den studerade arbetsplatsen.   

I kvalitativ forskning handlar generaliserbarheten av det resultat som studien visar som en 

process för vad fenomenet kännetecknas av, i det här fallet upplevelser av effekter av ett styrsätt, 

vilket kan generaliseras till andra individer och organisationer om omständigheterna ser 

liknande ut (Maxwell, 2013). Det kan dock finnas en svårighet i att generalisera studiens resultat 

då budget och resursfördelning kan se olika ut beroende på organisationens prioriteringar och 

fördelningar.   

En svaghet hos studien skulle kunna vara att intervjuerna utfördes på respondenternas 

arbetsplats då detta inte är optimalt i förhållande till en neutral miljö. Men trots detta så upplever 

författarna att en intressant och givande diskussion kunde föras. Platsen valdes på 

respondenternas begäran och intervjuerna utfördes inte på deras kontor och deras chef var inte 
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närvarande under tidpunkten. Trots det finns en risk att svaren kan ha påverkats av att chefen 

varit delaktig till att intervjuerna utfördes då frågorna till stor del handlar om deras upplevelse 

av hur deras arbetssituation ser ut, något chefen till viss del är bidragande till. Något som kunde 

ha ökat kvaliteten på studien skulle vara att genomföra testintervjuer för att testa om frågorna 

gav svar på studiens frågeställningar men eftersom det var kort om tid till det tillfälle som 

respondenterna valde för intervjuerna så gavs inget tillfälle för detta. Att intervjuerna gjordes 

efter varandra samma dag var också något som kunde gjorts annorlunda om mer tid funnits för 

att få möjlighet att lyssna igenom intervjuerna och kunna reflektera över och eventuellt förbättra 

vår intervjuarkompetens inför varje intervju. Det som ändå bidrog till att skapa väl genomtänkta 

frågor var att de utformades noggrant med syftet att kunna besvara studiens frågeställningar.  

  

  

Slutsatser och användningsområden  

  
Studien visar på vikten av att styrningen tillämpas på alla nivåer i organisationen för att vara 

genomförbart då tillit och förtroende manifesteras genom en ömsesidig process. En av de 

viktigaste förutsättningarna för det förändrade styrsättet skapades genom en ekonomisk 

satsning från den högre ledningen.  

Resultatet visar att den största förändringen i medarbetarnas arbetssituation är ökade resurser 

i form av tid och personal. Detta skapar en balans mellan arbetets krav och resurser vilket skapar 

en bättre hälsa för de anställda och en ökad kvalitet i arbetet. Utifrån hur medarbetarna upplever 

sin arbetssituation med ett tillitsbaserat styrsätt kan studien även användas som en 

exemplifiering av hur organisationer kan minska sjukskrivningar och personalomsättningar 

samt öka motivationen hos medarbetare, något som genomsyrade den undersökta enheten.  

Genom en delaktighet i att påverka beslut om arbetets rutiner uppfattade samtliga 

medarbetare att ledningen hade en tro på deras kompetens vilket skapade en känsla av att det 

fanns en tillit till dem och därigenom gavs de handlingsutrymme i sin arbetssituation. Denna 

tillit tillsammans med delade yrkesprofessioner skapar en god spiral på hela enheten. Genom 

gemensamma mål och kommunikation ökar förståelsen för de ramar och styrsätt som ändå 

måste följas i och med att organisationen alltid påverkas av lagar och budget.  

Studien visar att kommunikation och delaktighet i förändringar är kopplat till medarbetares 

känsla av tillit till ledningen och om detta uteblir finns en ökad risk för bristande tillit vilket 

framkom hos samtliga respondenter. Studien visade även att tillitsbaserad styrning och ledning 

skapat goda förutsättningar för framsteg hos brukarna samt arbetsglädje vilket motiverar 

medarbetarna i sitt arbete enligt samtliga respondenter.   

Studien kan användas för att exemplifiera hur tillitsbaserad styrning och ledning kan komma 

att förändra medarbetares arbetssituation. Studien kan även användas som jämförelse med andra 

studier om hur det ser ut på andra arbetsplatser med annat eller likvärdigt styrsätt.   

Studien skulle även kunna användas som ett exempel på hur det kan bli ekonomiskt hållbart att 

budgetera för en satsning som det här forskningsprojektet, då det enligt studien är något som 

långsiktigt påverkar både ekonomin, medarbetarna och brukarna positivt, med kvalitet i fokus. 

I framtida forskning vore det intressant att undersöka hur andra enheter och organisationer 

arbetar med styrsättet för att kunna skapa en större kunskap kring hur styrsättet kan tillämpas 

då det finns många olika yrkeskategorier inom offentlig verksamhet där arbetssituationer ser 

olika ut. Även att undersöka enheter som inte tillämpat styrsättet skulle vara av intresse för att 

vidare undersöka eventuella svårigheter kring implementeringen av tillitsbaserad styrning och 

ledning då det är ett relativt nytt och förhållandevis outforskat styrsätt.   
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