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Denna uppsats har vuxit fram genom ett gemensamt arbete, därför är den att se som 

samförfattad. Det är en induktiv studie som bygger på ett tolkande perspektiv.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker implementeringen av styrdokument i organisationer utifrån 

ett meningsskapande perspektiv. Styrdokument ses som en viktig del i organisationers 

arbete men tidigare forskning visar att det finns skäl att ifrågasätta hur väl de fungerar i 

praktiken. Det föreligger svårigheter när samtliga organisationsmedlemmar på alla 

organisatoriska nivåer ska skapa förståelse runt samma innehåll.	  

	  

Under 2011 infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen i Sverige. Detta har 

aktualiserat arbetet med styrdokument och värdegrund inom äldreomsorgen. Den 

empiriska bakgrunden till denna studie är detta arbete men studien avgränsas till det 

innehåll som gäller bemötande. Detta område är särskilt intressant då begreppet 

bemötande kan ha olika innebörd för olika personer samt beroende på kontexten. 

Studien undersöker därför medarbetarnas förståelse av innehållet i styrdokument och hur 

förståelsen översätts i arbetet.	  

	  

I uppsatsen presenteras teori beträffande styrdokument, ledarskap, organisationslärande, 

sensemaking och organisationskultur. Viktiga poänger i detta kapitel är: Att 

styrdokument måste konkretiseras för att kunna användas. Att ledarskap allt mer handlar 

om kommunikation och att förmedla idéer och värderingar. Att lärande är en social 

konstruktionsprocess och att kunskap är subjektiv. Att organisationskultur är 

gemensamma föreställningar, skapade genom kommunikation. Att sensemaking är en 

ofullständig process i vilken människor ständigt försöker förstå sin omvärld.	  

Undersökningen genomfördes som en fallstudie på ett vårdboende i Karlstad kommun. 

Tio medarbetare samt enhetschefen intervjuades. Intervjuerna med medarbetarna utgick 

ifrån förutbestämda teman vilka var Bemötande, Styrdokument, Ledarskap, kultur och 

lärande, samt bakgrundsfrågor. Dessutom diskuterades vissa citat ur styrdokument under 

intervjuerna.	  

	  

På vårdboendet har medarbetarna arbetat mycket med organisationens styrdokument. 

Trots det visar resultatet från intervjuerna på att majoriteten av respondenterna var 

osäkra på innehållet i styrdokument. De har svårt att uttrycka sin förståelse vilket kan 

bero på att den är implicit kunskap. Istället uppgav de att de lärde sig av varandra eller att 

de arbetade efter sunt förnuft. Styrdokumenten kändes långt borta i det vardagliga 

arbetet och respondenterna verkar ha ersatt dem med en gemensam förståelse om hur 
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deras arbete ska utföras. Dock säger flera att styrdokument kan fungera som ett verktyg 

för reflektion vilket innebär att styrdokumenten ändå är en faktor vid skapandet av den 

förståelsen. I denna process har enhetschefen vid det undersökta vårdboendet en viktig 

roll.	  

	  

Slutsatsen blir att medarbetarnas förståelse för styrdokument är indirekt och i hög grad 

beroende av organisationskultur och kommunikation med enhetschefen. 

Implementeringen eller översättningen sker via den gemensamma förståelsen, det vill 

säga genom till exempel APT och samtal.	  

 

Nyckelord: Bemötande, Kommunikation, Sensemaking, Styrdokument.  
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Abstract 
	  

This essay investigates the implementation of steering documents within organizations 

from a sensemaking perspective. Steering documents are seen as an important part of the 

organizations work but previous research shows that there are reason to question how 

well this works in practice. There seems to be difficulties when majority of members of 

the organization on all organizational levels are meant to create understanding around 

same content.  

During 2011, a national value system of the elder health care was implemented in 

Sweden. This has highlighted the work of the steering document and values within the 

elder health care.  

The empirical background to this study is this work with the national value but the study 

is limited to the content regarding patient encounter. This subject is especially interesting 

when the meaning of encounter can have a different meaning to different people 

depending on the context.  That’s why this study investigates co-workers understanding 

of the content in the steering document and how the understanding is translated into 

work.   

In the essay theory is presented regarding the steering document, leadership, 

organizational learning, sensemaking and organizational culture.  Important points in this 

chapter are: that steering document must be concretized to be used. That leadership is 

increasingly all about communication and to mediate ideas and values. That learning is a 

social construction process and that knowledge is subjective. That organizational culture 

is same visions created through communication. That sensemaking is an incomplete 

process in which people are constantly trying to understand their world. 

This investigation was made as a case study at a senior living in Karlstad. Ten co-workers 

and their head director were interviewed. The interviews with the co-workers were taken 

from prepared themes which where encounter, steering document, leadership, culture 

and learning and background questions. Also some quotes from the steering document 

were discussed during the interviews.  

The co-workers at the senior living have worked a lot with the organizational steering 

document. Still the result from the interviews shows that the majority of the workers 

where not sure of it´s content. They have difficulties to express their understandings, 
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which may be because it is implicit knowledge. Instead they explained that they have 

learned from each other or that they were working for common sense.  

Steering document felt far away within everyday work and co-workers have replaced it 

with a common understanding of how their job should be done. However some co-

workers say that steering document works as a tool for reflection which means that 

steering document is a factor for creating understanding. In this process the head 

director has got a greater roll. Conclusion is that the co-workers understanding for the 

steering document is indirect and largely dependent on organizational culture and 

communication with the head director. Implement or translation happens thru the 

common understanding, which means through APT and discussions.   

Keywords: Encounter, Communication, Sensemaking, Steering document. 
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1 Inledning	  
Styrdokument är en viktig del i organisationers verksamhet. De beskriver organisationers 

mål och verksamhet i skrift och ska fungera som generella riktlinjer. En klassisk syn på 

kommunikation utgår ifrån ett överföringssynsätt som Shannon och Weavers (1949) 

transmissionsmodell (Heide, Simonsson & Johansson, 2012) där informationen som ska 

kommuniceras ses som oproblematisk och svårigheten ligger i själva överförandet, att 

undvika brus. Utifrån det synsättet skulle kommunikationsarbetet med styrdokument 

inom en organisation vara väl utfört när medarbetarna läst dem noga. Trots att man 

nuförtiden, åtminstone i akademisk kontext, oftare pratar en meningsskapande syn på 

kommunikation är överföringssynsättet i högsta grad levande i människors medvetande. 

Johansson (2003) skriver att vi automatiskt använder överföringsmetaforen som modell 

när vi talar om kommunikation då den finns inbyggd i språket. Utifrån den bakgrunden 

är det intressant att undersöka den formella, institutionaliserade struktur som 

styrdokument utgör utifrån det motsägelsefulla och sociala meningsskapande 

perspektivet. Undersökningen utförs på ett vårdboende och utgångspunkten är att ett 

gott bemötande och en fungerande kommunikation mellan medarbetare och vårdtagare, 

är en grund för trygghet och välmående hos vårdtagarna. Detta ställs dessutom på sin 

spets på ett vårdboende där vårdtagarna tillbringar så lång tid. Vi vill undersöka 

mekanismerna bakom bemötandet och hur det påverkas av interna styrdokument.  

1.1 Problembakgrund 
Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Bestämmelsen inriktas på äldres möjlighet till ett värdigt liv, välbefinnande, integritet, 

delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande. Den innebär att lokala 

värdighetsgarantier ska utfärdas vilka ska klargöra vad kommuninvånare kan förvänta sig 

av äldrevården (Socialstyrelsen 2012). Karlstad kommun har under år 2012 arbetat med 

implementeringen av service- och värdighetsgarantier i kommunens nämnder. Dessa ska 

träda i kraft vid årsskiftet (Karlstad.se 2012a).  

Tydliga styrdokument är en del i arbetet med att stärka vårdtagarnas position (Larsson, 

Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). Detta arbete har aktualiserat bemötandefrågor inom 

äldreomsorgen i Karlstad. I och med implementeringen av värdighetsgarantierna har 

personalen arbetat med de nya styrdokumenten. Samtidigt är det inte självklart att det 

arbetet lett till att medarbetarna har skapat mening. Som Johansson (2003) skriver är 

överföringsmodellen dominerande. Heide et al (2012) skriver: ”Chefer behöver en 

gedigen utbildning i kommunikationsfrågor för att kunna leda kommunikationsprocesser 
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kring visioner, mål och värderingar. Om cheferna får en större förståelse för 

kommunikationsprocessers komplexitet och vet hur meningsskapande processer går till 

får de större möjlighet att utöva ett kommunikativt ledarskap” (2012 s.157). Johansson 

(2003) lyfter fram bristen på forskning när det gäller användningen av och 

kommunikationen om styrdokument i organisationer. 

1.2 Syfte och frågeställningar	  
Uppsatsens syfte är att undersöka meningsskapande utifrån styrdokument. Vilken 

förståelse medarbetare skapar utifrån innehållet i styrdokument och om/hur de upplever 

att de översätter innehållet i sitt konkreta arbete. Detta för att öka kunskapen om arbetet 

med styrdokument samt meningsskapande och kommunikation i organisationer. 	  

Frågeställningar:	  

• Vilken förståelse har medarbetare vid ett vårdboende för organisationens 

styrdokument? 

• Hur översätts förståelsen för styrdokument i arbetet? 

1.3 Avgränsningar 
Studien ska undersöka meningsskapande utifrån styrdokument och avgränsas till det 

innehåll i styrdokumenten som gäller bemötande. Eftersom undersökningen är en 

fallstudie kommer den att genomföras på en plats, ett vårdboende för äldre. Detta är för 

att kunna skapa en djupare förståelse för det aktuella fallet. Uppsatsen avgränsar sig till 

att undersöka förståelsen hos de organisationsmedlemmar vid vårdboendet som inte har 

en chefsposition. Med styrdokument för organisationen menas även de som skrivits 

externt, på kommunal och nationell nivå, då de ska följas inom organisationen. 

Dokument som används praktiskt i undersökningen begränsas till socialtjänstlagen samt 

värdegrund och värdighetsgarantier från Karlstad kommuns vård- och 

omsorgsförvaltning.  

1.4 Definitioner 
Avsnittet definierar vissa grundläggande begrepp. I och med definitionerna klargörs 

också uppsatsens perspektiv och utgångspunkter. 

1.4.1 Organisation 

Uppsatsen utgår ifrån Heides et al (2012) definition av organisation som ”organisationer 

som sociala kollektiv med relationer mellan individer där medlemmarna interagerar enligt 
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vissa mönster för att samordna sina aktiviteter och uppnå kollektiva och personliga mål” 

(2012 s. 38).  Det är en definition som tydligt tar avstamp i kommunikation och den 

sociala kontexten. Den definitionen går att jämföra med uppfattningen att organisationer 

är sina medlemmar då vissa forskare hellre vill prata om organisering än om 

organisationer (Johansson, 2003). 

1.4.2 Kommunikation 

Uppsatsens syfte kräver en definition av kommunikation som meningsskapande process. 

Det tillhandahåller Carey som skriver att: ”Communication is a symbolic process 

whereby meaning is produced, maintained, repaired and transformed” (1989 s. 23). 

1.4.3 Styrdokument 
Med styrdokument avses skrivna texter som på något sätt är tänkta att reglera 

verksamheten i en organisation. Begrepp som strategi, värdegrund och 

kommunikationspolicy räknas under styrdokument i uppsatsen.   

1.4.4 Vårdboende 

Begreppet vårdboende i uppsatsen syftar på ett boende för äldre avsett för dem som inte 

klarar av att bo själva.  

1.4.5 Vårdtagare 

I uppsatsen används termen vårdtagare för att beteckna de boende på vårdboendet. I 

styrdokumenten används ordet kund, därför används även det i intervjumanualen i frågor 

i direkt anslutning till styrdokumenten.   

1.4.6 Medarbetare 

Uppsatsen syftar på samtliga anställda förutom enhetschefen. Det vill säga 

undersköterskor och vårdbiträden på det undersökta vårdboendet. Begreppen 

respondent och vårdgivare används även för att beteckna medarbetarna i uppsatsen.  

1.4.7 APT 

Arbetsplatsträffar som genomförs var tredje vecka på det undersökta vårdboendet.  

1.4.8 Bemötande  

Echeverri skriver att ”Bemötande är: ett förhållningssätt, en attityd, ett interaktivt 

beteende och en upplevelse” (2010 s. 12). Det är en enkel men bred definition som ändå 

fungerar mer än väl i en uppsats inom ämnet organisationskommunikation. Fokus är 

riktat på det mellanmänskliga, beteende och den interaktiva aspekten. I och med det 

mellanmänskliga fokus som uppsatsen väljer är inte begreppet bemötande breddat på det 
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sätt som görs i vissa vårdutredningar där det också omfattar till exempel ”att patienten 

slussats runt mellan avdelningar, att väntetider varit orimligt långa, att det inte gått att 

komma fram per telefon, att personalen inte följt upp svåra situationer, att ingen tagit 

ansvar för patienten” (SOU, 1997 s. 52). Bemötande kommer att användas som en 

variabel i uppsatsen då det krävs en avgränsning och eftersom bemötande i sig kan vara 

extra intressant. Bemötande kan betyda olika saker för olika personer vilket gör 

meningsskapande desto mer relevant. I uppsatsen har bemötandet operationaliserats att 

innefatta bland annat respekt, trygghet och integritet. Echeverri (2010) skriver att 

bemötandet är en kommunikativ handling vilket innebär att den kan skapa och 

reproducera gemensam förståelse. Han menar också att termen bemötande refererar till 

en handlings innebörd, det kvarvarande helhetsintrycket, att detta kan uppfattas olika av 

olika personer samt att det är kontextbundet.  

1.4.9 Värdegrund 
Med värdegrund avses ett kollektivs eller en organisations gemensamma värderingar. När 

begreppet används i uppsatsen syftas det dock på en specifik värdegrund, i form av ett 

styrdokument, som är formulerad av vård- och omsorgsnämnden i Karlstad. 

1.5 Disposition	  
Kapitel ett i uppsatsen, inledning, börjar med att kort förklara det valda ämnet och varför 

det är intressant att undersöka i en uppsats i ämnet organisationskommunikation. 

Därefter följer en problembeskrivning som konkretiserar bakgrunden i och med aktuella 

problem som gör studien relevant. I syfte och frågeställningar preciseras 

undersökningens syfte och de frågor den ska generera svar på presenteras. I avsnittet 

definitioner förklaras relevanta begrepp så som de används i uppsatsen. Under rubriken 

disposition redogörs för uppsatsens uppbyggnad.  

I kapitel två, teori, presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsen.  

Det första avsnittet behandlar styrdokument, deras roll i organisationer och hur 

organisationer kan arbeta med dessa. Därefter följer ett avsnitt om ledarskap som 

presenterar ledarens roll ur ett kommunikativt perspektiv. Det nästföljande kapitlet är 

organisationslärande där medlemmarnas lärandeprocess är i centrum. Avsnittet om 

sensemaking är det mest innehållsrika och utgår till stor del från Karl E. Weicks (1995) 

teorier om begreppet sensemaking som fokuserar på hur individer och organisationer 

skapar mening. I avsnittet om organisationskultur fördjupar sig uppsatsen i de sociala och 

kulturella uttryck som uppstår när människor interagerar i organisationer. Sista avsnittet i 
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teorikapitlet, val av källor, är avsett att förekomma kritik mot källor och motiverar 

användandet av dessa.   

Metodkapitlet, kapitel tre, innehåller en beskrivning av hur undersökningen gått till. Det 

börjar med att definiera typen av undersökning under rubriken fallstudie. Nästa avsnitt är 

empirisk bakgrund där premisser för undersökningen i form av aktuella styrdokument 

och förhållande för det aktuella vårdboendet redogörs. Under rubriken val av metod 

motiveras valet att genomföra uppsatsen i form av kvalitativ intervju. I avsnittet kvalitativ 

intervju presenteras genomförandet av metoden. Avsnittet pilotintervju innehåller en 

beskrivning av en intervju genomförd innan den riktiga studien för att säkra uppsatsens 

validitet. Under urval och representativitet presenteras de avvägningar som ligger till 

grund för valet av fall och medverkande i studien. I avsnittet operationalisering bryts de 

grundläggande teoretiska begreppen ner till variabler som kan efterfrågas i 

undersökningen. Intervjumanual är det avsnitt där grunden för intervjuerna utförande 

presenteras. I avsnittet bearbetning av empiri förklaras hur det empiriska materialet har 

hanterats inför resultatredovisningen. Under rubriken metodkritik redogörs för 

undersökningens svagheter och hur dessa hanteras. Validitet och reliabilitet är det avsnitt 

där undersökningens giltighet och trovärdighet problematiseras och motiveras. Sista 

avsnittet under metod är etiska aspekter där villkoren gällande konfidentialitet, 

anonymitet och frivillighet presenteras.  

Resultat, kapitel fyra, innehåller en beskrivning av resultatet av intervjuerna i förhållande 

till undersökningens syfte. Detta kapitel är uppdelat i två avsnitt, resultat från intervju 

med enhetschefen och resultat från intervjuer med medarbetare.   

Kapitel fem, analys och diskussion, börjar med en analys där empirin tolkas utifrån 

teorin. Denna är indelad i avsnitten ledarskap och styrdokument, levande styrdokument, 

medarbetares användande av styrdokument, organisationslärande samt 

organisationskultur.  

I sjätte och sista kapitlet, slutsats och framtida forskning, ges svar på uppsatsens 

frågeställningar och det resoneras kring hur syftet har uppnåtts under rubriken slutsats. I 

avsnittet framtida forskning presenteras en rad uppslag för forskning inom 

organisationskommunikation. Dessutom presenteras implikationer för arbetsliv och 

samhälle.  
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2 Teori	  
I det teoretiska kapitlet presenteras ett ramverk som utgör grunden för operationalisering och analys.	  	  

2.1 Styrdokument	  
Erikson definierar styrdokumentet som ”samlade riktlinjer för hur arbetet med 

kommunikationen ska bedrivas i organisationen samt principer för fördelning av ansvar” 

(2005, s. 152). Styrdokumentet anger generella riktlinjer som organisationen ska förhålla 

sig till under en längre tid. Dessa riktlinjer är utarbetade efter det förhållningssätt till vissa 

frågor som en organisation utgår ifrån (Erikson, 2005). Styrdokumentet är det dokument 

som beskriver hur arbetet inom organisationen ska utföras och vilka ledord som 

medarbetarna ska sträva efter. De flesta organisationer har idag styrdokument som 

beskriver organisationens vision, mål och värderingar i skrift. Det förändrade ledarskapet, 

även kallad det idébaserade ledarskapet, i dagens organisationer har bidragit till att 

kommunikationen om mål är viktiga för att ledare och medarbetare ska uppnå en 

gemensam förståelse av de strategiska målen och värderingarna (Heide et al, 2012). 

Johansson (2003) skriver att dokumentet används som ett verktyg för ledningens 

kommunikation om företagets strategi. Johansson (2003) menar dock att ifall 

styrdokumenten inte fungerar kan det hända att deras enda funktion blir att stärka 

ledningens självbild. Katz och Kahn (1978) beskriver styrdokument i organisationer som 

en generalisering av hur medarbetare ska bete och förhålla sig i organisationen. Erikson 

(2005) skriver att dokumentet är som ett slags internt uppslagsverk för organisationens 

medarbetare och underlättar också för ett konsekvent agerande både mellan medarbetare 

och i kontakterna mellan företaget och dess omvärld. Dokumentet minskar risken för att 

ledare och medarbetare ska begå misstag i sin kommunikation, vara en hjälp vid dagliga 

arbetsrutiner men också vid oväntade händelser som uppstår i en organisation (Erikson, 

2005).  

Själva utformningen av ett styrdokument bör innehålla rubriker som är tydliga, vara 

konkret och hållas kortfattad. Detta för att den ska vara lätt att förstå och att de 

viktigaste riktlinjerna ska framträda (Erikson, 2005). Styrdokumentet arbetas fram av den 

centrala informationsstaben i samråd med högsta ledningen inom organisationen. För att 

dokumentet ska få genomslagskraft inom en organisation är det viktigt att ledningen 

lever upp till dokumentets innehåll. Vid arbetet med att införa ett nytt styrdokument bör 

informationsstaben beskriva dokumentets syfte och innehåll för samtliga ledare. Detta 

för att skapa en diskussion och tillsammans komma fram till hur riktlinjerna ska 
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översättas i praktiken (Erikson, 2005). Eftersom riktlinjerna gäller alla medarbetare i 

organisationen är det avgörande för hur de ska efterföljas att medarbetarna 

överhuvudtaget känner till dem. Riktlinjerna bör därför kommuniceras ut löpande av 

ledare och med hjälp av interna kanaler som till exempel intranät (Erikson, 2005). 

Johansson (2003) skriver att en vanlig idealbild är att ett företags ledningsgrupp skapar 

ett övergripande styrdokument som innehåller mål och visioner. Dessa konkretiseras sen 

på olika organisatoriska nivåer. Mellanchefer är de som ska kommunicera målen till de 

lägsta organisatoriska nivåerna. I bästa fall ändrar de i den processen karaktär och fylls 

med konkret innehåll. Då blir styrdokumenten levande och kan användas av 

personalen.  I verkligheten fungerar det inte alltid så, omständigheter kan förändras och 

planen blir inaktuell eller så kan kommunikationsarbetet misslyckas. Man kanske inte 

lägger ner tillräckligt med arbete på kommunikationen, arbetet kan gå så långsamt att 

planen hinner bli inaktuell eller så har man en förenklad syn på kommunikation som inte 

fungerar. 

2.2 Ledarskap	  
Den kommunikativa aspekten har idag en allt mer central del inom forskningen om 

ledarskap. Ledarens uppgift i organisationer handlar inte enbart om att överföra 

information. I dag handlar det till stor del om att skapa mening och sammanhang. 

Ledarskap handlar alltså i dagens organisationer inte enbart om styrning och att övervaka 

medarbetarnas beteenden, utan mer om att kommunicera organisationens mål (Heide et 

al, 2012).  

Det är viktigt att organisationens strategier och mål är tydligt formulerade för att 

medarbetare ska förstå vad de innebär och tycka att de är meningsfulla att ta till sig. Detta 

ställer krav på den interna kommunikationen och ledarna inom organisationen 

(Johansson, 2003).  

När människor skapar mening behövs ledtrådar och signaler vilka kan fungera som 

referenspunkter för ”verkligheten”. Att definiera dessa referenspunkter innebär makt 

menar Weick (1995). Ledarskap handlar till stor del om att generera referenspunkter, 

utifrån vilken en känsla för organisationen och dess riktning kan utvecklas (Weick, 1995). 

Heide et al (2012) skriver om vikten av ledarens förmåga att sålla och sortera i 

informationen till medarbetare då den annars kan bli väldigt omfattande vilket gör det 

svårt för medarbetarna att avgöra vad som är viktigt. De skriver även att chefer måste 

förklara eller förädla informationen samt skapa utrymme för dialog.  
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Ett idébaserat ledarskap sker genom att ledaren i dialog med medarbetarna försöker 

komma fram till en gemensam tolkning av ledningens strategier eller styrdokument. För 

att skapa gemensamma betydelser måste medlemmar i organisationen föra en 

konversation om innehållet, vilket betyder att möten är en förutsättning för 

meningsskapande. En grundförutsättning för att organisationens mål ska kunna 

implementeras i praktiken, är att styrdokumenten diskuteras och översätts till de enskilda 

organisationsmedlemmarnas vardagsverklighet. Ledare misslyckas ofta med att skapa 

förståelse hos medarbetarna och kommunicera visioner och mål. Genom samtal och 

dialog kan kommunikationen mellan ledare och medarbetare förbättras. (Heide et al, 

2012) 

Johansson (2003) skriver att det är omöjligt för en ledare att överföra sin tolkning till 

medarbetarna. Medarbetarna måste kunna integrera tolkningen i sin egen förståelse av 

organisationens situation och strategi för framtiden, och denna process kan ledningen 

aldrig ha kontroll över. Ledaren kan bara stimulera och vägleda.  

2.3 Organisationslärande	  
Inom forskningen om organisationslärande urskiljs två perspektiv; det traditionella 

perspektivet, vilket påminner om en enkelriktad syn på kommunikation, och det 

sociokulturella perspektivet som har stora likheter med sensemaking. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv på organisationslärande ses inte kunskap som objektiv fakta. 

Detta perspektiv liknas vid ett meningsskapande synsätt på kommunikation där tolkning 

och reflektion är utgångspunkter för att individer ska kunna ta emot kunskap. Lärande 

ses som en aktiv process. Kunskaper skapas genom att individer väljer ut frågor eller 

fenomen som individen anser är viktiga och tillskriver dem vissa betydelser. Detta beror 

på att individer har olika kunskaper baserat på erfarenhet, kunskap och åsikter. Det 

sociokulturella perspektivet ser kunskap som socialt konstruerad genom kommunikation 

och samarbete mellan människor. Allt lärande är sociala konstruktionsprocesser som 

innefattar att människor lär genom samtal. De meningsskapande processerna sker 

tillsammans med andra och språket är en social produkt. Utmärkande för det 

sociokulturella perspektivet är att lärande ses som en pågående process som sker i alla 

mänskliga aktiviteter. (Heide et al, 2012) 

Kunskap ses som framväxande, gemensamt framförhandlad och ständigt föränderlig 

(Heide et al, 2012). Lärande som sker i organisationer resulterar i två typer av kunskaper; 

explicita och implicita kunskaper. Explicit kunskap är den formaliserade, tillgängliga 

kunskapen som medvetet kan tänkas, kommuniceras och delas (Clegg, Kornberger & 
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Pitsis, 2007). Implicita kunskaper är det tysta lärandet som existerar, skapas och förflyttas 

främst i informella nätverk. Dessa kunskaper uttrycks ofta genom oskrivna regler, 

relationer och gemensamma ritualer i gruppen. Den implicita kunskapen är ”personliga 

övertygelser, värderingar och perspektiv som individer tar för givna” (Clegg et al 2007 s. 

366). Dessa kunskaper är inte lika tillgängliga och är svåra att sätta ord på. 

Explicit kunskap blir till implicit genom en internaliseringsprocess där saker börjar tas för 

givna och man glömmer bort att man en gång lärt sig dem. Implicit kunskap kan i sin tur 

bli explicit genom artikulering där kunskapen formuleras och därmed blir tillgänglig. 

(Clegg et al, 2007) 

”Lärandets största fiende (förutom de vanliga misstänkta, som brist på intresse) är 

ironiskt nog kunskapen själv” (Clegg et al 2007 s. 370). Med det menas att ifall man 

uppfattar att en själv eller ens organisation har en hög kunskapsnivå tycker man att det 

inte finns något behov av fortsatt lärande. Clegg et al (2007) refererar också till Weick 

och Westley (1999) som menar att organisationslärande är motsägelsefullt då organisering 

handlar om att skapa kontroll och lärande om desorganisering eller att testa nya praktiker.  

2.4 Sensemaking	  
Kärnan i sensemaking och sensegiving handlar om tolkningar och betydelser (Johansson, 

2003). Sensegiving är att tillskriva mening till något medan sensemaking är att skapa 

mening utifrån detta något. Gioia & Chittipeddi (1991 s. 442) skriver: ”The sensegiving 

process is focused on influencing the sensemaking and meaning construction of the 

other towards a preferred redefinition of organizational reality”. Sutcliffe skriver ”In the 

process of developing a meaningful framework for understanding the nature of the 

environment, organizational members construct and reconstruct their interpretations” 

och beskriver det som essensen i sensemaking. (Sutcliffe 2001 s. 219)  

Weick (1995) definierar sensemaking som utvecklandet av idéer med förklarande 

potential. Det sker i en pågående konversation, där mening skapas. Han skriver: ”The 

concept of sensemaking is well named because, literally, it means the making of sense” 

(1995 s. 4). 

Centrala frågor är hur människor konstruerar det de konstruerar, vad de konstruerar, 

varför och vilka konsekvenser det får.  Man ser på människor som aktiva agenter som 

skapar mening i form av en kognitiv karta. Sensemaking drivs av osäkerhet, människor 

känner obehag av motsägelsefullhet och vill därför skapa mening. (Weick, 1995). 

Starbuck och Milliken understryker att sensemaking består av flera aktiviteter: 
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”Comprehending, understanding, explaining, attributing, extrapolating and predicting” 

(1988 s. 51).  

Meningsskapande är en process utan början och slut, aktörer befinner sig alltid i projekt. 

Oväntade händelser driver meningsskapande och tidigare erfarenheter rekonstrueras för 

att förstå den nuvarande situationen. Sensemaking handlar inte om att få en korrekt bild 

av omgivningen utan om att skapa en fungerande bild som är socialt acceptabel och 

koherent. ”Filtered information is less accurate but, it the filter is effective, more 

understandable” (Starbuck & Milliken 1988 s. 41). En förståelse för omgivningen krävs 

att man ska kunna agera, det spelar mindre roll om den är korrekt. En korrekt bild 

kanske inte alls går att få. ”If the interpretation makes good sense, then that’s what 

happened” (Garfinkel i Weick, 1995 s. 10). Weick (1995) skriver om sju grundstenar för 

sensemaking. Tre av dessa kan ses ovan, att sensemaking är en ständigt pågående 

process, retrospektiv, då den sker utifrån tidigare erfarenheter, och att den drivs av 

rimlighet snarare än korrekthet. De andra fyra grundstenarna är att den är social, 

beroende av identitetsskapande, stabiliserande och sker genom att människor sätter 

ledtrådar i sammanhang. Dessa aspekter återkommer i andra delar av avsnittet.  

2.4.1 Organisationell sensemaking 	  

Sensemaking i organisationer skiljer sig från sensemaking i vardagliga livet. Det 

organisationella livet tas mindre för givet, många olika aktiviteter måste samordnas. Det 

är också viktigt ur organisationsperspektiv då medlemmarna i en organisation skapar 

mening exempelvis om vad organisationen har för mål, vad den gör bra och dåligt eller 

vilka problem som finns (Weick, 1995). Sutcliffe skriver: ”Organizations survive by 

making sense and giving sense to their environment” (2001 s. 197). Uppsatsen intresserar 

sig främst för organisationsmedlemmarnas sensemaking men det finns ett samspel mellan 

individens och hela organisationens sensemaking. 

I en organisation måste sensemaking förstås på flera olika nivåer. Wiley (1988) skriver 

om tre nivåer ovanför den individuella. Den första är den interaktiva där 

”Intersubjectivity is emergent upon the interchange and synthesis of two, or more 

communicating sleves” (Wiley 1988 s. 258). Det handlar alltså om ett skapande av en 

social verklighet som inkluderar ett vi.  Nivån över är den sociala strukturen där subjekt 

inte längre finns förutom som någon som fyller roller och följer regler. Den sociala 

strukturen innehåller en generisk subjektivitet. Det kan innebära allmänna betydelser som 

omfattar till exempel en hel organisation. Den högsta nivån Wiley berör är kulturen. Med 

det menar han en extrasubjektiv nivå som består av ren mening, ett abstrakt ramverk. 
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Weick (1995) beskriver Wileys arbete och lyfter fram hur den sociala strukturen fungerar 

som en länk mellan mening och agerande genom bland annat skripter som reglerar 

interaktionen. Genom rutiner och handlingsmönster som är socialt konstruerade kan 

agenterna inom organisationen bytas ut utan att organisationen förändras i en större 

utsträckning. En väl fungerande organisation genererar en levande, unik och 

intersubjektiv förståelse som kan plockas upp av människor som inte var med när den 

konstruerades. Westley (1990 s. 339) skriver att: ”Organizations do not exist and cannot 

be imbued with action potential: all organizations are in fact only a series of interlocking 

routines, habituated action patterns that bring the same people together around the same 

activities in the same time and places.” Här betonas den sociala strukturens kontroll. 

Intersubjektivitet är alltid konstruerat och kan omförhandlas men har en inbyggd tröghet. 

Handlingar styrs av vad som hänt tidigare, eller bilden av vad som hänt vilket innebär att 

mönster är svåra att förändra abrupt. (Weick, 1995)  

Individen representerar både sig själv och organisationen men kan också agera som 

organisationen då denne bär med sig värdering, tro och mål från organisationen. Därför kan 

individuellt beteende vara representativt för kollektivet. (Weick, 1995) 

Attityder och beteende i formella organisationer är högt institutionaliserade eller styrda 

av gemensamma föreställningar om vad som är lämpligt och, fundamentalt, meningsfullt 

beteende (Sutcliffe, 2001). Inte bara handlingar eller tolkningar utan även vilken 

information individer uppfattar påverkas av organisationen. ”Individual perceptions are 

likely to be influenced significantly by social information processes.” (Sutcliffe 2001 s. 

206) 

Weick (1995) skriver att arbete nära samma personer en längre tid leder till att arbetet blir 

mer gemensamt definierat och förutsägbart. Den allmänna subjektiviteten ökar. Sutcliffe 

(2001) skriver att långvariga team tenderar att kommunicera mindre då de tror sig veta 

vad de andra tänker. Schall (1983) skapar en bro mellan Wileys intersubjektivitet och 

allmänna subjektivitet i och med organisationskultur. Medlemmar i en organisation 

skapar mening runt gemensamma intressen och värden och skapar en känsla av ett 

kollektivt vi. Den interna interaktion styrs av hur organisationen fungerar, dess regler. Då 

interaktionen skapar organisationskulturen påverkas den av organisationens utformning. 

Schall (1983) beskriver även organisationer som enheter som är skapade och upprätthålls 

genom kommunikation. Ifall kommunikationen slutar försvinner organisationen. Ifall 

den blir förvirrad fungerar inte organisationen som den ska. 
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Meningsskapande är inte en individuell process eftersom den alltid påverkas av andra. 

Med Weicks ord; “Sensemaking is never solitary because what one person does internally 

is contingent on others” (1995 s. 40). Det innebär inte att aktörer alltid skapar samma 

mening, bara de överensstämmer på någon punkt innebär det att de kan samarbeta. 

Meningsskapande är både en individuell och social aktivitet. Eftersom läsningen alltid 

beror på kontexten blir det aldrig en privat upplevelse (Weick 1995). ”Those who forget 

that sensemaking is a social process miss a constant substrate that sharpens 

interpretations and interpreting” (Weick 1995 s. 39). Sutcliffe (2001) lyfter fram 

kommunikation som en kritisk komponent i sensemakingprocessen. Hon skriver att 

agerande och kommunikation förstärker varandra samt att kommunikation skapar filter 

genom vilka tolkningar görs.   

2.4.2 Sensemaking och handlande	  
Weick (1995) lyfter upp en ambivalent syn på meningsskapande i förhållande till 

handling. Han säger att vissa forskare beskriver meningsskapande som det ömsesidiga 

förhållandet mellan informationssökande, meningstillskrivande och agerande. Samtidigt 

finns andra som hävdar att meningsskapande ofta inte resulterar i agerande. Istället leder 

det enligt dem ofta till en insikt att inga åtgärder behöver genomföras, en insikt om att 

bättre förståelse behövs eller att organisationsmedlemmarna endast får mer information 

om en motsägelsefull fråga. 

Weick och Sutcliffe (2005) hävdar att kognition oftast börjar med handling. Med det 

menar de att tidsutrymmet för kognition är begränsat, man måste agera på stimuli direkt. 

Sutcliffe (2001) menar att det är viktigt att agera även när man saknar information 

eftersom agerande i sin tur genererar mer information. Som exempel tar hon upp 

organisationer i hennes egen forskning som agerat utåtriktat och därigenom genererat 

information. Denna information består av responser från omvärlden. Weick (1995) 

skriver att aktören är medskapande av verkligheten då olika agerande skapar olika 

situationer. Situationerna är inte ett slutgiltigt resultat utan en del i processen, det egna 

agerande skapar stimuli.  

Eftersom att människor inte endast har en identitet utan växlar mellan flera blir 

identitetsskapande en faktor i meningsskapande. Samtidigt som aktörerna ska agera 

utifrån stimuli ska de skapa en förståelse för omvärlden. Då de genom agerandet väljer 

roll i sammanhanget och blir reflekterade av sin omvärld blir identiteten en faktor när 

mening skapas. I en handling skapas ingen mening kring den, det är först i efterhand när 
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vi kan plocka ut sekvenser och titta på dem som vi skapar förståelse för vad som hänt 

och vad det innebär. (Weick, 1995) 

2.5 Organisationskultur	  
Schein beskriver organisationskultur som ”a pattern of shared basic assumption learned 

by a group as it solved it’s 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 percieve, think and feel in relations to those problems” 

(2010 s. 18). Här kan samspelet mellan intersubjektivitet (organisationskultur) och 

individer som Weick (1995) behandlade ses. Bang definierar organisationskultur som 

”den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 

utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden” 

(1999 s. 24). 

Alvesson (1993) motsätter sig den synen och menar att det som kallas organisationskultur 

oftare är ledningens ideologi och att den verkliga organisationskulturen är långt mer 

komplex, motsägelsefull och lokal. Han får delvis medhåll från Eisenberg och Riley (2001 

s. 316) som menar att: ”What passes for organizational culture is less distinctive and 

more reflective of larger societal groupings than most of us reachers would like to 

admit.” 

Schein skriver att ”Culture is not only all around us but within us as well” (2010 s. 9). 

Detta kan jämföras med Weicks (1995) syn att individen kan bära med sig värderingar 

och normer och därför agera som organisationen. 

Kulturen i organisationer skapas genom kommunikation och ur ett kommunikativt 

perspektiv är det kommunikationen som är grundläggande för att upprätthålla en 

organisationskultur (Scannell, 2007). Kulturell mening skapas i organisationer genom det 

vardagliga samtalet, men också genom den icke verbala kommunikation (Eisenberg & 

Riley, 2001). De skriver också om organisationskultur som ”a communicative view of 

organizational culture sees communication constitutive of culture. The process that we 

wish to label organizational culture consists solely of patterns of human action and its 

recursive behaviours (including talk and its symbolic residues) and meaning.” (2001 s. 

294). 

Miller (2012) tar upp några olika syner på vad som kan vara kännetecknande för en 

organisationskultur: riter, ceremonier, värde- och trossystem, metaforer, 

kommunikationsregler och småprat. Eftersom det tar så många olika uttryck är 
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organisationskultur ett komplext fenomen. Hon lyfter också fram att 

organisationskulturer aldrig är enhetliga, det finns subkulturer och schismer, samt att de 

är motsägelsefulla, fragmenterade och föränderliga. 

Schein (2010) beskriver organisationskultur som ett här-och nufenomen. Den skapas 

ständigt genom medlemmarnas agerande. Samtidigt skriver han att stabilitet är 

nödvändigt för organisationskultur, de sociala reglerna innebär att man kan förutsäga 

beteende, komma överens med andra och finna mening. 

Även sensemaking påverkas av organisationskulturen. Weick skriver: “Organizations also 

have their own languages and symbols that have important effects on sensemaking” 

(1995 s. 3).  

2.6  Val av källor	  
En del av de använda källorna är inte dagsfärska, dessa bedöms ändå som relevanta då 

det inte gått att se några kategoriska skillnader mellan den äldre och den nyare 

litteraturen. Fältet verkar inte ha genomgått någon större förändring som utdaterat den 

äldre forskningen. Dessutom hänvisar de senaste årens litteratur och forskning till samma 

källor som används i uppsatsen.  
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3 Metod	  
I detta kapitel presenteras och motiveras val av metod för datainsamlingen och hur arbetet med att samla 

in uppsatsens empiriska material har gått till. Då undersökningen är induktiv utgår metoden från redan 

presenterad teori.	  

3.1 Fallstudie	  
Undersökningen genomförs som en fallstudie, vilket i detta fall innebär att 

undersökningen sker på en plats. Östbye, Knapskog, Helland & Larsen (2004) skriver att 

” En fallstudie är en intensiv och detaljerad undersökning av ett enskilt fall, antingen för 

sin egen skull, eller för att man menar att fallet belyser ett generellt fenomen eller 

problem” (2004 s. 240; Ekegren 1997:45). Denna undersökning är genomförd för att 

belysa det faktum att det finns svårigheter med implementering av styrdokument i 

organisationers verksamhet. Fallet är utvalt då teorin föreslår att olika tolkningar kan vara 

en faktor som försvårar användandet av styrdokument och bemötande är en passande 

variabel för att undersöka olika tolkningar. Organisationen har också en lämplig storlek 

för att undersökas som en fallstudie med de begränsade resurser som undersökningen 

hade. Platsen där undersökningen utförs är vid Ruds vårdboende i Karlstad kommun. På 

denna arbetsplats intervjuas 10 av 24 medarbetare samt enhetschefen.  

3.2 Empirisk bakgrund	  
I detta avsnitt beskrivs empiri i form av skriven text från Karlstad kommuns hemsida, 

Socialstyrelsens hemsida och text skickad från enhetschefen på vårdboendet. Detta är 

alltså styrdokumenten utifrån vilka meningsskapande undersöks. Tre styrdokument, 

Socialtjänstlagen (5 kap. 4§ SoL) (Socialstyrelsen.se 2012) samt Karlstad kommuns vård- 

och omsorgsförvaltnings värdighetsgarantier (karlstad.se 2012b) och värdegrund 

(karlstad.se 2012c), citeras och diskuteras i intervjuer med medarbetarna på det 

undersökta vårdboendet. 

Samtliga dokument som finns tillgängliga i Karlstad kommuns vård-och 

omsorgsförvaltnings ledningssystem har lästs inför undersökningen. Av de kommunala 

dokumenten beslutades slutligen att i intervjuerna enbart utgå ifrån värdighetsgarantierna 

(Karlstad.se 2012b) och vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund (Karlstad.se 2012c) 

då det främst var de som innehöll riktlinjer för bemötande. Innehållet gällande 

bemötande var trots det inte alltför omfattande. Med innehåll gällande bemötande avses 

text om mellanmänskligt samspel, information till vårdtagarna, skapande av trygghet och 

självbestämmande. Vid en första läsning av styrdokumenten markerades alla delar som 
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behandlade någon av dessa aspekter. Senare gjordes ett urval om vilka citat som skulle 

användas i intervjuerna. Det valet utgick främst ifrån att de utvalda citaten skulle ha så 

stor spridning som möjligt, det vill säga vara olika när det gäller innehåll och 

formuleringar så att inte till exempel samma begrepp behövde diskuteras flera gånger. 

Valet utgick också ifrån ambitionen att spegla innehållet i styrdokumenten beträffande 

bemötande så väl som möjligt. Då nära hälften av de citat som markerades också 

användes i intervjun blir överensstämmelsen statistiskt god. Dessutom valdes till exempel 

ett citat som bestod av en lång mening med många bisatser eftersom delar av 

dokumenten var formulerade på det viset.  

Det undersökta vårdboendet består av lägenheter med hemtjänst och gemensamma 

samlingslokaler. Vid undersökningstillfället fanns 43 vårdtagare i boendets 44 lägenheter. 

Personalstyrkan bestod av 24 anställda undersköterskor och vårdbiträden samt en 

enhetschef och en sjuksköterska som delvis är stationerad på boendet.  

3.2.1 Nationella värdegrunden	  
Den lagstiftning, Socialtjänstlagen, som nationellt reglerar värdegrundsarbete inom 

äldreomsorgen lyder: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer 

får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)” (5 kap. 4§ SoL). Utifrån 

den lagtexten har socialstyrelsen tagit fram material som kan användas för 

värdegrundsarbete inom äldrevården. (Socialstyrelsen.se 2012) 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att sprida kunskap om värdegrunden 

och utfärda ekonomiska incitament för de kommuner som inom en viss tidsram utfärdat 

kommunala värdighetsgarantier i linje med värdegrunden (Socialstyrelsen.se 2012). 

Socialstyrelsens vägledningsmaterial beskriver hur värdegrunden ska tillämpas på följande 

sätt: 

”En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en 

verksamhet. Den tydliggör värderingar och kan ses som ett etiskt förhållningssätt, som 

ska fungera som ett stöd för alla medarbetare i deras arbete. För att en värdegrund ska 

kunna vara ett sådant stöd behöver den också bli konkret – värdegrunden visar 

inriktningen och i det dagliga arbetet måste den rent praktiskt påverka tankar och 

handlingar.” (Socialstyrelsen.se 2012) 

Socialstyrelsens vägledningsmaterial: i materialet lyfts sju punkter upp som är 

kännetecknande för värdegrundsarbetet. Dessa är självbestämmande, trygghet, 

meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, 
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individanpassning och delaktighet, gott bemötande samt insatser av god kvalitet. 

(Socialstyrelsen.se 2012) 

3.2.2 Kommunala ledningssystem	  

Karlstads kommun har infört en värdegrund som ska gälla i samtliga verksamheter. Den 

ska vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet och består av fem punkter: 

• Vi är till för Karlstadsborna 

• Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet 

• Vi genomför vårt uppdrag med engagemang 

• Vi är en kommun i gott skick 

• Vi når goda resultat 

(Karlstad.se 2012d) 

Vård- och omsorgsförvaltningen har utarbetat en egen värdegrund som förklarar vad 

kommunens värdegrund innebär i just deras verksamhet. Förvaltningsledningen har 

tydliggjort vad värdegrunderna ska innebära. Övergripande mål är att den ska genomsyra 

all verksamhet och ses som komplement till de policys, riktlinjer och instruktioner som 

finns. Värdegrunden ska också öka lagandan genom att påpeka vikten av kommunikation 

och att hjälpas åt. Att varje ledare har en central roll när det gäller att förankra och 

definiera hur arbetet ska utföras i enlighet med styrdokumenten finns också utskrivet. 

Exempel på hur detta konkretiseras kan vara uppmaningen att efterfråga kritiska 

synpunkter på verksamheten eller att leva upp till givna tjänstegarantier. ”Vi hjälps åt och 

ser gemensamt till så att ingen medborgare eller kund hamnar mellan stolarna” eller ”Vi 

påminner varandra om att egna intressen och ambitioner måste hållas tillbaka för att 

helheten och kvaliteten för kund ska bli bra” är andra typiska exempel på innehåll i vård- 

och omsorgsförvaltningens värdegrund. (Karlstad.se 2012c) 

Karlstad kommun har också upprättat värdighetsgarantier utifrån socialstyrelsens 

instruktioner (ses ovan) vilka ska garantera:  

• Minst en aktivitet i veckan för vårdtagarna  

• Välkomstsamtal när någon beviljats hjälp 

• Träffar med kontaktpersonal regelbundet 

• Hälsogenomgångar på äldreboende 

• Respekt för vårdtagarens hem 

• Namnskylt och tjänste-ID hos personal 
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• Kontakt vid behov av hjälpmedel 

• Fixarservice inom en vecka  

• Kontakt efter beslut om hjälp och stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade) 

• Handläggning inom viss tid inom vård och omsorg 

• Endast en kontakt ska behövas från medborgare för hjälp.  

(Karlstad.se 2012b)  

3.2.3 Vårdboendets egna bestämmelser	  
Vårdboendet som fallstudien utförs på har utvecklat ett eget värdegrundskontrakt. Det 

utgår ifrån kommunens värdegrundsarbete och består av de delar som man velat betona.  

Undersökningen fick tillgång till dessa genom ett e-brev från enhetschefen (se bilaga 1). 

• På vår enhet bemöter vi varandra och våra kunder på ett korrekt, vänligt och 

respektfullt sätt  

• Vi förmedlar trygghet och omtanke till våra kunder hela dygnet  

• Här samverkar olika yrkeskategorier för att kunna erbjuda våra kunder en god 

omvårdnad med kvalité 

• Vi erbjuder alla våra kunder någon form av grupp eller individanpassad aktivitet 

varje vecka 

• Vi hjälper varandra att ta till vara våra kompetenser och kunskaper 

Dessa har medarbetarna varit med och utformat själva utifrån vård-och 

omsorgsförvaltningens värdegrund.	  

3.3 Val av metod	  
Metoder är det tillvägagångssätt man använder sig av vid undersökningar för att få svar 

på frågor. Valet av vilken metod som bäst lämpar sig till undersökningsområdet styrs av 

egenskaperna hos det man studerar och av syftet med undersökningen (Östbye et al, 

2004). Den metod som lämpar sig bäst för denna undersöknings syfte är intervju, då det 

är genom intervjuer som det går att få tillgång till andra människors livsvärld (Kvale, 

1997). Genom intervjuer kan undersökningen ta reda på (1) vilken förståelse 

medarbetarna upplever sig ha för innehållet i styrdokument, (2) hur den förståelsen ser ut 

och (3) hur den kognitiva process där de översätter förståelsen till handlingar ser ut. 

Östbye et al (2004) skriver också att man via intervjuer kan kartlägga processer och 
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sociala relationer vilket är precis i linje med de teoretiska utgångspunkterna. Avsikten 

med intervjuer är “att hämta information eller bli informerad av intervjuobjekt i stället 

för att mäta på förhand definierade variabler” (Östbye et al, 2004 s.101-102) vilket är 

tillämpbart vid den här undersökningen då det som eftersöks i så hög grad är 

respondenternas uppfattningar. Östbye et al, skriver om kvalitativa studier ”De här 

metoderna är centrala när det gäller att samla in och analysera data som är knuta till 

människors uppfattningar, värderingar och handlande” (2004 s. 99). Det är alltså med 

intervjuer som metod som vi kan få reda på hur medarbetarna tänker och skapar mening 

kring styrdokumenten samt deras syn på sitt bemötande. Kvale skriver om intervjuer 

”Syftet är att beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och 

förhåller sig till” bekräftar metodvalet (1997, s. 34). Den största fördelen med intervjuer 

är alltså att de kan ge en inblick i respondenternas föreställningsvärld och en djupare 

förståelse för deras uppfattning om fenomen.  

3.4 Kvalitativa intervjuer	  
Undersökningen i denna uppsats utgår från tio stycken semistrukturerade intervjuer med 

medarbetare på ett vårdboende. En intervjumanual (se bilaga 2) hade utformats men 

intervjuerna hölls ändå relativt fria, uppföljande frågor ställdes och intervjuledarna kunde 

avvika från manualen. Dock höll sig frågorna alltid inom de på förhand definierade 

temana (Östbye, et al, 2004). Syftet med intervjuerna är att undersöka medarbetarnas 

kännedom om styrdokument, hur de tolkar dem och hur deras arbete styrs av 

dokumenten, om det alls gör det.  

Under intervjutillfället användes ett aktivt lyssnande, vilket skapade möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor till respondenten (Östbye et al, 2004). Intervjuledarna antog en 

medveten naivitet (Ekström & Larsson, 2010) och var öppna för oväntad information. 

Intervjuledarna försökte också vara tydliga med att det var respondenten, dennes 

resonemang och uppfattningar som var intressant, detta dels i samtal innan intervjun, 

dels genom att uttrycka empati under intervjun och vara lyhörd för vad respondenterna 

uttryckte (Trost, 2010). Till exempel så hölls det inte så hårt på kronologin i 

intervjumanualen, tog respondenten upp ett ämne som intervjuledaren enligt manualen 

skulle fråga om senare följdes det upp genast (Trost, 2010). Förhoppningsvis upplevde 

respondenterna intervjun som en givande upplevelse, vilket bland andra Kvale (1997) 

skriver att de kan göra då man sällan får prata så mycket och, närmast, oavbrutet medan 

en person lyssnar och ställer initierade följdfrågor. 
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Ett informationsbrev (se bilaga 3) om de förestående intervjuerna skickades till 

enhetschefen som vidarebeordrade det till medarbetarna. Brevet innehöll information om 

vad intervjuerna skulle behandla, deras syfte och publicering samt om respondenternas 

anonymitet i dem.   

Vid intervjutillfällena spelades intervjuerna in på två mobiltelefoner för att minska risken 

för informationsbortfall vid eventuella tekniska problem. Telefonerna var på standby-läge 

för att inte störa intervjun och intervjuerna utfördes i enskilda rum på vårdboendet utan 

risk för andra störningsmoment, något som till exempel Östbye et al (2004) lyfter fram är 

viktig. För att skapa en avspänd stämning drack både intervjuledaren och respondenten 

kaffe eller te under de intervjuer när detta föll sig naturligt. Östbye et al (2004) skriver att 

det skapar trygghet om en kvalitativ intervju utförs som ett vanligt samtal.  

 

Intervjuledarna klädde sig väl, vid första dagens intervjuer bars kavaj men då 

respondenterna verkade något obekväma och själva var klädda i ”sjukhusställ” beslutades 

att en mer vardaglig klädsel skulle bäras. Trost (2010) skriver att man ska ta seden dit 

man kommer när det gäller klädsel. I övrigt försökte intervjuledarna att hålla ett neutralt 

men vänligt kroppsspråk, ett vardagligt språk utan svordomar (Trost 2010) och försökte 

under intervjuerna uppmuntra respondenterna att utveckla sina svar genom nickningar 

och uppmuntrande ord.  

 

Båda intervjuledarna satt med under samtliga intervjuer utom vid ett tillfälle då en av 

intervjuledarna hade förhinder. Att båda var närvarande innebar att man kunde erbjuda 

varandra hjälp och stöd under intervjuerna men också för att lära av varandras teknik. En 

annan fördel med detta är att båda var införstådda med hela stoffet vilket var till nytta 

både under intervjuerna för att finna och följa upp mönster eller ovanliga svar och som 

en grund inför bearbetningen av materialet.  

	  	  

Efter de tio planerade intervjuerna uppnåddes mättnad. Redan under den åttonde 

intervjun kunde viss mättnad märkas, få nya teman tillkom. Den nionde respondentens 

svar skiljde sig från majoriteten i flertalet frågor men under den tionde intervjun tillkom 

inget nytt. Kvale (1997) skriver det rätta antalet intervjuer kan variera mycket, för stort 

material går inte att analysera medan för litet inte går att generalisera ifrån. ”Om syftet är 

att förstå världen som den upplevs av en särskild person, räcker det med denna enda 

person” (Kvale, 1997). Då undersökningens syfte var att kunna uttala sig om 

personalstyrkan på vårdboendet och den uppnådde mättnad i svaren från respondenterna 
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kan antalet intervjuer sägas vara det rätta. Dock genererade de tio intervjuerna 

omfattande material, 111 sidor med kompakt text i form av transkriberingar, vilket är 

något i överkant att analysera. Fördelen med att ha uppnått mättnad sågs ändå som 

övervägande.  	  

	  

3.5 Pilotintervju	  
En pilotintervju genomfördes inför uppsatsen för att testa intervjumanualens utformning 

vilket rekommenderas (Ekström & Larsson, 2010). Intervjumanualen behandlade frågor 

gällande bemötande, uppfattade innehåll i styrdokument och citat från olika 

styrdokument. Hela manualen kunde dock inte testas då respondenten inte hade kunskap 

om samma styrdokument som ingår i fallstudien, men testet var ändå till god nytta då det 

tydligt visade vilken typ av frågeformuleringar som fungerade. Inspelningsutrustningen 

testades också och spelades in. Intervjun transkriberades inte men lyssnades igenom och 

det inspelade materialet diskuterades. Provintervjun gav också en fingervisning om hur 

långa intervjuer manualen skulle generera då ungefär hälften av frågorna ställdes och 

resultatet blev tjugo minuter. Urvalet för pilotintervjun skedde inte på något systematiskt 

vis då resultatet inte skulle användas i uppsatsen. Respondenten arbetar som 

undersköterska och hittades genom författarnas umgängeskrets. Då han själv också är 

student och har genomfört många intervjuer gav han efter intervjun feedback och 

framförde synpunkter som var till god hjälp inför undersökningen.  

3.6 Urval och representativitet	  
Undersökningen genomfördes på ett kommunalt vårdboende. Kontakt togs med chefen 

för vård- och omsorgsförvaltningen på Karlstad kommun och hon förmedlade kontakt 

med chefen för ett vårdboende. Urvalet utgick ifrån att studieobjektet skulle vara ett 

kommunalt boende och att enhetschefen skulle låta oss få tillgång till lokalerna och 

intervjuer med medarbetarna. Val av vårdboende skedde i form av ett bekvämlighetsurval 

(Trost, 2012). Detta urval gjordes därför inte utifrån några krav på representativitet vilket 

inte heller behövs för en fallstudie. Silverman (2005) skriver att valet av fall i en fallstudie 

ofta avgörs av vilken plats man får tillgång till, vilket kan innebära att urvalet inte är 

representativt. Silverman (2005) skriver också att det ofta är svårt att analysera så stort 

material som krävs för generaliseringar med kvalitativa metoder. I 

kvalitetsundersökningar (Karlstad.se 2012d) där vårdboendet jämförs med andra i samma 

kommun ligger vårdboendet genomsnittligt till. Här är viktigt att notera att uppsatsen 

inte aspirerar på att säga något om hur verksamheten faktiskt går till utan endast om en 
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av förutsättningarna för den, meningsskapande utifrån styrdokument gällande 

bemötande. Även om vårdboendet är genomsnittligt i kvalitetsundersökningen kan de 

bedriva ett arbete kring styrdokument eller meningsskapande som ligger över 

genomsnittet. 

Större delen av personalen har arbetet på vårdboendet över tre år. Eftersom den 

individuella faktor som är mest intressant är just hur länge de arbetat där innebär det att 

populationen från vår synvinkel är relativt homogen. Därför gjordes ett 

bekvämlighetsurval bland dessa (Trost, 2012) Enhetschefen satte en tid för intervju med 

hela personalstyrkan och undersökningen utan någon kunskap om vem som var bokad 

när de valde de tider som passade bäst. Det valet var en eftergift för omständigheterna då 

det inte fanns någon annan tillgänglig information att göra urvalet ifrån vid det tillfälle 

intervjuerna behövde bokas. Då populationen endast består av 24 individer finns ingen 

möjlighet att binda mönster till exempelvis ålder eller kön, därför bedöms det inte 

relevant vilka ur den som intervjuas. Däremot kan det vara av vikt att få en representativ 

fördelning. Detta uppnåddes då en av respondenterna var av manligt kön och 

respondenterna varierade i ålder. Fördelningen som helhet på vårdboendet i förhållande 

till kön är 2:22. Även en relativt nyanställd intervjuades vilket skapar en bredd i 

arbetslängd på det aktuella vårdboendet.  

3.7 Operationalisering	  
Viktiga begrepp i undersökningen utifrån syfte och frågeställningar är meningsskapande, 

styrdokument, förståelse och bemötande. Utgångspunkten i undersökningen är att 

sensemakingteorin är ett bra verktyg för att förklara både meningsskapande och 

förståelse då teoribildningen är omfattande och kan användas för att förklara alla steg i 

en meningsskapande process fram till den konstruerade förståelsen. Operationaliseringen 

utifrån sensemaking förklaras mer utförligt nedan. Med styrdokument avses alla typer av 

nedskriven text som är tänkt att reglera verksamhetens mål, oavsett om omfattningen är 

nationell, kommunal eller lokal. I uppsatsen används främst kommunala styrdokument.  

När det gäller bemötande avgränsas det till att syfta på mellanmänsklig interaktion och 

beteende. I intervjuerna resoneras runt begreppet bemötande samt runt olika citat som 

på något sätt är kopplade till bemötande. Bemötande, information och trygghet är tydligt 

kopplade till varandra och huruvida vårdtagarens självbestämmande och integritet 

upprätthålls ses som kopplat till bemötandet, interaktionen mellan medarbetare och 

vårdtagare.  
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Meningsskapande är en process och består därför av flera olika delar. Utifrån Starbuck 

och Milliken (1988) kan man se att allt från en grundläggande förståelse till att förklara, 

tillskriva, dra slutsatser och förutsäga saker ingår i sensemaking. Det innebär att vad 

respondenterna än frågas om i förhållande till styrdokumenten kommer svaret säga något 

om deras sensemaking utifrån dem. 

3.8 Intervjumanual 
Intervjumanualen (se bilaga 1) är styrd utifrån undersökningens valda teorier (Ekström & 

Larsson, 2010). Intervjumanualen är utformad för att nå olika delar av 

sensemakingprocessen. Det sker genom frågor om respondentens egen uppfattning, 

genom att be om en beskrivning av visst innehåll i dokumenten, genom att fråga hur 

arbete och kommunikation på vårdboendet påverkas av dem och genom att diskutera 

olika citat. Intervjumanualen är semistrukturerad och tematiserad utifrån rubrikerna 

“Bakgrund”, “Bemötande”, “Styrdokument”, “Ledarskap, kultur och lärande” samt 

“Citat”. Det innebär att intervjumanualen också mäter de yttre faktorer som påverkar 

respondentens sensemaking, som utbildningar om styrdokumenten, ledarskapets 

inverkan och i viss mån organisationskulturen. Under intervjuernas olika tema närmas 

meningsskapande från olika håll vilket stärker undersökningens validitet.  

Intervjumanualen inleds med bakgrundsfrågor, som utbildning eller hur en vanlig 

arbetsdag ser ut. Detta är för respondenten enkla frågor att svara på och kan generera i 

att intervjun får en bra start då respondenten kan ge längre och utförligare svar. Nästa 

tema som tas upp är bemötande, med frågor som ”Kan du förklara vad bemötande är?” 

och ”Hur tycker du att bemötandet som sker i ert vardagliga arbete står sig mot idealet 

du just beskrev?”.  Detta leder till att respondenten ger sin personliga syn på vad 

begreppet bemötande är och att man senare i intervjun kan se ifall respondenternas syn 

skiljer sig från vad som står i styrdokumenten. Under temat styrdokument, får 

respondenten svara på vilka styrdokument denne känner till, och hur arbetet med dessa 

har gått till, exempel på frågor som ställs är: ”Kan du berätta vad styrdokumenten säger 

om bemötande, så som du uppfattar det?”, ”Hur väl känner du att det stämmer överens 

med hur ni arbetar?” och ”Har det arbetet följts upp?”. Temat ledarskap, kultur och 

lärande innehåller frågor om hur man i personalen resonerar kring innehållet i 

styrdokument och hur mycket medarbetarna anser att de lär sig av varandra med frågor 

som ”Finns det oskrivna regler som ni följer i arbetet?” ”Hur pass lika upplever du att du 

och dina kollegor utför arbetsuppgifter?”, ”Om det uppstår ett problem eller en okänd 

situation, hur försöker du lösa den?”. Det sista temat i intervjumanualen, citat, ger svar på 
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respondenternas egna tolkningar av styrdokumentens innehåll. Citaten är hämtade från 

socialtjänstlagen, värdighetsgarantierna och vård- och omsorgsförvaltningens 

värdegrund. 

Intervjumanualen innehåller ett högt antal frågor, dock är en del frågeformuleringar enkla 

och kräver inte så långa svar av respondenten men är ändå viktiga för undersökningens 

syfte. Placeringen av specifika frågor i manualen har främst utgått ifrån att de ska kunna 

frågas på ett bra sätt i intervjun och att respondentens svar ska styras så lite som möjligt 

av tidigare frågor. Det innebär att även om ovanstående rubriker reglerar huvudområden 

styr de inte frågorna så hårt. I intervjumanualen finns också text som förklarar intervjuns 

syfte, vilket läses upp innan varje intervju.  

“Den här intervjun kommer att handla om meningsskapande utifrån styrdokument, 

speciellt i förhållande till bemötande och är till för att samla in material till c-uppsatsen vi 

skriver i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Vi kommer börja med att ställa 

lite frågor om ditt arbete, sen om bemötandets roll, om styrdokument och hur ni arbetat 

med dem och till sist kommer vi titta på lite olika citat som kommer ur styrdokumenten. 

Om du inte känner igen dokumenten är inte det ett problem, då är vi ute efter din 

uppfattning om dem utifrån ditt yrke.  Allt deltagande är frivilligt och du får när som 

helst välja att avsluta intervjun eller inte svara på frågor. Din medverkan i den färdiga 

uppsatsen kommer att vara anonym. Undrar du över något är det bara att fråga! ” 

3.9 Bearbetning av empiri	  	  
Transkribering utfördes noggrant efter varje intervju, så nära som möjligt i tid för att 

utskriften skulle bli så korrekt som möjligt och medan reflektioner av frågesvar var färska 

i minnet (Ekström & Larsson, 2010). Vid bearbetning av det transkriberade materialet 

från intervjuerna med medarbetarna och enhetschefen har flera metoder använts. 

Meningskoncentrering har använts för att hantera det omfattande insamlade materialet 

(Kvale, 1997). Synliga mönster bland respondenternas svar har plockats ut och bearbetats 

i materialet, dessa mönster har sorterats i olika kategorier. Belysande citat har valts ut och 

tolkats utifrån undersökningens syfte och teorier (Ekström & Larsson, 2010). Ekström 

och Larsson (2010) skriver att det även i kvalitativa studier går att räkna, vilket har gjorts 

för att notera storleken på olika variabler och skapa en överblick över hur många av 

respondenterna som ger liknande svar eller andra avvikelser som är intressanta i 

uppsatsen. I intervjufrågorna har stora begrepp som värdegrund och bemötande 

operationaliserats, analysen av respondenternas svar kommer därför gå från det specifika 
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i deras svar till det generella i form av till exempel värdegrund. (Ekström & Larsson, 

2010) 

3.10 Metodkritik	  
Undersökningen hade styrkts av en kombination av metoder, triangulering, andra 

metoder som hade varit lämpliga att använda är observation och enkät eller intervjuer 

med vårdtagarna. Östbye et al (2004) skriver att observationer passar bra att kombinera 

med intervjuer då man i intervjuer ofta får en idealiserad bild medan observationer visar 

en sannare bild. Även vårdtagarnas uppfattning om bemötande hade varit intressant att 

ta reda på för att belägga resultaten från intervjuerna. Ingen av de metoderna gick att 

använda, främst på grund av etiska skäl som skydd för vårdtagarnas integritet men också 

på grund av tidsbrist. Det kan ses som en brist i undersökningens validitet men sättet 

frågeställningarna utformats utifrån syftet innebär att undersökningen i form av intervju 

ändå kan svara på frågorna som ställs.  

 

En risk med intervjuerna är, som nämns ovan, att respondenten ger idealiserade svar eller 

officiella utsagor (Östbye et al, 2004). Speciellt vissa frågor kan upplevas som känsliga då 

de efterfrågar hur väl respondenterna utför sitt arbete. Risken med detta försökte 

minimeras genom att under intervjun fråga på ett icke-värderande sätt, betona att syftet 

med intervjun inte är att kontrollera respondenternas arbete samt att fråga flera gånger, 

från olika synvinklar. En annan risk är att intervjusituationen påverkade resultatet. 

Respondenterna kan ha uppfattat det som en pressad situation eller av andra anledningar 

haft svårt att uttrycka sina kunskaper om styrdokument i det sammanhanget. Att 

undersökningen överhuvudtaget genomfördes implicerar att styrdokument är relevanta, 

det kan ha påverkat respondenternas svar i frågan. Nästan alla uppgav att de nog kunde 

ha nytta av att koppla sitt arbete mer till styrdokumenten vilket skulle kunna vara följd av 

att de tror vi tyckte det var viktig och en respondent sa att de pratat mer som 

styrdokument sen de fått veta att undersökningen skulle genomföras. Dessa risker är 

svåra att undvika men bör tas med i beräkningen i analysen av empirin.   

 

Urvalet skedde som bekvämlighetsurval, både när det gäller vårdboendet och 

medarbetarna. Det går därför inte att uttala sig generellt om vårdboenden i Karlstad 

kommun. Det hade ändå inte gått då undersökningen endast innefattar ett fall. När det 

gäller medarbetarna kan det vara en brist då det kan finns stora skillnader mellan lika 

grupper eller arbetslag som inte framkommer utifrån denna undersökning. Då det inte 

finns något skäl att anta att det är fallet har bedömningen gjorts att det inte är att anse 
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som en risk.  

 

Populationen är för liten för att det ska vara av relevans att jämföra resultat i förhållande 

till kön, ålder eller andra demografiska kategorier. Dock kan det vara av vikt att få en 

representativ fördelning vilket delvis uppnåddes då en av respondenterna var man 

(fördelningen som helhet är 2:24) och respondenterna varierade i ålder samt i hur länge 

de arbetat på det aktuella vårdboendet. 

 

Ett annat problem är intervjuledarnas bristande erfarenhet när det gäller att genomföra 

intervjuer (Kvale, 1997). Riskerna med detta försökte minimeras genom en noggrant 

bearbetad intervjumanual som fungerade som stöd, en pilotintervju som testade 

manualen och gav intervjuledarna träning samt att både intervjuledare var närvarande vid 

alla intervjuer utom en. Att vara två närvarande gav fördelarna att personen som inte 

ledde intervjun kunde lyssna, ställa uppföljningsfrågor som ledaren missade, hjälpa till vid 

avbrott samt fick större erfarenhet av intervjuer då man kunde lära av varandra. Detta 

gav också fördelen att både var insatta i hela materialet och svaren som framkom i nästan 

samtliga intervjuer. Dessa kunde diskuteras direkt efteråt och det gav större möjligheter 

att i följande intervjuer identifiera mönster och följa upp resonemang som verkade avvika 

från majoritetens.  

 

Kritik kan också riktas mot urvalet av citat till intervjuerna då det hade stärkt 

undersökningens validitet ifall urvalet skett på ett mer systematisk sätt. Dock hade det i 

så fall fått ske i form av en egen metod, kvalitativ innehållsanalys. I denna undersökning 

var det inte aktuellt att använda kvalitativ innehållsanalys, då materialet inte var så 

omfattande att det bedömdes som nödvändigt och det inte rymdes inom 

undersökningens ramar.  

 

3.11 Validitet och reliabilitet	  
En nackdel med intervjuer är att de inte generar någon generell kunskap utan är 

subjektiva, dock är det som ska mätas socialt konstruerade värden, då är intervjun den 

mest objektiva metoden (Kvale, 1997).  

Även intervjumanualen är noggrant bearbetad och tematiserad. Alla frågor kopplar till 

syftet mer eller mindre direkt, en del frågor ställs också för att förstå respondentens 

livsvärld vilket är grunden för att förstå deras svar i de andra frågorna. Under intervjun 

närmas syftet från olika håll, till exempel avslutas intervjun med att ställa frågor relaterade 
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till citat ur styrdokumenten. Ifall respondenterna ger liknande svar under hela intervjun 

innebär det att intervjun har intersubjektivitet vilket skänker reliabilitet till 

undersökningen (Kvale, 1997). På det här viset samverkar reliabilitet och validitet i 

undersökningen.  

Pilotintervjun testade också validiteten i frågorna innan den riktiga intervjun 

genomfördes. Detta påverkade undersökningens validitet positivt då den dels bekräftade 

att intervjumanualen till största del fungerade men också föranledde till vissa justeringar. 

 

Databehandlingen av empirin i form av inspelning och noggrann transkribering gör 

undersökningen reliabel. Det stärker även undersökningens validitet då tillgång till det 

fullständiga materialet gjorde det möjligt att söka mönster och göra nya tolkningar av 

tidigare intervjuer (Östbye et al, 2004). Det gjorde det möjligt att hantera det stora 

material som undersökningen genererade.  

 

Då syftet är att undersöka meningsskapande hos medarbetarna på ett vårdboende och 

urvalet ledde fram till intervjuer med medarbetare på ett vårdboende, undersöktes ”rätt” 

personer, Ekström och Larsson (2010)  skriver att detta är en viktig faktor för 

undersökningens validitet.  

 

Respondenternas svar kan ha påverkats av intervjusituationen vilket kan minska 

undersökningens validitet och reliabilitet. Det är omöjligt att veta säkert ifall det sker och 

i vilken grad. Men risken med detta har försökts minskats i intervjun genom att mäta 

samma variabler på olika sätt. Då respondenterna gett liknande svar på dessa frågor är 

deras utsagor intersubjektiva vilket indikerar att deras svar ändå är tillförlitliga.  

 

I undersökningen uppnåddes mättnad vilket är en styrka. Detta kunde uppnås då 

populationen var relativt liten. Då det under den sista intervjun inte framkom något nytt i 

respondentens svar kan undersökningen med säkerhet uttala sig om hela populationen.  

	  

3.12 Etiska aspekter	  
Då undersökningen är en fallstudie på ett enda boende är anonymitet och konfidentialitet 

potentiellt ett stort problem. Konfidentialitet innebär enligt Kvale att ”privata data som 

identifierar undersökningspersonen inte kommer att redovisas” (1997 s. 109). Detta är ett 

problem i undersökningen då chefen för vårdhemmet vet vilka av medarbetarna som 

intervjuas. För att skydda respondenterna genomförs undersökningen inom kommunal 
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vård där arbetsgivare enligt lag är förbjudna att efterforska den specifika källan 

(Riksdagen, 2012). Då enhetschefen och de andra anställda kan veta vilka som intervjuats 

och i vilken ordning står siffrorna för de olika intervjuerna i resultatet inte kronologiskt. 
Det finns heller inga skäl att tro att speciellt känslig information framkommer. Personlig 

information eller detaljer om vårdtagare har inte efterfrågats. Undersökningen kommer 

att respektera både medarbetarna och vårdtagarnas integritet. För alla deltagare gäller 

informerat samtycke (Kvale, 1997) och öppenhet om alla aspekter av undersökningen 

samt dess publikation. Samtycket bekräftades muntligt.	  

 

Kvale (1997) skriver om den etiska principen om fördelaktighet som innebär att risken 

att en undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt och uppvägas av 

fördelarna. Därigenom rättfärdigas beslutet att genomföra undersökningen. Ovan har 

beskrivits hur riskerna minimeras. Deras existens rättfärdigas ändå genom att 

undersökningen kan leda till en lokal förbättring av arbetet med styrdokument i 

synnerhet och kommunikation mellan de anställda och ledningen i allmänhet. 

Undersökningen hoppas även generera en större förståelse för arbetet med styrdokument 

i organisationer överlag, även om det inte går att göra vetenskapliga generaliseringar 

utifrån undersökningens underlag. Större kunskap om hur man kan arbeta på ett 

fungerande sätt med styrdokument verkar gynnande för organisationers funktionalitet, 

individernas arbetsprestation och en fungerande kommunikation vilket i sin tur kan ha 

positiv effekt för de enskilda organisationsmedlemmarna.	  En risk med denna typ av 

kunskap är att den används av ledningen som ett verktyg för manipulation. Här är viktigt 

att skilja på att försöka påverka de anställdas egna värderingar eller att påverka hur de 

utför sina arbetsuppgifter, där det förstnämnda är att se som moraliskt fel. Att Karlstad 

kommun uttryckligen skrivit att deras värdegrundsarbete har det sistnämnda syftet kan 

denna undersökning rättfärdigas. Även att försöka påverka anställda att utföra 

arbetsuppgifter som i sig eller i och med sättet de ska utföras kan ses som etiskt 

problematiska är också att missbruka denna typ av kunskap.  	  

 

Kvale (1997) skriver också att det finns etiska problem i analysen då det gäller hur djupt 

och kritiskt man kan analysera respondenternas utsagor. Det blir känsligt i förhållande till 

denna undersökning då den kan uppfattas som en beskrivning av respondenternas 

arbetsprestation. Detta är dock inte avsikten och det är viktigt att betona både att 

intervjuerna inte kan mäta hur väl respondenterna utför sitt arbete och att de inte bör 

hållas ansvariga för eventuella problem i implementeringen av styrdokument.  
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4 Resultat  
I detta kapitel behandlas respondenternas svar kopplade till undersökningens syfte. Vilken förståelse 

medarbetare skapar utifrån innehållet i styrdokument och om/hur de upplever att de översätter 

innehållet i sitt konkreta arbete. Genomgående mönster redovisas och belysande citat plockas ut. 	  

4.1 Intervju med enhetschefen 

Först genomfördes en kortare intervju med enhetschefen på vårdboendet som fick ge sin 

syn på styrdokument och hur de arbetat med dem. Enhetschefen har arbetat på boendet 

sedan 2005 och just nu läser hon även en universitetskurs i värdegrundsarbete relaterad 

till den ett år gamla nationella värdegrunden.  

4.1.2 Implementering 

Samtliga enhetschefer i kommunen varit engagerade i utformandet och 

implementeringen av Karlstads vård- och omsorgsförvaltnings värdegrund. 

Enhetschefen på det undersökta vårdboendet beskriver hur cheferna har varit med på 

varje steg i arbetet för att kunna se hur de ska applicera innehållet från styrdokumenten i 

arbetet.  

De senaste tre till fyra åren har vi jobbat mer intensivt just med styrdokument, riktlinjer, hur 

man hittar på Solsidan. Att man måste vara aktiv själv och inte bara tro att allt blir serverat. 

För en del tror ju det, att man bara ska få ett papper i handen, sitta något på anslagstavlan eller 

stå något i en pärm. Men för mig är det mycket viktigare, inte vad det står utan hur vi tolkar 

det. 

Ett av sätten som användes för att skapa mening hos medarbetarna var utformandet av 

lokala värdegrundskontrakt utifrån innehållet i Karlstads värdegrund. Det skedde genom 

grupparbete på en planeringsdag. Kontraktet är ett kortare dokument som finns uppsatt 

på två ställen på boendet.   

Så det har vi ju jobbat fram, egentligen helt och hållet efter personalens sätt att se på det så det, 

det dem har tyckt varit viktigt. 

Enhetschefen märker samtidigt att det finns problem då begreppen inte verkar sätta sig. 

Hon menar dock att det viktigaste är ifall de förstår innehållet. Hon säger också att de 

nyss börjat arbeta med värdighetsgarantierna som är utformade utifrån nationella 

värdegrunden och att det behöver hållas levande och arbetas med.  



 

	   38	  

Så att vi pratar väldigt mycket om det. Men ändå så märker man att varje gång man tar upp det 

så känns det som att det är nytt för om jag säger KBU så vet de inte att det är kund- och 

brukarundersökningen och ändå så gick vi igenom den för tre veckor sen. Så man använder inte 

begreppen. Generellt, sen finns det ju undantag, utan man förstår innebörden men det är ju i alla 

fall det viktigaste, för mig i alla fall. 

Enhetschefen berättar att de för första gången presenterade värdighetsgarantierna och 

servicegarantierna för medarbetarna förra veckan. Trots att de är nya så gäller 

garantierna, men att det måste implementeras och att det tar ett tag innan de sätter sig 

hos medarbetarna.  I diskussionen har det framkommit skillnader i hur ledningen och 

medarbetarna ser på problem och svårigheter vilket kan indikera att samtalen varit 

lyckade ur meningsskapande synvinkel.  

Det som vi som chefer har sett, är inte samma saker har jag märkt som personalen tror att ska 

bli svårt. Och det är lite intressant. För att jag tror att det svåraste kommer vara den punkten 

om EBV, alltså att man ska ha en genomförandeplan inom två veckor och egentligen från första 

dagen, medan personalen tror att aktiveringen kommer blir det svåraste. 

Andra aspekter av internkommunikationen i organisationen är att all viktig 

kommunikation sker både via e-post och muntligt. Även om kommunikationen alltid 

sker muntligt används e-post för att hjälpa medarbetarna komma ihåg det som tagits upp.  

E-post skickas också ibland ut innan ett möte för att medarbetarna ska börja fundera och 

bearbeta det som kommer tas upp, eftersom att alla har olika behov. 

För det är ju så vi tänker olika, en del går det snabbt för och en del behöver längre tid på sig och 

då kan det vara bra att ha fäst frågan innan ett APT. 

Alla medarbetare har ett eget e-postkonto och har tillgång till datorer under sin arbetstid. 

De har blivit tillsagda att under varje arbetspass kolla sin e-post eller gå in på Solsidan där 

styrdokumenten finns tillgängliga.   

Dels så ligger en hel del på Solsidan, vårt intranät, men sen så har vi en länk som vi kan klicka 

på och då kommer man direkt in på ledningssystem, ni vet, allt som man behöver, små 

stickskador, ergonomi, allt, allt, allt. Det kan vara svårt för det finns ganska mycket, det kan 

vara lite svårt att hitta men de finns där alla. Efter lite plock och letande hittar man dem men det 

kan ta lite tid, särskilt för personalen som är ovan. Men de finns samlade där. 

Att medarbetaren vet vad denne får betalt för och vad som förväntas av denne på 

enheten och som anställd på Karlstad kommun är en viktig del i medarbetar- och 
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ledarpolicyn, vilket enhetschefen säger att hon tar upp på löne-och utvecklingssamtal 

men också i personliga samtal. 

4.2 Intervjuer med medarbetare 
Intervjuerna genomfördes med tio medarbetare på vårdboendet. Intervjuerna utgick från 

intervjumanualen med dess teman. Respondenterna bidrog i olika grad med substantiella 

citat vilket innebär att vissa finns citerade mer än andra i resultatkapitlet. Då några 

respondenter uttryckt sig mer träffsäkert eller förklarade mer tydligt vad även andra 

uttryckte är dessa rent numerärt överrepresenterade bland citaten. Utvalda citat speglar 

ändå mer allmänna uppfattningar. Samtliga intervjuer och transkriberingar är noggrant 

bearbetade och resultaten finns med i den löpande texten. 

4.2.1 Användande av styrdokument 
Majoriteten av respondenterna var osäkra på vad styrdokument var och vilka de arbetar 

efter. Det kan ha berott på att just ordet styrdokument inte var något de använde. När de 

fick namn på dem, som värdegrund och värdighetsgarantier, kände de ofta igen dem men 

i första hand trodde många att det gällde dokumentation och riktlinjer från handläggare. 

Flertalet av respondenterna uppgav även att det kändes dumt eller pinsamt att inte veta.  

Däremot uppgav många senare i intervjun att de arbetade i linje med styrdokumenten. 

Uttryck som ”sunt förnuft” och ”sitter i ryggmärgen” förekom ofta samtidigt uttrycktes 

osäkerhet genom långa pauser och ord som ”väl” och ”kanske”. Medarbetarna menade 

att de nog kunde innehållet i styrdokumenten men att de inte tänkte på det som något 

som står i styrdokument och många sa att de kunde mycket men inte kunde uttrycka det. 

Flera sa att det var svårt att sätta ord på den sortens kunskap. Samtidigt varierade svaren 

stort i avseende till detta, vissa respondenter uttryckte väldigt klart vad de uppfattade att 

styrdokumenten innehöll och hur man kan använda det medan andra inte mindes alls.  

Jag kan dem inte utantill utan jag har mer en känsla för det. Om jag fick ett papper så skulle 

jag förmodligen under några minuter kunna skriva ner dem, fast på ett annat sätt.  

(Intervju nr. 2) 

Jag har säkert hört det många gånger men det har nog gått in där och ut där. 

(Intervju nr. 5) 

Respondenten som gav det sista svaret uppgav dock senare att denne nog har kunskap 

om innehållet i styrdokumenten men inte tänker på det som sådant.  
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Ett exempel på något som styrdokumenten tar upp är kundens rätt till självbestämmande. 

En respondent konkretiserar detta genom att berätta hur det kan gå till när vårdtagarna 

ska kläs på.   

Det här att en frågar vad vill du ha på dig till exempel. Det är lätt gjort att bara plocka fram 

någonting, en skjorta eller så. Eller att du kvällen innan plockar fram kläder för det är en grej 

som det många gånger kan bli lite problem med. För vissa som varit lite noga med klädsel är det 

viktigt att en inte bara plockar fram utan frågar, vill du ha det här? För har jag tänkt att jag 

ska ha den här jumpern imorgon och så kommer någon och säger nej men du ska ha den här är 

det ju inte roligt alls. Det är ju viktigt att vi frågar, det är ett typexempel det här med kläder. 

(Intervju nr. 4) 

Denna typ av konkretiseringar var relativt vanliga när intervjuerna väl kom igång och 

respondenterna gav mer utförliga svar. Vissa gånger kunde de snabbt se kopplingar till 

situationer i sitt arbete men ofta behövde de tänka efter eller kunde inte ge exempel alls.   

4.2.2 Organisationslärande 
Vid frågan ifall personalen brukar diskutera styrdokumenten i arbetet framkom liknande 

svar som vid frågor om hur de känner till dem. Medarbetarna menar att de inte känner 

att de pratar direkt om styrdokumenten men, som en uttrycker det, att de i ”grund och 

botten” ändå gör det. Medarbetarna menar också att kommunikationen dem emellan är 

god. Den bilden bekräftas när nästan samtliga respondenterna uppger att deras första 

åtgärd för att lösa ett problem skulle vara att prata med sina kollegor. De uppger även att 

de lär sig mycket av varandra, främst genom diskussion. En respondent lyfter fram vikten 

av morgonrapporteringen som social träff, där man ”får koll” på varandra. Alla 

respondenter utom en uppger även att sammanhållningen är god. 

4.2.3 Levande styrdokument 
De flesta medarbetare uttrycker en positiv inställning till styrdokument. Ingen verkar ha 

några invändningar mot innehållet i dem även om vissa menar att det kan vara svårt att 

följa, att ”det känns lite mycket”. En medarbetare säger att det ser väldigt ”ambitiöst” 

och ”maffigt” ut när man läser det men framhåller samtidigt att det är det de hela tiden 

arbetar efter. En annan menar att de är väldigt ”byråkratiska” och känns svåra att 

applicera när man arbetar med människor. De flesta menar ändå att styrdokumenten 

innehåller övergripande mål som ligger i linje med hur de arbetar. Det verkar dock 

föreligga svårigheter att koppla målen till arbetet. Flertalet respondenter uppger att de 

skulle ha nytta av att koppla sitt arbete mer till styrdokument. Många respondenter har 
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svårt att ge exempel på situationer när det kan vara aktuellt eller konkretisera hur man till 

exempel skapar trygghet för vårdtagare. Andra tycker sig se tydligt hur arbetet är relaterat 

till styrdokument. En respondent uttrycker en uppfattning som knappast är typisk när 

denne säger: 

Om man tittar på texten, formuleringen och sådär, så ser man omedelbart olika kopplingar till 

det vardagliga arbetet. Och det handlar väl egentligen bara om att skapa kopplingarna liksom. 

Det är bara att man måste sätta ord och man måste knyta begreppen till varandra eller knyta 

begreppen till olika rutiner. 

(Intervju nr.2 ) 

4.2.4 Ledarskap genom styrdokument  
Arbetet med styrdokument har främst skett genom planeringsdagar, många respondenter 

kommer först att tänka på dessa när de ska berätta om styrdokument och hur de arbetat 

med dem. Även APT kommer ofta upp och de verkar dela chefens syn på att det är där 

de följer upp arbetet med styrdokument.  

När vi gick igenom på planeringsdagen då var det ju verkligen, vad är värdegrund, grupparbeten. 

Sen så kommer ju det fram givetvis på vilka möten som helst, det här har hänt, ja men det är ju 

en värdegrundsfråga. Alltså det, det kommer ju upp. Allting är ju som ett kugghjul, det går i 

varandra. 

(Intervju nr. 10) 

Flera respondenter uttrycker det som att arbetet med styrdokument går ut på att chefen 

informerar dem. En del menar också att de får för mycket information och att det kan 

vara svårt att hantera. En respondent som är ny i organisationen menar sig dock sakna 

mycket information om styrdokument. Många lyfter också fram att det kan vara enklare 

med muntlig än skriftlig kommunikation. Frågor om vad styrdokument innehåller 

genererade ibland svar som ”Jag minns att vi pratade om...” vilket visar att 

respondenterna minns den muntliga kommunikationen bättre. En respondent menar 

också att det kan vara bra att komplettera med skriftlig kommunikation så man kan 

återkomma till det i efterhand (att jämföra med chefens strategi att kombinera samtal 

med e-post). Trots att respondenterna inte säger sig läsa styrdokumenten i arbetet uppger 

nästan alla att de finns lättillgängliga ifall de skulle vilja läsa dem. På frågan om 

medarbetarna skulle kunna använda styrdokument för att lösa problem svarar alla utom 

en respondent nej. Istället skulle de vända sig i första hand till kollegor och i andra hand 

till sin chef.  
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De respondenter som säger sig inte veta vad styrdokumenten innehåller tycker ändå att 

de följs. En tänkbar förklaring till det är det stora förtroende för enhetschefens 

kunskaper som flera uttrycker.   

Sen kan man alltid ju såklart bli bättre på allt. Men är det något som inte följs så kommer det 

ju fram och då får man ta tag i det då liksom. Chefen har koll på allt.  Det kommer alltid fram. 

(Intervju nr. 4) 

4.2.5 Organisationskultur 
Fler respondenter tar upp att man kan ta med sig lärdomar från tidigare arbetsplatser. 

Det verkar finnas en öppenhet i organisationen för detta, att lyssna på varandra och våga 

testa andra arbetssätt.  

Jag tycker att alla här är väldigt öppna för nya saker. För jag har ju varit på andra ställen och 

jobbat innan, och det finns ju sådana som har jobbat där i hundra år och då ska det vara på ett 

visst sätt. 

(Intervju nr. 8) 

En respondent utvecklar sin syn på styrdokument som ett verktyg för utvärdering och 

reflektion.  

Jag tror inte de exakta formuleringarna är helt nödvändiga för att utveckla mitt arbete. Dom är 

väldigt bra om man ska sätta sig och utvärdera sitt arbete och reflektera kring det och särskilt om 

man gör det i grupp som vi gjorde uppe i Sunne till exempel. Att man har någon form av text 

eller någonting annat att förhålla sig till. 

(Intervju nr.2) 

Samma respondent säger även att styrdokumenten inte skulle fungera att arbeta med i det 

vardagliga arbetet utan att det är på till exempel APT som man kan jobba med dem. 

Det kan jag ju nog skriva under för allihop att det är ingen som letar upp styrdokument och 

använder som lektyr en lunch.  

(Intervju nr. 10) 

 

Många andra medarbetare lyfter fram styrdokument och arbetet med dem som en 

påminnelse om hur arbetet ska utföras. Ingen verkar tycka att innehållet i dokumenten 

avviker från deras uppfattning om hur arbetet ska skötas när det gäller stora frågor. 

Däremot menar vissa att det inte alltid går att följa. En respondent påpekar att många 

vårdtagare är sjuka och att det därför inte går att behandla alla lika. Speciellt i förhållande 
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till dementa menar de att självbestämmande, som tas upp som en punkt i Karlstads 

värdighetsgaranti, ibland är problematiskt då de inte alltid vet vad som är bäst för dem 

själva. Även sådant som att säga till innan man öppnar skåp och lådor, vilket 

värdighetsgarantin säger att man ska göra, frångås ibland enligt personalen.  

 

Det blir för mycket information. Dom blir helt slut för all den informationen blir ju som en 

aktivitet för dem, för då är dem slut innan dem ens kommit upp.  

(Intervju nr.10) 

 

Överlag så menar de flesta respondenter att styrdokumenten följs. Flera respondenter 

säger att de arbetat mycket med det de senaste åren och att det märks skillnad på den 

tiden. Några säger att det blir bättre och bättre medan andra tycker att det inte finns 

några problem alls. Flera lyfter också fram att man kan ha dåliga dagar då man är mindre 

social och trevlig men menar att direkt dåligt bemötande är väldigt ovanligt.  En 

respondent säger att om man inte kan anpassa sitt bemötande för varje vårdtagare passar 

man inte att arbeta inom vården.  

En respondent uttrycker att styrdokument är till för att se till så att alla jobbar lika. De 

flesta andra menar dock att det som påverkar hur lika de arbetar, utöver formella 

uppgifter och beviljad hjälp för vårdtagarna, är kommunikation medarbetarna emellan 

och vilka de jobbar tillsammans med.  

Jag menar det är ju för att vi är individer, man kanske har en egen åsikt och den får man ju 

stoppa åt sidan, för det spelar ingen roll. Har man en riktlinje så får man ju följa den. 

(Intervju nr.10) 

Vi har fått ett helt nytt schema nu så att vi jobbar med alla, förut så var vi ju parhästar så vi 

kan jag säga att vi jobbar väldigt lika. 

(Intervju nr.3) 

En vanlig uppfattning bland medarbetarna är att de antagligen följer oskrivna regler som 

de inte är medvetna om, men ingen kan exemplifiera. En av respondenterna pratar om 

tyst kunskap som uppstår i samtal med andra medarbetare.  

Den här tysta kunskapen är någonting som alla har. Det tror jag är prio ett. Och sen då att 

man stöter den lite mot varandra och pratar lite informellt om det.  

(Intervju nr.2) 
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Majoriteten av respondenterna har svårt att förklara vad bemötande är (en ber till och 

med att få hoppa över frågan) och att förklara vad som utgör ett bra respektive dåligt 

bemötande. De förklaringar de ändå ger är relativt lika, det finns inga stora motsägelser i 

hur de uppfattar begreppet även om de väljer att lyfta fram olika aspekter. Ibland finns 

väldigt stora likheter. Flera tar upp att man kan ha en dålig dag och att man i sådana fall 

måste lämna det utanför jobbet, försöka släppa med medan man jobbar eller ”sadla om”. 

Här är likheterna i temat så pass stora att man kan fundera på om det har förts en 

diskussion om just detta vilket lett fram till att många svarat på det sättet. Även att första 

intrycket är viktigt och lägger grunden för det goda bemötandet återkommer på liknande 

sätt. Att titta på vårdtagaren och att ha ett sympatiskt kroppsspråk är exempel på hur 

respondenterna uttrycker att det kan gå till. Andra återkommande tema är trygghet och 

respekt. Speciellt respekt för vårdtagarnas hem tar många upp. En respondent som 

tidigare arbetat på ett annat vårdboende säger sig ha fått tänka om efter att ha börjat på 

sin nuvarande arbetsplats. Respondenten menar att respekt för hemmet är något som 

prioriteras högre på det undersökta vårdboendet. 

Även vid tolkningen av utplockade citat är respondenterna relativt samstämmiga. De 

lyfter ofta fram samma typ av exempel. Vid det sista citatet tar till exempel samtliga upp 

att de har inflyttningssamtal med vårdtagarna. Ett annat exempel är att begreppet 

självbestämmande ofta kopplas till vårdtagarens möjlighet att aktivt välja i samband med 

bland annat kost, klädsel och deltagande i aktiviteter. Just aktiviteter är något som många 

spontant tar upp som viktigt, både för att förgylla vårdtagarnas vardag och för att 

bibehålla vårdtagarnas hälsa så god som möjligt. Detta går att koppla direkt till innehållet 

i styrdokumenten.   
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel tolkas empirin utifrån det teoretiska ramverket.  

5.1 Analys 
Sensemaking ligger till grund för hela kapitlet, i övrigt är analysen uppdelad i avsnitt som 

behandlar styrdokument, ledarskap, organisationslärande och organisationskultur. 

5.1.1 Ledarskap genom styrdokument 
Erikson (2005) skriver att styrdokument är ett viktigt verktyg för ledningens 

kommunikation till medarbetare inom en organisation. Det innebär att det sker en 

envägskommunikation från ledarnas sida till medarbetarna. Utformandet av 

styrdokumenten sker genom en sensegiving- process där ledningen försöker att 

kommunicera vissa värden och mål. När medarbetarna sedan ska ta del av 

styrdokumenten krävs det av dem att de skapar mening kring styrdokumenten, alltså 

sensemaking. Enhetschefen i undersökningen menar att det viktigaste för henne är hur 

medarbetarna tolkar innehållet i styrdokumenten. Detta innebär i praktiken att ledningen 

inte har kontroll över hur innebörden av innehållet i styrdokumenten tolkas bland 

medarbetarna. Styrdokument är ofta abstrakta och behöver konkretiseras på olika 

organisatoriska nivåer (Johansson, 2003). Ett exempel på det är när det uttryckligen står i 

värdegrunden att ledare ska styra arbetet och fungera som en förebild i enlighet med 

styrdokumenten. Det verkar finnas svårigheter med konkretiseringen då många 

medarbetare har svårt att förklara på vilket sätt styrdokumenten relaterar till arbetet som 

ska utföras.  

Majoriteten av respondenterna visste inte vad styrdokument var eller vad som syftades på 

under intervjutillfället. Enhetschefen uppgav att medarbetarna inte använder officiella 

begrepp vilket delvis kan förklara att respondenterna inte kunde relatera till begreppet 

styrdokument.  

Olika mellanchefer får i uppgift att förmedla och översätta innehållet till medarbetarnas 

vardag. Enhetschefen i fallstudien beskriver hur cheferna inom vård och omsorg har 

deltagit i hela processen när Karlstad kommuns vård- och omsorgsförvaltning utformade 

en ny värdegrund. Detta för att de själva först skulle skapa en förståelse kring 

värdegrunden och för att sedan kunna implementera den i arbetsgrupperna.  
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5.1.2 Levande styrdokument  
Johansson (2003) skriver att två stora problem med styrdokument verkar vara att de 

anställda inte kan relatera dem till sina personliga mål och planer samt att det finns 

svårigheter med att hålla styrdokumenten levande i verksamheten. Erikson (2005) menar 

att det är viktigt att upprätthålla en diskussion vid implementeringen av styrdokument. 

Enhetschefen i undersökningen tar upp liknande aspekter när hon pratar om vikten av 

att hålla diskussionen löpande. Arbetet med detta sker genom speciella planeringsdagar 

och det återkommer på regelbundna APT. Medarbetarna beskriver arbetet på ett 

liknande sätt och i positiva ordalag, diskussioner uppskattas. Ett exempel på ett lyckat 

samtal är angående de nya värdighetsgarantierna där enhetschefen och medarbetarna 

hade olika uppfattning om vilka svårigheter som fanns i implementeringen. Genom 

samtal fick de reda varandras uppfattningar. En medarbetare lyfte tydligt fram hur APT 

fungerar väl då styrdokument kan användas som verktyg för reflektion vid speciella 

tillfällen snarare än att de ständigt tas upp i det praktiska arbetet. Det blir ett verktyg för 

Weicks (1995) retrospektivitet. Anledningen till att APT och planeringsdagar verkar vara 

uppskattade kan vara just den muntliga diskussionen. Många respondenter menar att det 

är enklare att minnas muntlig kommunikation. Det kan bero på flera olika saker. Erikson 

(2005) menar att styrdokument ska vara enkla att förstå vilket flera medarbetare säger att 

de inte är. I samtal kan man förklara och förtydliga det som i text blir svårförståeligt. En 

annan tänkbar förklaring är ett sensemaking är social (Weick, 1995), gruppdynamik bidrar 

i meningsskapandet och kollegornas reaktioner påverkar individens förhållningssätt. En 

diskussion kan leda fram till en intersubjektiv förståelse vilket skapar förutsättningar för 

att styrdokumenten följs. I och med återkommande grupparbeten verkar ledningen 

arbeta medvetet med den sociala aspekten av meningsskapande. Enhetschefen säger 

också att de arbetar medvetet med att kombinera skriftlig och muntlig kommunikation. 

Genom att ta all viktig kommunikation både via e-post och i samtal läggs en god grund 

för medarbetarnas meningsskapande.   

Respondenterna i undersökningen uppfattar styrdokumenten som svåra att förstå. 

Styrdokument inom vård och omsorg kan sägas ha en dubbel funktion då 

kvalitetskontroll är mycket viktigt och dessa delvis kan vara utformade som en del i detta. 

Speciellt tydligt är det när det gäller värdighetsgarantierna vilka är riktade utåt och ska just 

garantera vårdtagare och anhöriga att vissa krav uppfyllas. Medarbetarna har ändå arbetat 

mycket med värdighetsgarantierna då de innehåller krav som ska tillgodoses internt men 

ifall styrdokumenten utformats med tanke på externa parter kan det försvåra 

respondenterna sensemaking. 
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5.1.3 Medarbetares användande av styrdokument 
Erikson (2005) skriver att styrdokument ska fungera som ett internt uppslagsverk, så 

verkar det inte fungera på det undersökta vårdboendet. Det kan härledas till 

medarbetarnas svårigheter att förstå innehållet, att de tycker det är byråkratiskt och svårt 

att relatera till sitt arbete med människor. Det kan också kopplas till hur närvarande 

styrdokumenten är i det vardagliga arbetet, något som (Johansson, 2003) lyfter fram är 

viktigt. Respondenterna uppger visserligen att de finns lättillgängliga men att de aldrig 

självmant använder sig av dem. Enhetschefen å sin sida menar att de visserligen finns att 

tillgå, i både pärmar och på intranätet men att det kan vara svårt att hitta rätt bland alla 

dokument på intranätet. Att inga av medarbetarna tar upp att det är svårt att hitta 

indikerar att de aldrig läst dem på intranätet. 

Samtidigt säger sig medarbetarna kunna utgå ifrån styrdokumenten på ett mindre direkt 

sätt. Flera uttrycker att man får lägga sin egen åsikt åt sidan och följa riktlinjer och de 

flesta tycker att de följer riktlinjer bra. Erikson (2005) skriver att syftet med styrdokument 

är att skapa en konsekvent agerande hos medarbetare och det verkar respondenterna i 

studien hålla med om. Detta trots att de inte kan berätta exakt vad styrdokumenten 

innehåller eller ens vilka styrdokumenten är. Det kan förstås i förhållande till den 

intersubjektiva förståelse som verkar ha skapats i diskussioner. En av respondenterna 

uttrycker att det sker många informella samtal bland medarbetarna under det dagliga 

arbetet. Flera respondenter säger att de säkert pratar om samma frågor som 

styrdokumenten behandlar, men att de inte reflekterar över det som innehåll i 

styrdokument. Utifrån vad respondenten säger, att styrdokument fungerar bäst som 

verktyg för reflektion då och då, och liknande indikationer från andra respondenter 

verkar medarbetarna tycka att arbetet med styrdokumentens innehåll fungerar bra. En 

förklaring till att medarbetarna verkar så säkra på att de följer styrdokumenten kan vara 

det stora förtroende de verkar ha för chefen. Flera medarbetare säger att ”chefen har 

koll” och att det kommer fram ifall de skulle göra något fel.  

Respondenterna har samtidigt stora svårigheter att uttrycka sin förståelse för 

styrdokumenten. De berättar även om hur arbetet med värdegrund blivit mer intensivt de 

senaste åren och en respondent uttrycker frustration för att få ta del av för mycket 

information. Enhetschefen säger också att när hon tar upp vissa saker så är det som om 

det vore första gången, även om de nyligen pratat om det. En person som nyligen 

kommit in i organisationen uttrycker motsatsen, för lite information, speciellt i 

förhållande till styrdokument. Detta kan bero på att respondenten ifråga ännu inte har 
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tillgång till den intersubjektiva förståelse de andra tar för given. Utan kunskap om 

styrdokument eller annan adekvat kunskap som utgör en tydlig ram blir det svårt att 

förhålla sig till fortlöpande information som utgår från styrdokument, till exempel på 

APT (Weick, 1995). Delvis kan samma problematik föreligga hos medarbetarna som 

arbetat på vårdboendet i många år. Deras referensramar har präglats av organisationens 

tidigare utformning och därför kan medlemmarna ha svårt att integrera nya riktlinjer och 

strukturer. Trots att arbetet pågått i flera år säger enhetschefen att det har varit en 

utmaning, medarbetarna hade en annan bild av vad värdegrund är än den värdegrund 

som vård- och omsorgsförvaltningen utformat. Det är först nu den nya bilden börjar 

sätta sig säger enhetschefen. Respondenterna uttrycker att många av dem arbetat nära i 

många år vilket kan indikera att arbetet blivit tydligt definierat och förutsägbart (Sutcliffe, 

2001). Eftersom viktiga komponenter i sensemaking är just att definiera och förutsäga sin 

omvärld (Starbuck & Milliken, 1988) kan det innebära att medarbetarna inte ser något 

behov av skapa nya tolkningar. Flera respondenter uppger att de samtalar med varandra 

om innehållet i styrdokumentet utan att tänka på det som innehåll i styrdokument. De 

verkar tycka att det finns tillräcklig kunskap och kommunikation i organisationen.  

En viktig funktion för styrdokument är att fungera som ett stöd vid problem eller 

oklarheter (Erikson, 2005). Samtliga respondenter uppger att de aldrig använt 

styrdokument på detta vis i sitt arbete. Det är en indikation på att styrdokumenten i 

studien inte fungerar optimalt enligt Eriksons definition.  

En vanlig uppfattning bland respondenterna är att innehållet i styrdokumenten är sunt 

förnuft. En respondent pratar om vikten av att knacka på dörren hos vårdtagarna och 

menar att det är något man lärt sig sen barnsben. Andra hänvisar till saker de lärt sig 

under sin utbildning. På det viset kopplar respondenterna tidigare erfarenheter till 

meningsskapandet av styrdokumenten, retrospektivitet enligt Weick (1995). Ingen av 

respondenterna verkar tycka att innehållet i styrdokumenten i hög grad avviker från deras 

uppfattning om hur arbetet ska skötas. Vissa säger däremot att det inte alltid går att följa 

riktlinjerna eftersom att vårdtagarna är sjuka och därför inte går att behandla lika. Ett 

exempel på detta kan vara att vissa vårdtagare inte vet vad som är bäst för dem själva. De 

kan vara dementa vilket innebär att det kan vara svårt för medarbetarna att arbeta för 

självbestämmande i alla lägen.  

Det finns tydliga mönster i hur medarbetarna tolkar styrdokumenten. Det kan kopplas till 

referenspunkter som enligt Weick (1995) är en viktig del i ledarskap. Genom att plocka ut 

definierande punkter för den gemensamma verkligheten kan en chef påverka hur 
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medarbetarna uppfattar styrdokumenten, eller sitt arbete utan att de reflekterar över att 

det är utifrån styrdokumenten. Ett exempel ger en respondent som säger att när en fråga 

kommer upp på APT kan chefen säga: ”Det är ju en värdegrundsfråga”. Ett annat 

exempel är att vissa intervjufrågor ger upphov till nästan exakt samma svar, så lika svar 

att det går att gissa att respondenterna fått det från samma källa. Samtidigt har processen 

inte fungerat idealt. Utifrån Weick (1995) som skriver att tydliga referenspunkter 

underlättar interaktionen mellan kontext och ”händelse” kan detta bero på olika bilder av 

kontexten. Heide et al (2012) skriver att en av internkommunikationens viktigaste 

uppgifter är att begränsa organisationers information till medarbetarna vilket möjligen 

inte sker då en medarbetare säger sig få alldeles för mycket information. Genom att 

begränsa informationsflödet talar man om vad som är viktigt. Detta kan också kopplas 

till Starbuck & Milliken (1988) som skriver att filtrerad information är mindre korrekt 

men mer användbar. En av sensemakings grundstenar enligt Weick (1995) är att skapa en 

fungerande bild, inte en korrekt. Han menar att det inte finns något sådant som ”rätt” 

uppfattning om omgivningen eftersom det inte går att objektivt väga samman all 

information. Ifall medarbetarna upplever att de kan utföra sitt arbete på tillfredställande 

sätt utan mer ingående kunskap om styrdokument saknar de troligen motivation att lära 

sig mer om dem. 

Något annat som Weick (1995) lyfter är att sensemaking drivs av osäkerhet. 

Undersökningen visar att medarbetarna uttryckte osäkerhet i förhållande till 

styrdokument till exempel genom ett frekvent användande av ord som ”kanske” och 

”väl”. När de pratade om sitt arbete med vårdtagarna lät de mer självsäkra. Detta kan 

indikera att medarbetarna inte ser styrdokument som ett tillräckligt relevant verktyg då de 

ändå känner sig säkra i förhållande till sitt dagliga arbete.  

Att medarbetarna säger sig följa innehållet i styrdokumenten trots att de flesta inte 

känner till det så väl kan kopplas till ytterligare en av Weicks (1995) grundstenar, 

identitetsskapande. Deras meningsskapande runt sin egen förmåga att följa styrdokument 

påverkas av identitetsskapandet då många säkerligen identifierar sig som bra anställda 

och empatiska mot vårdtagarna. Det kan påverka både deras svar i intervjun och sättet de 

utför sitt arbete. En respondent uttrycker att kan man inte ha ett gott bemötande ska 

man inte jobba inom vården vilket påvisar hur stark identifikationen med roller som 

vårdgivare är.  

Styrdokumenten tar upp vikten av vårdtagarnas rätt till självbestämmande, delaktighet, 

integritet och ett gott bemötande. Ett exempel på när dessa samverkar är då en 



 

	   50	  

respondent uttrycker hur viktigt det är att låta vårdtagaren själv bestämma över vilka 

kläder denne vill ha på sig. Respondenten uttrycker det som att man i samtalet kan styra 

vårdtagaren genom att presentera ett alternativ men menar att det är viktigt att backa och 

låta vårdtagaren uttrycka sina önskemål. Detta kan jämföras med Echeverris (2010) syn 

på bemötande som ett interaktivt beteende. Då medarbetarna genom sin yrkesroll har ett 

visst övertag är det viktigt att de ändå ser till de gamlas behov och anpassar 

kommunikationen så vårdtagarna kan agera interaktivt. Detta blir också en form av 

delaktighet vilken i sin tur kan främja självbestämmandet då vårdtagarna kan uttrycka 

sina önskemål med mindre yttre påverkan. 

Respondenterna verkar precis som Echeverri (2010) se bemötande som en 

kommunikativ handling då de mer eller mindre implicit uttrycker att hur de bemöter 

vårdtagarna kommunicerar något. En respondent säger att bemötande börjar i 

kroppsspråket och att man genom att vända sig bort från vårdtagaren eller inte titta på 

denne kommunicerar att man inte vill prata med den. Flera respondenter säger att det är 

grunden, hur man börjar mötet, som sätter tonen. Echeverri (2010) skriver också att 

bemötande är kontextbundet vilket igen understryker behovet av att anpassa 

kommunikationen för mottagaren eller situationen. Kontexten kan både syfta på det 

större sammanhanget med rollerna som vårdtagare och vårdgivare och kontexten av det 

specifika mötet och förutsättningarna detta har.   

5.1.4 Organisationslärande 
Att många av respondenterna har svårt att uttrycka sin kunskap om styrdokument kan 

förklaras utifrån ett begrepp inom organisationslärande, implicit kunskap. Det består av 

personliga värderingar och perspektiv som människor tar för givna, därför är de svåra att 

sätta ord på (Clegg et al, 2007). Då majoriteten av medarbetarna arbetat länge i 

organisationen har internaliseringsprocessen, där explicit kunskap blir implicit, pågått 

länge. De har därmed svårt att artikulera sina kunskaper (Clegg et al, 2007). Flera har 

beskrivit att sunt förnuft styr deras arbete, sunt förnuft kan ses som implicit kunskap sen 

lång tid tillbaka som styr hur människor ser på omvärlden och interagerar. De 

kunskaperna blir därmed ännu svårare att sätta ord på. 

Att individer har olika erfarenheter, kunskap och åsikter innebär att de gör 

differentierade tolkningar av omvärlden. Det relativa likriktning som funnits i 

respondenternas svar kan förklaras med att de olika tolkningar de har finns i den 

implicita kunskapen snarare än den explicita som de kan uttrycka. En respondent pratar 

om vikten av den tysta kunskapen och hur den uppstår genom informella samtal.  
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En annan relevant aspekt utifrån teori om organisationslärande är att medarbetarna inte 

tycker sig behöva lära sig styrdokumenten bättre då de upplever att deras kunskap är 

tillräcklig. Medarbetarna verkar tycka att innehållet i styrdokumenten är självklart. De har 

alltså en implicit kunskap i form av en delvis intersubjektiv förståelse. Då 

styrdokumenten till sin form är explicita framstår denna kunskap som låg vid samtal om 

dem.   

5.1.5 Organisationskultur 
Bang (1999) definierar organisationskultur som en uppsättning gemensamma normer, 

värderingar och verklighetsuppfattningar. Likheter med denna definition har märkts 

tydligt i fallstudien. Flertalet av respondenterna har pratat om vikten av att respektera de 

boendes hem. Det är en av de värderingar som framkommer mest tydligt. En respondent 

säger sig ha fått tänka om efter att tidigare ha arbetat på ett vårdboende där vårdtagarna 

inte hade egna lägenheter, att respekten för hemmet är mycket viktigare på det 

undersökta vårdboendet. Detta visar tydligt hur den intersubjektiva förståelsen kan 

plockas upp av nya medlemmar i en organisation (Wiley, 1988). 

Respekt för hemmet är även ett tydligt exempel på en värdering som medlemmarna bär 

med sig i arbetet (Shein, 2010). Det påverkar hur de praktiskt utför sitt arbete och kan 

även leda till vissa normer som att knacka på dörrar. De agerar som organisationen 

(Weick, 1995). 

Det verkar råda en öppenhet inom organisationskulturen. Medarbetarna är öppna för nya 

arbetssätt och erfarenheter som medarbetarna har med sig från tidigare arbetsplatser, 

vilket sker genom kommunikation. Detta visar att miljön är tillåtande men också att 

medarbetarna inte är så styrda av normer utan vågar testa nya saker. 

Respondenterna verkar se på liknande sätt på organisationen, nästan alla tycker att 

sammanhållningen är bra eller väldigt bra. Alla uppger också att bemötandet mot 

vårdtagarna är bra. Många framhåller att man kan ha dåliga dagar, att alla är olika och 

liknande förklaringar till att bemötandet ibland brister. Det verkar finnas en konsensus 

kring vikten av bemötande men samtidigt också om en förståelse för brister så länge de 

inte leder till direkt dåligt bemötande. Detta indikerar en stark organisationskultur som 

påverkar medlemmarnas verklighetsuppfattning. 

Scannell (2007) lyfter fram kommunikation som konstituerande för organisationskultur. 

Flera respondenter framhåller vikten av kommunikation och säger att de pratar mycket i 

personalen. De uppger att de lär sig mycket av varandra, främst genom diskussion, och 
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att de vid ett problem först skulle försöka lösa det genom att prata med sina kollegor. En 

respondent säger också att de har blivit bättre och bättre på att kommunicera de senaste 

åren.  En annan respondent betonar vikten av morgonrapporteringen som social träff där 

man tar en kopp kaffe och ”får koll” på sina kollegor. Här samexisterar formell och 

informell kommunikation. Flera respondenter uttrycker att det som påverkar hur lika de 

arbetar är kommunikationen mellan medarbetarna samt vilka de arbetar tillsammans 

med. Johansson (2003) skriver att intersubjektivitet måste förutsättas för att kunna 

uppnås. Att känna att man har koll på vilka man jobbar tillsammans med och att 

kommunikationen med dem är god är därmed en förutsättning för att skapa en 

gemensam förståelse och organisationskultur. Att många av medarbetarna jobbat 

tillsammans under flera år ökar även den gemensamma förståelsen.   

Det som ses som organisationskultur är ofta ledningens ideologi menar Alvesson (2003). 

Den verkliga organisationskulturen är enligt honom betydligt mer komplex och 

motsägelsefull. En av riskerna med intervjuer att få officiella utsagor (Östbye et al, 2004) 

vilket kan innebära att resultatet från undersökningen blir det som Alvesson kallar 

ledningens ideologi. Då respondenterna svarar på liknande sätt under större delarna av 

intervjuerna borde deras uttryckta uppfattningar vara deras egna men det finns också 

motsägelser. De säger sig följa styrdokumenten men få kan redovisa för innehållet. Få 

säger sig använda styrdokument i det dagliga arbetet vilket innebär att deras uppfattning 

om dem härleds från diskussioner vilka har utmynnat i gemensamma uppfattningar 

(organisationskultur) snarare än i kunskap om styrdokumenten. Uppfattningen att de 

följer styrdokumenten kan därför ses som ett utslag av ledningens kommunikation då det 

inte finns grundat i respondenternas egna erfarenheter utan verkar ha förmedlats. 

Ledningen, från enhetschefen och uppåt, tycker att styrdokument är viktiga (går att anta 

utifrån det intensiva arbetet med dem), medarbetarna säger sig tycka det men deras 

agerande visar på motsatsen.  

I receptionen finns en tavla med det värdegrundskontrakt som medarbetarna arbetat 

fram. Den skulle kunna ses som en kulturell artefakt men många av medarbetarna kände 

vid intervjun inte till den. Detta visar på ett tydligt glapp mellan vad ledningen försöker 

förmedla och hur medarbetarna uppfattar sin organisation. Dock skulle det också kunna 

vara så att tavlan främst är riktad åt besökare som till exempel anhöriga för att visa upp 

organisationens arbete med styrdokument. Därför kanske inte medarbetarna 

uppmärksammar tavlan. Vissa återkommande svar i intervjuerna med medarbetarna, som 

att de skulle ha nytta av att koppla sitt arbete mer till styrdokument, kan därför antas vara 
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utslag av vad de tror de förväntas svara. Återigen så påverkar också intervjusituationen 

och social önskvärdhet. Då frågorna gäller styrdokument understryks uppfattningen att 

dessa är viktiga.  

Alvessons (2003) uppfattning att organisationskulturer är komplexa utrycks också av 

Miller (2010) och Eisenberg och Riley (2001), denna undersökning var dock inte 

tillräckligt djupgående för att kunna uppfatta mönster av till exempel subkulturer. Vad 

som däremot gick att se är att även om medarbetarna delade vissa grundläggande 

värderingar fanns individuella skillnader. De lyfte upp olika aspekter av fenomen och 

flera gick till sig själva för att förklara vad god vård är för något. Det individuella 

meningsskapandet kan ses samverka med organisationskulturen då många medarbetare 

förklarade samma värderingar eller andra gemensamma punkter på olika sätt.   

5.2 Diskussion 
Enhetschefen uttrycker flera gånger vikten av meningsskapande i kommunikationen om 

styrdokument. Arbetet som utförts i implementeringen av styrdokument på vårdboendet 

verkar ha stämt överens med hur litteraturen (Erikson, 2005, Johansson, 2003) säger att 

det bör gå till. Samtidigt har det inte fungerat optimalt. Medarbetarna verkar ha skapat en 

tydlig intersubjektiv förståelse som på många punkter stämmer överens med innehållet i 

styrdokumenten trots att de inte ser på styrdokumenten som definierande. De har dock 

svårt att uttrycka den förståelsen. Detta leder till ett glapp mellan enhetschefen och 

medarbetarna när de inte talar samma språk. Även om de inte säger det rakt ut verkar 

respondenterna uttrycka en viss vi-och-dom-känsla inför styrdokumenten. De tycker att 

de arbetar efter utifrån vårdtagarnas behov och sunt förnuft. Styrdokument som kommer 

uppifrån kan inte ta hänsyn till alla individuella variationer på samma sätt som 

vårdgivarna kan. De kan upplevas som långt borta från verksamheten. Som Echeverri 

(2010) skriver är bemötande kontextbundet. Är styrdokumenten dessutom svårt 

formulerande och besvärliga att förstå ökar distansen ytterligare. Det kan leda till att 

medarbetarna upplever att de kan utföra arbetet lika väl utan styrdokument och saknar 

motivationen att sätta sig in i dem.  

De har redan en grund att utgå ifrån i sitt arbete, det sunda förnuftet och tidigare 

erfarenheter från bland annat utbildning kombinerat med en gemensam förståelse utifrån 

diskussioner på arbetsplatsen. Denna grund berättar till exempel hur ett gott bemötande 

går till, hur trygghet skapas och om vikten av delaktighet.     
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En respondent lyfter ändå fram styrdokumentens roll vid reflektion över sitt arbete. 

Genom ett medvetet arbete skulle medarbetarnas implicita kunskaper kunna bli explicita 

och därmed kunna uttryckas. Ett exempel på ett tillfälle när det skulle vara till nytta är 

ifall det finns en vårdtagare som är orolig och endast en av medarbetarna, baserat på sin 

erfarenhet och ”intuition”, vet hur man lugnar personen. Genom att göra den kunskapen 

explicit kan medarbetaren berätta för sina kollegor hur man lugnar vårdtagaren vilket 

gagnar både denne och personalstyrkan. Diskussioner kring begreppet trygghet utifrån 

styrdokumenten kan vara en väg för att göra sådan kunskap tillgänglig.  Detta går att se 

som en sensemakingprocess utifrån medarbetarnas egna kunskaper.   
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6 Slutsats och framtida forskning 

I detta kapitel presenteras svar på uppsatsens frågeställningar och en redogörelse för hur syftet har 

uppnåtts. Även förslag på framtida forskning tas upp tillsammans med implikationer för samhälle och 

arbetsliv.  

6.1 Slutsats 
Här mynnar analysen ut i en kortare slutsats som svarar på uppsatsens frågeställningar. 

6.1.1 Medarbetarnas förståelse för styrdokument  
Den första frågeställningen i uppsatsen är vilken förståelse medarbetarna har vid 

vårdboendet för styrdokument. Medarbetarna i undersökningen kan till största del inte 

uppge vilka styrdokument som finns i organisationen. De kan inte heller beskriva 

innehållet tydligt och uppvisar osäkerhet runt ämnet. Ändå menar de sig följa innehållet i 

styrdokumenten och flera tycker sig ha en bra förståelse som de inte kan uttrycka i ord. 

Samtidigt uppvisar de en gemensam förståelse bland annat för hur man ska tolka vissa 

citat ur styrdokumenten, vad ett gott bemötande är och vikten av respekt för 

vårdtagarnas hem. Det finns en konsensus kring många viktiga frågor även om 

respondenterna uttrycker sig på olika sätt.   

Den förståelse för styrdokument som medarbetarna har verkar vara gemensamt skapad 

dem emellan och uppvisar stora likheter med Wileys (1988) nivåer av förståelse. Det 

finns en intersubjektiv förståelse som förmedlas mellan organisationsmedlemmar genom 

interaktion. Denna förståelse skapas genom sensemakingprocesser där individers eget 

meningsskapande påverkar och påverkas av organisationens sensemaking. Det är tydligt 

hur organisationsmedlemmarnas gemensamma förståelse ligger till grund för hur de 

tolkar citat under undersökningens intervjuer och att det är den, snarare än formuleringar 

i styrdokument, som ligger till grund för hur de utför sitt arbete. Denna förståelse har 

samtidigt troligen påverkats av innehållet i styrdokument då det har diskuterats bland 

medarbetarna vid planeringsdagar och APT.  

6.1.2 Förståelsen för styrdokument översatt i arbete 
Den andra frågeställningen i undersökningen är hur förståelsen för styrdokument 

översätts i arbetet. Medarbetarna i undersökningen har endast i ett fåtal fall skapat en 

förståelse för det fullständiga innehållet i styrdokument. Det innebär att de inte har något 

att översätta direkt. Istället sker implementeringen på mindre direkta sätt. Diskussioner 

på planeringsdagar och APT samt småprat under arbetet leder till en gemensam 

förståelse som delvis är präglad av innehållet i styrdokumenten och ligger till grund för 



 

	   56	  

hur arbetet utförs. Respondenterna säger att kommunikationen dem emellan och vilka de 

arbetar tillsammans med påverkar hur de arbetar. Den gemensamma förståelsen kan 

också utöva social kontroll genom rutiner och normer, dessa kan också vara ett sätt att 

kommunicera och lära sig förståelsen. Fler respondenter menar att de skulle säga till om 

en kollega uppvisar ett dåligt bemötande eller inte låter vårdtagaren ta egna beslut. På det 

viset översätts en gemensamt framförhandlad förståelse för styrdokumenten i arbetet.  

Sensemakingprocessen som leder fram till den intersubjektiva förståelsen grundar sig 

således i tidigare erfarenheter (retrospektivitet), organisationsmedlemmarnas sociala 

samspel, deras agerande, deras identitetsskapande, ledtrådar från omgivningen, är 

ständigt pågående i organisationsmedlemmarnas arbete och leder fram till vad de kan 

anta är en rimlig tolkning. Alltså Weicks (1995) sju grundstenar för sensemaking.  

6.1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte var att undersöka meningsskapande utifrån styrdokument. Vilken 

förståelse medarbetare skapar utifrån innehållet i styrdokument och om/hur de upplever 

att de översätter innehållet i sitt konkreta arbete. Detta är för att öka kunskapen om 

arbetet med styrdokument samt meningsskapande och kommunikation i organisationer. 

Undersökningen har uppnått sitt syfte. Dess frågeställningar, utformning, genomförande 

och resultat syftar alla till att undersöka meningsskapande utifrån styrdokument. I 

slutsatsen nås svar på frågeställningarna. Även om resultatet inte går att generalisera är 

undersökningen att se som en pusselbit i arbetet för att öka kunskapen om 

styrdokument, meningsskapande och kommunikation i organisationer.  

6.2 Framtida forskning  
Det finns en brist på forskning när det gäller användningen av och kommunikationen om 

styrdokument i organisationer menar Johansson (2003). Utifrån denna uppsats går det att 

se att formuleringen av styrdokument är i högsta grad relevant för 

organisationsmedlemmarnas förståelse av dem. Fortsatta studier av hur specifika 

formuleringar uppfattas kan skapa en större förståelse för vad som kan leda till en lyckad 

implementering av styrdokument inom organisationen.  

I analysen kan ses hur sensemaking-teorin är tydligt tillämpbar för analys av 

implementering av styrdokument. Att intresset har ökat för det kommunikativa 

ledarskapet inom forskning gynnar sensemakingperspektivet då kommunikativt ledarskap 

innebär en genomtänkt sensegiving. Hur ledningen framför sina budskap är avgörande 

för hur medarbetarna tolkar dem och det är viktigt att vara medveten om. Heide et al 
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(2012) lyfter fram bristen på forskning om hur ledare sållar och väljer ut ”rätt” 

information. Då den information ledare väljer att lyfta fram ofta fungerar som 

referenspunkter för organisationsmedlemmarnas sensemaking kan man utifrån denna 

uppsats se vikten av denna forskning.  

Kommunikativt ledarskap (sensegiving) är annars ett stort forskningsområde medan 

mängden forskning om hur medarbetarna tar emot det (sensemaking) är mindre. 

Intressanta områden för vidare forskning är:  

• Hur identitetsskapande och roller påverkar individers och/eller gruppens 

meningsskapande.  

• Vilka praktiska uttryck den intersubjektiva förståelsen tar sig (förslagsvis genom 

observation).  

• Framväxten av gemensam förståelse i en grupp där individerna aldrig tidigare 

träffats.   

Ett större fokus på medarbetarnas meningsskapande ger en effektiv utvärdering av 

ledarens kommunikation men är egentligen att se den viktigare av de två. Det 

kommunikativa ledarskapet kan ses som vägen mot målet, där målet är ett ändamålsenligt 

meningsskapande. Samtidigt krävs försiktighet och noggrant övervägande av etiska 

aspekter. Forskningens mål får inte bli att skapa verktyg för manipulation. Något som har 

saknats i tidigare forskning är resonemang kring etik.   

Även det mellanmänskliga mötets betydelse för meningsskapande av styrdokument är ett 

intressant område. Undersökningen visar tydliga indikationer på betydelsen av muntlig 

kommunikation, dels mellan medarbetare och chef men främst mellan medarbetarna 

själva.  

6.3 Implikationer för samhälle och arbetsliv 
Äldreomsorgen kännetecknas delvis av tungt fysiskt arbete, hög arbetsbelastning, 

”samvetsstress”, höga sjukskrivningssiffror och rekryteringssvårigheter som leder till att 

stor del av personalen (ca 20 %) saknar formell utbildning (Suntliv.nu). En samhällelig 

uppfattning som då och då kommer till uttryck i den offentliga debatten vill göra gällande 

att det är en ”bra erfarenhet” för ungdomar att ha arbetat åtminstone en kortare period 

inom vården. Utifrån uppsatsens resultat som pekar på vikten av retrospektivitet och 

kontinuerligt samarbete bland medarbetarna för ett gott meningsskapande finns skäl att 

ifrågasätta den bilden. Meningsskapande kring bemötande kanske inte går att koppla 

direkt till vilket bemötande som ges, åtminstone kan denna uppsats inte uttala sig om det, 
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men det är troligt att det finns en relation däremellan. För att erbjuda vårdtagarna den 

bästa möjliga vården behövs kontinuitet, utbildning och information, även till vikarier. 

Det sistnämnda saknades helt på det undersökta vårdboendet. 

De negativa aspekterna som nämndes ovan tillsammans med lönen som är lägre än hos 

andra likvärdiga yrken talar om att arbete inom äldrevården inte är prioriterat ur ett 

samhälleligt perspektiv. Detta kan naturligtvis påverka förutsättningarna för 

verksamheten och dess meningsskapande. Det finns skäl att fråga sig vilka möjligheter 

det finns för medarbete inom äldreomsorgen i allmänhet att föra ett gott 

meningsskapande och arbeta i enlighet med det. Till exempel påverkar det 

organisationsmedlemmarnas identitetsskapande då de troligtvis internaliserar 

omgivningens kommunicerade bild av deras arbete. Detta kan leda till en ond cirkel där 

yrkets låga status bekräftas om och om igen. Resultatet från undersökningen kanske hade 

sett annorlunda ut ifall den hade utförts inom näringslivet då de som arbetar där kanske 

har en annan syn på sitt arbete. Samtidigt ställs högre krav på en sektor som vården 

vilken är avgörande för människors liv och välmående. Vårdtagarna är på gott och ont 

beroende av sina vårdgivare och sådant som bemötande får inte brista. De stora kraven 

och den låga statusen kan innebära en stressituation för de anställda och även påverka 

kvaliteten på vården som hela samhället är beroende av.	  

	  

Något som kommit fram i undersökningen är att medarbetarna i fallet inte använde sig 

av intranätet i speciellt stor utsträckning, särskilt inte i förhållande till styrdokument. 

Kanske är det en informationskanal som inte passar i alla verksamheter. Man bör i så fall 

fundera över ifall det finns andra kanaler eller metoder för kommunikation som är mer 

lämpliga.	  

	  

Då många respondenter i undersökningen hade svårt att relatera till styrdokumenten och 

föredrog muntlig kommunikation kan man fråga sig vilket behov det faktiskt finns av 

styrdokument. Johansson (2003) skriver att de ibland används mest som självbekräftelse 

för ledningen. När det gäller vård och omsorg finns dock ett viktigt behov av 

styrdokument för kvalitetskontroll och kvalitetsindikator. Dessutom kan man se utifrån 

undersökningen att många respondenter tycker sig kunna använda dem som verktyg för 

reflektion. Dock bör organisationer ha ett klart syfte med sina styrdokument och vara 

noga med att utforma dem därefter.	  

	  

Uppsatsen visar på vikten av att följa upp ett kommunikativt ledarskap med ett 
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kommunikativt medarbetarskap. Speciellt mellanchefernas roll är viktig här.	  

Utifrån för vad uppsatsen kommer fram till kan man anta att en lyssnande chefsroll som 

intresserar sig för och lyckas skapa en förståelse för medarbetarnas uppfattningar har 

större möjligheter att leda verksamheten på ett produktivt sätt och utvärdera sitt eget 

arbete. Här ligger samtidigt en paradox, det är omöjligt för chefen att frångå sina egna 

uppfattningar om sig själv, organisationen och medarbetarna. Det är dock samma 

paradox som medarbetarna utsätts för när ledningen ska kommunicera sina värderingar 

till dem. Ett nära arbete leder till större samförstånd (Sutcliffe, 2001). Kanske räcker inte 

arbetet med APT och planeringsdagar utan chefer och medarbetare bör integreras 

kontinuerligt i det dagliga arbetet. Många medarbetare lyfte fram hur de inte vill läsa 

styrdokument dagligen, fördelen med en närvarande chef är att denne då kan göra 

översättningen från styrdokument till handlingar ständigt i arbetet. En stor del av medie- 

och kommunikationsforskningen och organisationsforskningen har de senaste åren 

påpekat vikten av meningsskapande i ledarskap och fördelen med plattare organisationer 

utan stora avstånd mellan chefer och anställda, uppsatsen sluter sig till den skaran. 
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Bilagor 
	  

Bilaga 1 - E-brev från enhetschefen vid vårdboendet 
To: sara.simonsson@live.se 

Subject: värdegrundskontrakt 

From: anneli.sjogren@karlstad.se 

Date: Mon, 26 Nov 2012 14:42:00 +0100 

 

Hej. Skickar över vad som står i vårt värdegrundskontrakt..  

*        På vår enhet bemöter vi varandra och våra kunder på ett korrekt,vänligt och 

respektfullt sätt  

*        Vi förmedlar trygghet och omtanke till våra kunder hela dygnet  

*        Här samverkar olika yrkeskategorier för att kunna erbjuda våra kunder en god 

omvårdnad med kvalite  

*        Vi erbjuder alla våra kunder någon form av grupp eller individanpassad aktivitet 

varje vecka.  

*        vi hjälper varandra att ta till vara våra kompetenser och kunskaper  

kan ses som floskler men vi har diskuterat med alla i personalen kring detta och vad 

orden betyder för oss.. Sen kan man säkert ha uppfattat det efter e get huvud trots allt...  

Vid förhinder och ni inte når mig kan ni ringa personalen.. 054-xxxxxxx 

Välkomna. Anneli      
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Bilaga 2 - Intervjumanual 
Den här intervjun kommer att handla om meningsskapande utifrån styrdokument, 

speciellt i förhållande till bemötande och är till för att samla in material till c-uppsatsen vi 

skriver i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Vi kommer börja med att ställa 

lite frågor om ditt arbete, sen om bemötandets roll, om styrdokument och hur ni arbetat 

med dem och till sist kommer vi titta på lite olika citat som kommer ur styrdokumenten. 

Om du inte känner igen dokumenten är inte det ett problem, då är vi ute efter din 

uppfattning om dem utifrån ditt yrke.  Allt deltagande är frivilligt och du får när som 

helst välja att avsluta intervjun eller inte svara på frågor. Din medverkan i den färdiga 

uppsatsen kommer att vara anonym. Undrar du över något är det bara att fråga! 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du för utbildning? 

Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut? Arbetsuppgifter och rutiner? 

Varifrån kommer rutinerna, är det ni i personalen som kan komma fram till vad som 

fungerar eller bestämms det uppifrån?  

(Finns det tydligt nedtecknat?) 

Arbetar ni ensamma eller i par/grupp? 

Har ni bra sammanhållning? Hur? 

Bemötande 

Kan du förklara vad bemötande är? 

Hur skulle du beskriva ett gott bemötande? 

Hur tycker du att bemötandet som sker i ert vardagliga arbete står sig mot idealet du just 

beskrev? 

Hur viktigt tycker du att det är med bemötande? 

Hur viktigt tror du att det är för vårdtagarna? 

Styrdokument 

Vilka styrdokument känner du till? (Fråga om värdegrund, värdighetsgarantier, 

värdighetskontrakt om de inte tas upp spontant) 

Har ni arbetat med dem? Hur har det i så fall gått till?( Vid möten, utbildningar?)(Vilka?) 

Har det arbetet följts upp? I så fall hur. 

Hur väl känner du till innehållet eller avsikten i styrdokumenten?  

Vad tycker du om innehållet? 

Kan du berätta vad styrdokumenten säger om bemötande, så som du uppfattar det? (gott 
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bemötande, självbestämmande) 

Hur väl känner du att det stämmer överens med hur ni arbetar? 

Skulle du kunna ge exempel? ( när det följs upp alltså…) 

Ledarskap, kultur och lärande 

Pratar din chef om innehållet i styrdokumenten? 

Upplever du att din chef arbetar på ett sätt som stämmer överens med innehållet i 

styrdokumenten? 

Resonerar ni i personalen kring de frågor som behandlas i styrdokumenten? (När?) 

Skulle du säga att ni lär er mycket av varandra?  

(I så fall, sker det genom diskussion eller genom att man göra som man ser alla andra 

gör?) 

Finns det oskrivna regler som ni följer i arbetet? 

Hur pass lika upplever du att du och dina kollegor utför arbetsuppgifter?  Inte bara 

rutiner, inte bara själva arbetet…kommunikation 

Vad påverkar hur lika ni arbetar? 

Om det uppstår ett problem eller en okänd situation, hur försöker du lösa den? (Kan du 

beskriva hur du löst ett problem tidigare?) 

Brukar du använda styrdokumenten när oklarheter i arbetet uppstår/ för att lösa 

problem? I så fall, hur? Hur ofta? I vilka sammanhang? 

Finns styrdokumenten lättillgängliga i arbetet, kan ni gå till dem om ni har några 

undringar? 

Känner du att du skulle ha nytta av att koppla ditt arbete mer till dem? (Hur då?) 

Citat 

Nu kommer vi titta på lite citat från olika styrdokument. Efter varje kommer vi fråga om 

du känner igen dem så var beredd på lite upprepning. 

1. ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande (värdegrund)” (5 kap. 4§ SoL) ( socialtjänstlagen) 

Känner du igen det här citatet? (Varifrån?) 

Hur kan du relatera innebörden i det till ditt arbete? 

Värdighetsgarantier  

(som Karlstad kommun nyligen satt upp utifrån lagen) 
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1. ”Det övergripande målet är att kunden ska uppleva gott bemötande, möjlighet till 

delaktighet, självbestämmande och integritet på ett sådant sätt att de blir nöjda och trygga 

med hur och när tjänsterna levereras.” 

  

Känner du igen det här citatet? 

Kan du beskriva hur det är aktuellt i ditt arbete? 

I citatet lyfts fyra olika punkter upp, bemötande, delaktighet, självbestämmande och 

integritet. Är det någon av dem du vill betona? 

På vilka sätt kan man veta ifall kunderna är nöjda? 

2. ”Målet är att skapa trygghet till dig som kund” 

 

Känner du igen det här citatet? 

På vilka sätt kan du skapa trygghet för era kunder?  

 

3. ”Respekt för egna hemmet, att personalen knackar innan de kommer in, att de säger till 

innan de rör i skåp och lådor och att informera om vad som ska hända är viktigt. ” 

 

Känner du igen det här citatet? 

Vad tycker du om den här typen av konkreta instruktioner?  

På vilka sätt de vara till hjälp i arbetet? 

 

Värdegrunden 

 

4. ”Värdegrunderna ska genomsyra allt vi gör och ska ses som en vägledning i svårbedömda 

situationer och utgöra ett komplement till de policys, riktlinjer och instruktioner som finns.” 

 

Känner du igen det här citatet? 

Tycker du att du kan använda styrdokument på det sättet, som en kompass i ditt arbete? 

Kan du beskriva en situation där det sker/en hypotetiskt situation där det skulle kunna 

ske? 

 

5. ”Vi frågar efter våra kunders önskemål och påminner varandra om att vi inte på egen hand 

ska avgöra vad som är bäst för kunden.” 
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Känner du igen det här citatet? 

I vilka situationer kan det här vara aktuellt? 

Hur kan ni kommunicera och påminna varandra om sådana frågor? 

 

6. ”Vi strävar efter att vara personliga men inte privata i våra relationer med kunder och 

medborgare.” 

 

Känner du igen det här citatet? 

Hur kan man skapa en sådan relation som beskrivs i citatet? 

Tycker du att en sådan relation är bra? 

 

7. ”Att den enskilde eller dess närstående ges utrymme att beskriva sin situation, sina behov 

och önskemål samt ges möjlighet att påverka och planera insatser genom att delta i 

diskussion om aktuella insatser.” 

 

Känner du igen det här citatet? 

I vilka situationer är det här viktigt? 

Hur kan man skapa utrymme för deltagande för kunden? 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till medarbetarna på vårdboendet 
Hej! 

Vi är två studenter som läser medie- och kommunikation på Karlstad universitet. Vi ska 

skriva en uppsats inom internkommunikation och vill undersöka meningsskapande 

utifrån styrdokument. Vi är intresserade av hur ni uppfattar styrdokumenten som finns 

för er verksamhet, hur ni tolkar innehållet och vilken inverkan det har på ert arbete. Med 

styrdokument avser vi skrivna texter som på något sätt är tänkta att reglera 

verksamheten.  

Vi vill genomföra intervjuer med tio personer ur personalen. Intervjuerna kommer att 

spelas in för vårt eget bruk och inspelningarna kommer att behandlas konfidentiellt. Alla 

deltagare kommer vara anonyma i den färdiga uppsatsen. Allt deltagande är frivilligt och 

det står respondenten fritt att välja att inte svara på vissa frågor eller avbryta intervjun.  

Vi hoppas att ni tycker att det låter intressant och ser fram emot att träffa er! 

Vänliga hälsningar,  

Anette & Sara 

 

 

 

 

	  


