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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Telge Rent AB för att vi givits möjligheten att ta del av er organisation 
och ert förändringsarbete som underlag för vår studie. Vi är tacksamma för er generositet vad gäller 
avvarad tid till intervjuer samt hjälp med praktiska arrangemang i samband med dessa. 
 
Vi vill även tacka våra handledare Ann Bergman och Lars Ivarsson för handledning vid vår uppsats. 
 
Tack! 
 
Karlstad januari 2007 
 
Jane Engström och Lina Lundmark 
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Sammanfattning 
 
Efter år av ökade sjukskrivningstal inom svenskt arbetsliv syntes under åren 2002-2004 en minskning 
av långtidssjukskrivningarna. Denna minskning var dock marginell vad gäller kvinnodominerade 
yrkesgrupper som exempelvis lokalvårdare. (AFA Försäkring, 2006) Vi ville undersöka en 
organisation, med denna typ av yrkesgrupp, som lyckats sänka sina sjuktal. Vår förhoppning var att 
finna de hälsobringande påverkansfaktorer som lett till lägre sjukskrivningstal och presentera dessa 
som underlag för andra organisationers hälsoarbete. Syftet med vår studie är att beskriva Telge Rent 
AB och deras arbete med att minska medarbetarnas sjukfrånvaro och öka effektiviteten. Vi har valt 
att studera detta arbetsmiljö- och effektiviseringsarbete ur ett ledningsperspektiv. Vi har genomfört 
en fallstudie av företaget med hjälp av en kvalitativ ansats och intervjuat ledningsgruppen i Telge 
Rent AB. Ansatsen valdes för att få en inblick i och en förståelse för hur ledningen tänkt och handlat 
i förändringsarbetet. Vår analysmetod har varit Grounded Theory-inspirerad. Telge Rent AB har, 
enligt oss, vidtagit åtgärder som är kontrollerande, stödjande eller både kontrollerande och stödjande. 
Vår tolkning är att det är syftet med åtgärden som avgör huruvida denna blir stödjande eller 
kontrollerande. Under studiens gång har vi fått insikt i att sundare levnadsvanor med hjälp av 
friskvårdsaktiviteter såsom subventionerade träningskort, kostrådgivning m.m. är sätt att försöka öka 
medarbetarens välmående och minska sjukfrånvaron men det är oftast bara de redan inbitna 
entusiasterna som utnyttjar detta. De teorier vi valt för vårt problemområde fokuserar på att hälsa är 
mer än frånvaro av sjukdom, att det snarare är en balans mellan psykiskt och fysiskt välbefinnande. 
Efter att ha studerat litteratur om ämnen som hälsa, friska arbetsplatser, friskt ledarskap, 
sjukskrivningar, hälsofrämjande arbete, hälsopromotion, långtidsfrisk m.m. inser vi att det handlar 
om att bearbeta mer grundläggande faktorer för att uppnå god hälsa. Att skapa ett friskt, lönsamt och 
produktivt företagsklimat kräver mer än gymkort och fruktkorg. För att uppmärksamma sin egen 
livsstil och eventuellt ändra den bör varje medarbetare ges möjlighet att arbeta med sin självinsikt, 
självkänsla och självförtroende, d.v.s. hur man ser på sig själv och sina värderingar. Information och 
utbildning om hälsa blir sedan nästa steg för att medarbetaren ska kunna ta egna beslut kring sin 
hälsa. Ett lyckat organisatoriskt hälsoarbete bör komma inifrån medarbetarna själva och 
arbetsgivarens uppgift är att agera informationsbärare i frågan. Förhållanden som påverkar vår 
motivation och arbetslust är faktorer som påverkar vår hälsa. Utifrån studerade teorier har vi funnit 
att krav och kontroll, empowerment, uppmärksamhet och feedback, känsla av sammanhang samt 
förståelse för arbetets mål och helhet är verktyg i arbetet med att leda för hälsa. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera tidigare studier rörande vårt problemområde, 
syftet med vår studie samt våra frågeställningar. Vi redogör även för hur vi disponerar uppsatsens 
olika kapitel. 

 
Efter en lång rad av år med ökade sjukskrivningstal i Sverige menar AFA Försäkring1 (2006) att 
dessa nu minskar för andra året i rad, främst gäller detta långtidssjukskrivningar2. Emellertid är denna 
minskning knapp inom kvinnodominerade yrken. Kvinnor i yngre åldrar drabbas nu även i större 
utsträckning. Sjuksymptomen, som mestadels kvinnorna uppvisar, är problem med skelettet, 
rörelseorganen samt mental ohälsa. Värst drabbade, enligt AFA:s undersökning, är städare, 
yrkesutövare inom vård och skola samt äldre- och barnomsorg. Inom dessa yrken finns många äldre 
kvinnor och arbetet är fysiskt krävande samt har hög psykosocial påfrestning (Forsblom m.fl., 2006). 
Marklund m.fl. (2005) har studerat sambandet mellan hälsa och sjukfrånvaro och betonar att 
befolkningens förändrade hälsotillstånd bara delvis kan förklara den höga sjukfrånvaron. I sektorer 
med kraftig sjukfrånvaro beskrivs tillstånd som känsla av stor trötthet i arbetet samt att det är svårt 
vid hälsoproblem eller nedsatt arbetsförmåga att arbeta kvar på arbetsplatsen, d.v.s. en ökad 
intolerans för olikheter i prestation. Sjukskrivning blir istället följden. Mänsklig oförmåga gällande att 
hantera konflikter och svårigheter i arbetet är också en sjukskrivningsfaktor. Hälsoproblem i 
ungdomen samt en låg känsla av sammanhang i arbetslivet är andra faktorer som ökar risken för 
sjukskrivning. En fråga vi ställer oss i detta sammanhang är: hur agerar då ledare inom organisationer 
för att komma tillrätta med dessa problem och förbättra medarbetarnas hälsa? Genom att studera en 
organisation som minskat sin sjukfrånvaro är vår förhoppning att kunna få ökade kunskaper i ett 
ledarskap för hälsa. Strauss och Corbin (1998:272) betonar den vetenskapliga studiens ändamål att 
påvisa betydelsefullhet och användbarhet. Vi hoppas att vår studie kommer att kunna påverka andra 
organisationer i deras hälsoarbete. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att studera Telge Rent AB:s (fortsättningsvis kallat Telge Rent) arbete med 
att minska medarbetarnas sjukfrånvaro och öka deras effektivitet. Vi har valt att studera detta 
arbetsmiljö- och effektiviseringsarbete ur ett ledningsperspektiv med hjälp av en kvalitativ ansats. 
Våra frågeställningar lyder: Vilka problem låg till grund för Telge Rents förändringsarbete? Vilka 
åtgärder vidtogs? Vilka effekter fick åtgärderna? 

1.2 Disposition 

Efter vårt inledande kapitel presenterar vi vårt studieobjekt Telge Rent AB. Vi beskriver Telge Rents 
organisation, de problem företaget hade angående sjukfrånvaro och effektivitet samt de ägardirektiv 
som låg till grund för förändringsarbetet. I kapitel tre beskriver vi de teorier vi valt att relatera till vårt 
problemområde. Vårt metodval återfinns i kapitel fyra tillsammans med vårt urval, etiska aspekter 
samt vårt arbete med att skapa validitet och reliabilitet i vår studie. I kapitel fem redogör vi för 

                                                 
1 Ägs av arbetsmarknadens parter och försäkrar arbetstagare inom privat sektor, kommun och landsting genom 
kollektivavtal eller andra överenskommelser. AFA genomför årligen undersökning rörande arbetsskador och sjukfrånvaro 
på svenska arbetsplatser. AFA Försäkring (2006) 
2 Sjukfall som har medfört mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning. AFA Försäkring (2006) 
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resultat och analys utifrån vårt empiriska och teoretiska material. Vi beskriver åtgärder Telge Rent 
valt att vidta i sitt förändringsarbete samt analyserar dess effekter utifrån valda teorier. Vi avslutar vår 
studie med en slutdiskussion i kapitel sex där vi besvarar våra frågeställningar och diskuterar 
slutsatser. 
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2 Studieobjekt: Telge Rent AB 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt studieobjekt Telge Rent. Vi redogör för de problem som 
låg till grund för förändringsarbetet samt de direktiv organisationen hade att förhålla sig till. 

 
I början av 2004 fick kommunstyrelsen i Södertälje kommun en rapport av en särskilt tillsatt 
arbetsgrupp. Rapporten redovisade bland annat alarmerande hög sjukfrånvaro bland kommunens 
städpersonal. Arbetsgruppen konstaterade att fortsatt drift av städverksamheten i samma regi som 
tidigare var ineffektiv. Gruppen presenterade ett förslag som innebar en samordning av all städ-
verksamhet i kommunen till ett särskilt dotterbolag i den nybildade kommunala koncernen Telge. 
Redan samma år var Telge Rent AB en verklighet. (Sender m.fl., 2005:1) 

 
I slutet av 2003 tog kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Södertälje kommun beslut om en 
omorganisation av kommunens olika bolag. De behövde organiseras och verka i en mer gemensam 
organisation. Detta skulle resultera i en ägarhierarki med färre beslutandenivåer och enklare struktur. 
Lokalvården med dess anställda var representerade i olika kommundelar och under olika 
arbetsgivarformer. Vissa var anställda av Samhällsbyggnadskontoret, vissa var anställda av Telge 
bostäder, någon inom Telge Energi och vissa skolor hade egen anställd personal som skötte 
lokalvården. Arbetsgivarna ansvarade på var sitt håll för lokalvårdarnas instruktioner och 
arbetsutförande. Arbetsgivarnas direktiv var undermåliga och personalen fick i mångt och mycket 
utforma sin arbetsstruktur på egen hand. Arbetsgruppen3, som nämndes i inledningscitatet, fick i 
uppdrag att studera lokalvårdens struktur och framtid. Arbetsgruppens förslag var att de olika 
bolagens lokalvårdare skulle enas under en ny organisation, Telge Rent, med lokalvård som sin 
kärnverksamhet. Telge Rent skulle således agera som dotterbolag i moderbolaget Telge. Företaget 
skrev ett treårskontrakt med Södertälje kommun för en tryggad start och möjligheter att skapa 
förutsättningar för att agera under marknadsmässiga villkor under 2006 (Sender m.fl., 2005:2-3). 
Telge Rent har under 2006 i genomsnitt haft 160 anställda. På befattningarna under VD finns fem 
områdeschefer som ansvarar för var sitt geografiskt område inom kommunen, se figur 1. Inom varje 
område finns städgrupper som leds av varsin gruppledare (Sender m.fl., 2005:3-4 & Norberg m.fl., 
2006:1). Cirka nio procent av de anställda är män (Sjöstrand, 2006).  
 

 
 
Figur 1: Organisationsschema Telge Rent AB 2006-09-13 (Eriksson, 2006-10-11) 

                                                 
3 Bestod av representanter från de olika kommunala enheterna och bolag med egen städverksamhet samt en representant 
från kommunen. Uppdraget initierades p.g.a att Samhällsbyggnadskontorets fastigheter skulle flyttas över till ett nytt 
bolag och lokalvårdarnas vara eller inte vara i framtiden blev en aktuell fråga. (Sender m.fl., 2005:3) 
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Tankarna om att även kunna agera på den privata lokalvårdsmarknaden blev förkastade till största 
delen p.g.a. att löneläget på Telge Rent ligger högre än liknande verksamheter inom privat marknad 
och detta medför ett underläge konkurrensmässigt. De slutliga ägardirektiven resulterade i att Telge 
Rent skulle ansvara för all lokalvård och näraliggande service till kommunens och koncernens 
fastigheter, effektiviteten (städad yta per timme och anställd) bör vara likvärdig med jämförande 
städbolag i landet samt att NKI (Nöjd KundIndex)4 bör förbättras. En VD tillsattes för att ”ro 
iland” de beslutade ägardirektiven. Prioritet i arbetet var alltså att effektivisera företaget och få ner 
sjukskrivningstalen. (Sender m.fl., 2005:5) 
 
Vi ser Telge Rents förändringsarbete som en process där delarna problem, åtgärd och effekt utgör olika 
moment. Vi kommer i vårt arbete åskådliggöra, beskriva och analysera dessa moment utifrån en egen 
modell, se figur 2. 
 

 

Problem Åtgärd EffektProblem Åtgärd Effekt
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Telge Rents förändringsprocess 
 
Momentet problem redovisas nedan, medan momenten åtgärd och effekt redovisas i vår resultat- 
och analysdel. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Problem Åtgärd EffektProblem Åtgärd Effekt

• Hög sjukfrånvaro

• Låg effektivitet

Problem Åtgärd EffektProblem Åtgärd Effekt

• Hög sjukfrånvaro

• Låg effektivitet
 
Figur 3: Telge Rents förändringsprocess - problem 
 
Figur 3 betonar de problem Telge Rent hade i ingångsskedet av processen, d.v.s. hög sjukfrånvaro 
och låg effektivitet. Sjukfrånvaron var 68 dagar per anställd och år. Den låga effektiviteten bestod 
framförallt i att Telge Rent städade mindre yta per anställd och timme än konkurrenterna, det 
utfördes tjänster utöver avtal samt att företaget hade bristfälliga städ- och inköpsrutiner (Sjöstrand, 
2006). I kommande avsnitt presenterar vi teorier med relevans för vårt problemområde. 

                                                 
4 NKI är en tjänst från SCB (Statistiska Centralbyrån) där de med hjälp av post – eller elektronisk enkät samlar in 
information från organisationens kunder för att mäta kundernas upplevda kvalitet av verksamheten. SCB ger även stöd 
för vad i kvalitetsarbetet som bör prioriteras, bevaras eller förändras utifrån kundernas svar. SCB (2006). 

8(47) 



Jane Engström och Lina Lundmark Att leda för hälsa 

3 Teori 

Utgångspunkten för valda teorier utgörs av sökbegrepp såsom ”hälsa”, ”friska arbetsplatser”, 
”sjukskrivningar”, ”friskt ledarskap” och ”långtidsfrisk”. Dessa begrepp ledde oss till teorier som 
KASAM och Empowerment, teorier om förändringsarbete och motivation vilka vi fann betydande 
för vår studie. Vi har även använt oss av litteratur rörande ledarskap, teori om krav och kontroll i 
arbetet samt rapporter rörande sjukskrivning, hälsa och status. För att strukturera vår teoridel har vi 
valt att presentera teorierna i grupperna: ”Hälsa och självkänsla”, ”Arbetsmiljö”, samt ”Förändring 
och motivation”.  

 

3.1 Hälsa och självkänsla 

Hur skildras god hälsa? Detta definieras olika, såsom att ”inte vara sjuk” eller att ”vara i god form”. 
Hälsa beskrivs olika av människor i skilda livssituationer: för småbarnsföräldern är god hälsa att 
”orka med vardagen” medan andra fokuserar mer på ”avsaknad av sjukdom”, ”en dimension av 
styrka kontra svaghet” eller ”vara i form för att klara arbetet som förväntas”. Medelklassens kvinnor 
beskriver det mer med fokus på känslomässigt och mentalt välmående medan arbetarkvinnan 
relaterar hälsa till den fysiska kapaciteten. Detta hänger mycket ihop med kulturellt arv från 
generation till generation. (Ewles & Simnett, 1992:3) Även beskrivningen av när god hälsa infinner 
sig skiljer sig åt: äldre definierar detta som ”dagen då jag inte lider så mycket av min kroniska bronkit 
och reumatism att jag orkar gå till affären” eller rökaren som varje morgon med sin rökhosta inte ens 
längre noterar den då det för honom är ett normalt tillstånd.5 Alla har sina normer och värderingar 
om vad hälsa är och när den infinner sig (ibid:5-6). World Health Organization 
(Världshälsoorganisationen) har allmängiltigt definierat hälsa som ”a state of complete physical, 
mental and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity”. Denna definition 
får en del kritik; vissa menar att det är orealistiskt att uppnå alla dessa tillstånd samt att individen 
pendlar mellan tillstånden hälsa och ohälsa (ibid:6). 
 
Med utgångspunkt i Tibblins (1982) hälsokoordinat hävdar Ljusenius och Rydqvist (2004:63) att för 
att kunna analysera en individs hälsa bör man dela upp tillståndet i en kroppslig och en upplevd känsla. I 
figur 4 illustreras detta. Dimensionerna sjuk till frisk/icke sjuk motsvarar den kroppsliga hälsan och 
må bra till må dåligt motsvarar den upplevda hälsan. 
 

Sjuk Frisk/Icke sjuk

Må bra

Må dåligt  
 
Figur 4: Tibblins (1982) hälsokoordinat (Ljusenius & Rydqvist, 2004:63) 

                                                 
5 Undersökning är gjord bland diverse studenter samt arbetsverksamma i Storbritannien. (Ewles & Simnett, 1992:12) 
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Det finns ett växelspel mellan den kroppsliga hälsan och den upplevda så till vida att upplevd ohälsa, 
exempelvis stress, ofta tar sig yttringar i kroppsliga symtom. Ljusenius & Rydqvist (2004:64 & 
Johnson m.fl., 2003:26) anammar detta tänkande när de utvecklar sina teorier/tankar om att 
individen rör sig dynamiskt mellan och inom dessa områden hela tiden, alltså från sjuk till frisk/icke 
sjuk, från att må bra till att må dåligt. Ewles & Simnett (1992:8) har tolkat Seedhouse (1986) och 
menar att för att uppnå god hälsa bör individen utgå från sin egen potential, vad betyder god hälsa 
för mig och vilka möjligheter och på vilket sätt finns möjligheter för mig att uppnå detta? Det 
handlar om empowerment, att själv öka sin livskvalitet på egna villkor.  
 
Sjukfrånvaron i en sund organisation ligger mellan 2-4 % av arbetad tid. Överstigs detta värde anses 
det som hög sjukfrånvaro och är värdet lägre än 2 % kan det finnas risk för sjuknärvaro av personalen, 
d.v.s. att medarbetarna går till arbetet även vid sjukdom. (Johnson m.fl., 2003:25-26) 
 
För att åstadkomma hälsofrämjande processer på arbetsplatsen finns tre viktiga nyckelord: 
Ledarskap, resurser och egen kraft. Ledarskapet ska vara inriktat på att inte bara informera om vikten 
av god hälsa utan även ha god hälsa som ett mål att styra mot. Det viktigaste är dock att 
medarbetarna tillåts vara delaktiga och engagerade och att de använder sin egen kraft och sina 
resurser (Menckel & Österblom, 2000:10). När organisationer arbetar med att främja hälsa finns flera 
tankar av etisk art att ta ställning till: att föreskriva någon ett tillvägagångssätt och en förändring av 
livsstil kan uppfattas negativt då denne kan känna skuld över att inte klara av utmaningen eller känna 
ilska över att bli bestämd över (Ewles & Simnett, 1992:33). Förarbetet och grundbulten för dessa 
beslut ligger i att öka individens självinsikt och självförtroende. Hur individen känner för och om sig 
själv, att även kritiskt granska sina värderingar och attityder. Strategier för detta kan vara att se över 
kontexten kring besluten, vilken har stor betydelse då dess möjligheter eller hinder påverkar, försöka 
förstå individens utgångspunkter inför besluten samt se attityd- och beteendeförändring som ett 
långsiktigt arbete med kontinuerlig utbildning och uppföljning (ibid:159). Hur långt ska 
företagsledare gå för att överföra sina tankar om hälsoarbetet på andra? Hur ska styrningen och 
påverkan ske? Det är inte så lätt att säga enligt Ewles & Simnett (1992:33-35). Organisationen kan se 
det ur olika dimensioner, från att övertyga till att agera mer neutralt genom att ge fakta men lämna 
beslutet till individen, till att enbart lyssna och ge information när det efterfrågas. Organisationen är 
dock alltid skyldig att lyfta fram hälsofrågorna. Allt hälsoarbete bör baseras och utarbetas efter 
individens sociala, etiska, ekonomiska och kulturella bakgrund vilket oftast glöms bort (Ewles & 
Simnett, 1992:41 samt Menckel & Österblom, 2000:18). 
 
Johnsson m.fl. (2003:14) menar att ”det goda livet kräver det goda arbetslivet” - att det bör finnas en balans 
och harmoni mellan arbetsliv och privatliv. Menckel och Österblom (2000:25-27) utvecklar detta 
vidare genom att skilja på hälsofrämjande arbetsplatser och förebyggande arbetsplatser. De 
hälsofrämjande fokuserar på att utveckla engagemang, möjliggöra, erbjuda, stärka medan de 
förebyggande i huvudsak skyddar, minskar riskfaktorer, rehabiliterar, avvärjer fysiska och mentala 
hälsoproblem. Hälsofrämjande arbetsplatser bör ha en öppenhet för att arbeta med variabler som rör 
sig utanför arbetet, man kan inte bortse från att arbetsliv och privatliv hänger ihop. Angelöw 
(2005:147) omtalar optimism hos medarbetare som en hälsobringande faktor. Han menar att 
pessimism leder till försvagande av immunförsvar och att det tar längre tid att rehabilitera en 
pessimistisk medarbetare än en optimistisk. Han menar att pessimisterna i största allmänhet röker 
mer, dricker mer alkohol samt motionerar mindre än optimister. Fokus bör därför ligga på att skapa 
hög arbetsglädje och ett väl fungerande samarbete för att främja hälsa (ibid:77). Vår moderna 
livsföring innebär att många utan att direkt vara sjuka har mycket låg fysisk kapacitet. 
Hälsoprofiltester som genomförs inom organisationer visar att en inte så liten andel av medelålders 

10(47) 



Jane Engström och Lina Lundmark Att leda för hälsa 

och äldre medarbetare har så dåliga fysiska värden att de har svårt att nå sin fulla kapacitet. Det 
handlar helt enkelt om för låg syreupptagningsförmåga. Studier visar att införande av motion på 
betald arbetstid är ekonomiskt lönsamt (Ljusenius & Rydqvist, 2004:39). Det svåra, menar 
författarna, är att nå ut till dem som verkligen behöver ökad motion.  
 
Aurell (2001) beskriver städares sociala identitetsskapande. Hon menar att tidigare studier rörande 
identiteter har utgått ifrån att identiteter är något som individen är men hon menar att vi nu ser det 
som en tillblivelseprocess, d.v.s. något vi gör och skapas till – utifrån det vi är. Aurell har studerat 
identitetsskapandet hos en grupp städare och beskriver olika aspekter av städarens identitet, såsom 
genus, klassfrågan, kompetens samt tid och rum. Aurell (2001:194) menar att det är viktigt för 
städaren att göra ett gott arbete och känna sig nöjd med det. Om arbetsinnehållet förändras så att 
deras värderingar, vad gäller att kunna utföra ett tillfredsställande resultat, utmanas möts detta med 
hårt motstånd. Med utgångspunkt i Ambjörnsson (1998) hävdar Aurell (2001:194-195) att detta 
stämmer bra överens med arbetarklassens inställning till arbete. Motståndet till ny teknik beror på att 
en arbetare använder sin kropp och fysiska styrka istället för maskiner. Det manuella arbetet hyllas. 
Städarbetet, delar kvinnor och mäns position. Den ”vanliga städningen” som ofta kvinnor utför har 
av samhället den allmänna uppfattningen att den klaras av alla, det krävs ingen särskild kompetens 
för det. Männen däremot utför specialstädning som kräver extra kunskaper som de införskaffat. 
Denna uppfattning som främst samhället står för hindrar organisationen att få de anställda att känna 
sig kompetenta och värdefulla.  
 
Aurell (2001:195-196) skildrar städarnas tillvaro på arbetet som ”en främling i ständig tidsnöd”. När 
kontrakt ska förnyas eller omförhandlas sägs städarna upp eftersom arbetsgivaren inte vet om deras 
arbetskraft kommer att bli aktuell. Detta anses av städarna som mycket stressande. Städarna känner 
sig lätt utbytbara och arbetsgivaren ser inte kompetensen hos en erfaren städare. Att alltid utöva sitt 
arbete på andras rum och i andras lokaler anses också stressande, de känner sig som inkräktare. 
 
I figur 5 har vi försökt beskriva det dilemma med påverkansfaktorer städaren dagligen utsätts för 
gällande sin yrkesidentitet enligt Aurells (2001:191-192) studie: 
 

Kund Städare Arbetsgivare

Står för samhällets syn på arbetet 
och detta leder till ett visst bemötande

Står för krav på uppträdande och förhållningssätt 
då städaren agerar frontpersonal

 
 
Figur 5: Påverkansfaktorer rörande städarens identitetsprocess 
 
Utgångspunkten är att identiteten skapas i relationen mellan städaren och kunden, där kunden agerar 
den generella samhällssynen på städarens arbete och roll, samt mellan städaren och arbetsgivaren 
som både kan ha ambitioner att utveckla städarens yrkesstolthet och dessutom forma densamme till 
att agera professionell inför kunden. Arbetsgivarens arbete med detta slås ofta i spillror av samhällets 
nedlåtande och nonchalerande inställning till städarens arbete. Städare upplever sig själva olika i sitt 
yrke och kan välja hur de ska bemöta samhällets reaktioner. Att acceptera att bli behandlad som luft 
är att förtydliga den bild samhället har av städarna. Motstånd mot förutfattade meningar är en väg för 
förändring av detta. (ibid:197-198) 
 
Aurell (2001:199) uppfattar städarna, i sin studie, som professionella och deras agerande påminner 
om individers med kvalificerat arbete. Detta baserar hon på att de arbetar mycket obetald övertid 
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som grundas på deras stora ansvarstagande i arbetet, de tvingas ofta agera flexibelt och ta snabba 
beslut utan stöd i vardagen samt att deras arbetssituation är komplex och osäker. Aurell (2001: 201) 
tar avstånd från att det överhuvudtaget finns något okvalificerat arbete och menar att det samhället 
ser som kvalificerat arbete innehas av människor vi beundrar eller har yrken som vi beundrar och att 
detta leder till vår tolkning av dem som intelligenta och kompetenta. Status i ett yrke bedöms både 
efter vad som görs och vem som gör det. Var man städar varken förbättrar eller försämrar identitetens 
status. 

3.2 Arbetsmiljö 

Hur påverkar arbetsmiljön och arbetssituationen individens hälsa samt vilken inverkan har 
ledarskapet på dessa? Vi har valt att belysa detta med nedanstående teorier. Antonovsky (2005) fann, 
i en studie, att människor som levt under svåra förhållanden, trots detta, uppvisade både god fysisk 
och psykisk hälsa. Denna iakttagelse ledde till formuleringen av den salutogenetiska modellen samt 
fick honom att ställa sig frågan: Vad är det som gör människor friska? (Antonovsky, 2005:15) 
 
Levi i Antonovsky (2005:9) skriver i förordet: ”Att främja hälsa genom att undvika påfrestningar 
räcker inte enligt Antonovsky . Det räcker inte med att laga broläggningen över livsfloden så att folk 
inte ramlar (eller hoppar) i vattnet. Man måste därutöver lära dem simma, hantera sina liv i med- och 
motgång, göra det bästa av tillvaron. Det gör man genom att tillvaron görs sammanhängande.” 
Hedegaard (2005) tolkar Raeburn & Rootmans (1998) begrepp empowerment som fem centrala kompo-
nenter vilka är kontroll, kompetens, självförtroende, bidragande och deltagande. 
Kontrollkomponenten står för att individen kan påverka omgivningen och inte är ett offer för 
omständigheterna. Kompetenskomponenten står för en förmåga att på ett tillfredsställande sätt 
kunna genomföra handlingar och självförtroendet för en inre styrka och självkänsla. 
Bidragandekomponenten står för att uppfatta sig själv som en resurs, att individen har något att bidra 
med och deltagandekomponenten för att individen ser sig själv i ett större sammanhang.  
 
Antonovsky ställde sig frågan hur så många människor överlever och till och med klarar sig bra trots 
en hög stressbelastning. Det går inte att förutsäga vilka konsekvenser olika stressorer får för olika 
individer. Allt beror på hur denne hanterar den spänning som uppstår. Antonovsky började studera 
faktorer som kunde vara en hjälp för att bekämpa olika stressorer. Dessa kallar han generella 
motståndsresurser (GMR) och kan vara pengar, jagstyrka, socialt stöd etc. Han menar att dessa 
motståndsresurser bidrar till att göra stressorerna, som vi utsätts för, begripliga. Detta skapar med 
tiden en känsla av sammanhang. Så bildades begreppet KASAM, Känsla Av SAMmanhang. Människan 
kan ha hög eller låg KASAM. (Antonovsky, 2005:16-17)  
 
Antonovsky förespråkar det salutogenetiska perspektivet som innebär att fokusera på vad det är som 
gör att människor är friska. Motsatsen till detta är patogenes vilket länge har präglat sjukvården. 
Människan är antingen frisk eller sjuk och är denne sjuk ska sjukdomen bekämpas. Den 
salutogenetiska infallsvinkeln vill få oss att sluta se människor som antingen friska eller sjuka för att 
istället se att människor befinner sig någonstans mellan de två polerna ohälsa och hälsa (Antonovsky, 
2005:28 och 35). Antonovsky menar att det är graden av KASAM som bestämmer var mellan dessa 
poler vi befinner oss. Graden av KASAM påverkar upplevelsen av sjukdomssymptomen. Motsatsen 
till begreppet ”empowerment” är paternalism där tanken är att den utvalda experten vet bäst och 
agerar normbyggare för den vanliga människan. Detta synsätt härstammar från början i tron om den 
uppfostrande statens makt (Forsberg & Starrin, 1997:14-15). Enligt Forsberg och Starrin (1997:16) 
har dessa tankar stark makt över oss än i dag, exempelvis på arbetsplatsen. Makten, i detta fall vår 
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chef, förfogar över materiella och symboliska belönings- och disciplinsystem och medarbetaren fogar 
sig väluppfostrat under denne just därför. En annan orsak är vår bristande tilltro till oss själva – den 
som inte tror på sig själv väljer att följa en ledare. Denna makt kan ses ur två perspektiv; dels som ett 
”nollsummespel” där den enes övertag vad gäller makt automatiskt leder till den andres degradering 
av makt eller att makt kan expandera från en person till en annan genom handledning och rådgivning 
utan att för den skull skapa nollsummespelet. Detta är vad empowerment handlar om, att fördela 
resurser på ett jämlikt sätt (Forsberg & Starrin, 1997:19 & Korp, 2004:50-51). Empowerment 
förespråkar en utveckling av det positiva i motsats till begreppet prevention som fokuserar på att 
förhindra och stoppa något negativt (Forsberg & Starrin, 1997:22). Kunskap skapas genom 
personliga erfarenheter, dialog och ”learning by doing” (erfarenhetsbaserat lärande) (Forsberg & 
Starrin, 1997:21). Det är medborgaren som definierar problemet, inte experten. Förändring skapas 
genom att lägga till och stärka istället för att förhindra. Förändring skapas genom att stärka egna 
resurser och handlingskompetens samt fördjupad demokrati istället för att förändra attityder. 
Upplysning sker tillsammans, sida vid sida istället för top-down styrning. Förutsättningarna för 
varaktig förändring måste vara solidaritet och ansvar istället för lojalitet och lydnad. Hälsa benämns 
som närvaro av välbefinnande istället för frånvaro av sjukdom (Forsberg & Starrin, 1997:24). 
 
Det finns tre centrala komponenter i begreppet KASAM. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken grad individen upplever de stimuli denne utsätts för som 
gripbar och sammanhängande. Hanterbarhet innebär i vilken grad individen anser att denne har 
resurser som räcker till att hantera de krav och stimuli individen utsätts för. Meningsfullheten är 
begreppets motivationskomponent och innebär i vilken grad individen anser att de krav och stimuli 
denne utsätts för är värda engagemang och investering. (Antonovsky, 2005: 44-46) Antonovsky 
bedömer komponenten meningsfullhet som den viktigaste men för att människan ska kunna hantera 
sin situation på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att alla tre komponenter är i balans (Antonovsky, 
2005: 50). Individen behöver däremot inte uppleva att allt i livet är begripligt, meningsfullt och 
hanterbart för att kunna ha en stark KASAM. Det finns gränser hos varje individ för vad som är 
viktigt i livet. ”Människor kan mycket väl vara ointresserade av landets politik, eller den 
internationella politiken, tondöva vad gäller konst och religion, sakna större kompetens i praktiska 
eller kognitiva färdigheter, inte bry sig särskilt mycket om ideellt arbete eller fackföreningar osv., men 
likaväl ha en stark KASAM” (Antonovsky, 2005:50). En person med stark KASAM har flexibla 
gränser och kan vid behov snäva in dessa (Antonovsky, 2005:187). 
 
”Individer med en stark KASAM söker en balans mellan regler och strategier, mellan lagrad och 
potentiell information. Det finns en tillförsikt att den nya informationen ska kunna göras begriplig. 
Människan är inte så rädd för att se världen som en utmaning och vara öppen för feedback” 
(Antonovsky, 2005:56). Hedegaard (2005) tolkar Gibsons (1991) empowerment där han menar att 
människor inte inväntar någons tillstånd utan tar kommandot och tar makten. Antonovsky ställer 
frågan: Hur och varför främjar en stark KASAM hälsa? Hans hypotes är att individer med hög 
KASAM uppfattar de flesta stimuli som ofarliga, som något som de kan hantera. Resultatet blir att 
personen inte upplever situationen som stressande. Anledningen till detta är enligt Antonovsky att en 
individ med stark KASAM har en tillit till att allt kommer att ordna sig. En individ med låg KASAM 
skulle däremot uppfatta samma stimuli som ett hot, något ohanterbart vilket i sin tur blir spänning 
som omvandlas till stress (Antonovsky, 2005:179-180). Detta kan i längden leda till att individen 
successivt närmar sig ett tillstånd av ohälsa. Individer med stark KASAM kan uppleva stimuli som 
hotande och kan då reagera med oro, ledsenhet, ilska etc. medan en individ med svag KASAM 
upplever hotande stimuli som ångestskapande, förvirrande och skapar känslor av förtvivlan och 
övergivenhet. Skillnaden är att de förstnämnda reaktionerna är fokuserade och kan motivera till att 
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agera medan de sistnämnda reaktionerna är paralyserande och diffusa (Antonovsky, 2005:183). 
Individer med stark KASAM ser ofta situationer som utmaningar och vill hitta de resurser som 
behövs för att lösa ett problem medan en individ med en svag KASAM har en benägenhet att ge upp 
(Antonovsky, 2005:185 och 188). Om människan har en stark KASAM är det även troligt att denne 
är medveten om sina känslor och inte känner sig hotad av dem (Antonovsky, 2005:200). 
 
Antonovskys tankar har byggts på och resulterat i nya modeller. En av dessa är krav/kontroll/stöd 
modellen som skapats av Karasek, Theorell, Johnson och Hall (Antonovsky, 2005:10). Karasek och 
Theorell (1990:1) menar att med västvärldens höga materiella standard borde även vårt psykologiska 
välmående vara högt. Så är inte alltid fallet. Många individer i arbetslivet lider av stressrelaterade 
sjukdomar och de åtgärder vi vidtar botar symtomen medan vi istället borde se över 
arbetsorganisationerna. Karasek och Theorell (1990:32) betonar två faktorer som har stor 
påverkansgrad rörande arbetsrelaterad sjukdomsbild. Faktorerna är de krav arbetet ställer på 
medarbetaren och den kontroll medarbetaren har över sin arbetssituation och dess utformning. 
Karasek och Theorell utarbetade en visuell modell som åskådliggör detta, se figur 6. 
 

 
 
Figur 6: Karasek och Theorells krav/kontroll-modell (1990:32) 
 
Modellen visar på fyra olika typer av arbetssituationer där graden av krav och kontroll är avgörande. 
Hög grad av krav i arbetet behöver inte vara skadligt om det kompenseras av hög grad av kontroll 
över arbetets tillvägagångssätt. I modellen kallas situationen ”Active”. Denna arbetssituation leder till 
ökat lärande, motivation och utveckling samt skapar nya beteendemönster. Däremot om kraven 
fortfarande är höga men kontrollen över arbetssättet är lägre genereras en arbetssituation som mer 
eller mindre kan leda till psykologisk stress och psykiskt illamående. I modellen kallas denna situation 
”High-strain” (Karasek & Theorell, 1990:35-36). En arbetssituation som har låga krav och låg 
kontroll och påverkan kan skapa robotliknande karaktärer med förlorad motivation och minskad lust 
för lärande som följd (ibid:38). Detta kan också skapa stressliknande symtom hos medarbetaren om 
denne känner sig understimulerad. Krav/kontroll-modellen kritiserades för att den utelämnar 
aspekter i arbetet som t.ex. socialt stöd6 (ibid:56). Flertalet studier rörande det sociala stödets 
påverkan på stressrelaterade symtom i arbetslivet har gjorts men Karasek och Theorell (1990:71) 

                                                 
6 Olika typer av hjälp och stöd som erhålls från familj, vänner, arbetskollegor och chefer. (Karasek & Theorell  
1990:69 och 76) 

14(47) 



Jane Engström och Lina Lundmark Att leda för hälsa 

beskriver Johnson (1986) som den som kompletterade begreppet som en ny dimension i 
krav/kontroll-modellen. Se figur 7. 
 

 
 
Figur 7: Karasek och Theorells krav/kontroll-modell kompletterad med Johnsons (1986) sociala stöd 
 
Karasek och Theorell (1990:70-71) tolkar Homans (1950) som förklarar en typ av socialt stöd som 
socioemotionellt. Detta stöd finns i arbetsgruppens normer, förtroendet arbetskamrater och chefer 
emellan samt den känsla av sammanhang och integration som genomsyrar gruppen. En 
arbetssituation med höga krav samt låg kontroll kan med ett starkt socialt stöd verka lugnande vid en 
stressreaktion. Karasek och Theorell (1990:76) betonar att interaktionen med den egna familjen och 
vänner utgör den viktigaste källan för socialt stöd. 
 
Tollgerdt-Andersson (2005) har studerat 26 arbetsplatser inom Göteborgs kommun för att försöka 
finna om olika ledarskapsstilar har samband med låg eller hög sjukfrånvaro. Tidigare studier kring 
sjukfrånvaro gjorda av Liukkonen (2004) tolkade av Tollgerdt-Andersson (2005:12) beskriver vikten 
av att känna sig behövd på arbetsplatsen, att det är enklare att stanna hemma om någon annan lika 
gärna kan ta över arbetsuppgifterna. Tollgerdt-Andersson (2005:12) menar själv att intressanta och 
krävande arbetsuppgifter också utgör faktorer som stimulerar till att gå till arbetet. Övrig forskning 
visar också på att faktorer som bristande kontroll samt otydlighet leder till ökad sjukfrånvaro 
(ibid:13). Tollgerdt-Andersson (2005:42) menar att ledarskapet inom organisationer med höga 
sjukskrivningstal karaktäriseras av att följande faktorer är centrala: vara till lags och att se alla 
anställda, medarbetarnas delaktighet och medbestämmande samt att alla ska ha det bra och vara 
nöjda. Egenskaper i ledarskapet på arbetsplatser där sjukfrånvaron är låg: delegerar ansvar, 
värdesätter systematik och ordning och reda, ställer höga krav, är tydlig och målinriktad, arbetar med 
sin egen utveckling och är trygga i sitt ledarskap samt vågar säga nej och lita till egna prioriteringar. 
 
Enligt Targama och Sandberg (1998:11) har det skett ett paradigmskifte de senaste 20 åren inom 
ledarskapsteorierna. Man har successivt gått ifrån ett ledarskap som baseras på att detaljstyra 
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verksamheten till ett mer konsultativt ledarskap. Ledarens uppgift blir att frigöra medarbetarens 
förmåga, vägleda och stimulera dem till utveckling. Detta görs bland annat genom att sätta upp grova 
ramar och rutiner för verksamheten med frihetsgrader där medarbetarna har ett stort 
handlingsutrymme som de förväntas nyttja. Den främsta uppgiften för en ledare är att påverka 
människors förståelse för sina arbetsuppgifter och sin situation. Targama och Sandberg (1998) har 
tolkat Argyris (1970) beskrivningar av den konsultativa rollen och menar att den har tre 
huvudfunktioner. Den första innebär att ledaren ska ta fram relevant information, detta kan även 
innebära att guida medarbetarna till att själva ta fram information. Den andra funktionen innebär att 
skapa engagemang, få de anställda att reflektera över information och ta ställning. Den tredje innebär 
att det aldrig går att tvinga på någon ett ställningstagande, det måste alltid finnas ett fritt val för 
medarbetaren. Targama och Sandberg (1998:145) menar att det förståelsebaserade ledarskapet 
innebär att kunna vägleda människor till att skapa sin egen verklighet. Att få medarbetarna att ta 
initiativ, söka vägar till lösningar på problem på egen hand och ta tag i situationer som uppstår. 
Ledarens roll blir att stimulera det arbete som medarbetaren tar initiativ till. 
 
Targama och Sandberg (1998:25) menar att det inte är strukturer och regler som styr hur människor 
handlar. Det är hur dessa strukturer och regler uppfattas av människan. Därför är det viktigt att 
påverka medarbetarnas uppfattningar så att det uppstår en gemensam förståelse för verksamheten 
och arbetet (ibid:47). En bra ledare bör utveckla sin förmåga att hantera förståelse. Denne bör kunna 
avläsa människors förståelse för att sedan kunna påverka den, se till att medarbetarna tar del av nya 
tankegångar och synsätt, se till att det ges utrymme att bearbeta sina erfarenheter för att på så sätt 
utveckla sin förståelse samt även kunna stimulera till engagemang och delaktighet (ibid:149). För att 
kunna utveckla förståelse krävs ett ledarskap enligt bottom-up-principen vilket innebär att 
utgångspunkten är medarbetarnas sätt att förstå sitt och företagets arbete (ibid:153). 

3.3 Förändring och motivation 

För att få en förståelse för den förändringsprocess Telge Rent genomgått har vi valt att studera olika 
sätt att gå tillväga vid ett förändringsarbete samt hur olika ledningsfilosofier påverkar medarbetarnas 
agerande utifrån deras behov och intressen. 
 
Menckel och Österblom (2000) tolkar Norrgrens m.fl. (1996) två olika strategier för 
förändringsarbete: den programmatiska strategin och inlärningsstrategin. Genom att tillämpa den 
sistnämnda strategin uppnås, enligt författarna, större hälsoförbättringar på arbetsplatsen än de som 
tillämpar den programmatiska strategin. Den programmatiska strategin kännetecknas av ett 
förhållande mellan tanke, plan och handling som kan kallas linjärt. Denna förändringsprocess styrs av 
organisationens chefer, ett s.k. top-down-perspektiv, den är imitationsdriven, den tar oftast intryck av 
metoder som använts av andra och kräver mycket planering. Inlärningsstrategin kännetecknas 
däremot av att tanke och handling står i ständig växelverkan med varandra. Denna process är 
visionsdriven, man arbetar med en bred problemdefinition, många är engagerade och begreppet 
empowerment är centralt. Vidare arbetar man både med ett top-down och med ett bottom-up-
perspektiv, d.v.s. det finns både utrymme för ledningen att ge direktiv samtidigt som man är 
intresserad av att medarbetarna sätter en prägel på förändringsarbetet. Österblom och Menckel 
(2000:53-54) tolkar B och L Joelssons (1999) strategi för förändringsarbete som att den bör innehålla 
en öppenhet i relationer, tydlighet, respekt och tillit, saklighet, omtanke, lyhördhet samt dialog. Dessa 
komponenter identifierades och presenterades för att synliggöra en modell för att kvalitetssäkra 
förändringsarbetet. 
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1900-talet innefattade i huvudsak tre stora arbetsorganisatoriska paradigm. Dessa är Scientific 
Management, Human Relations och Sociotekniken. Inom det som kom att bilda Human Relations-
rörelsen genomfördes en studie av Mayo m.fl. Utgångspunkten för studien var att undersöka hur 
produktionen påverkades genom förändringar i främst den fysiska arbetsmiljön. Studien resulterade i 
att produktionen inte påverkades eller påverkades ringa med hjälp av bättre fysiska hjälpmedel. Det 
som förbryllade forskarlaget var däremot studien av en viss grupp kvinnor. Även då resurserna i den 
fysiska arbetsmiljön reducerades kunde forskarna skönja en ökning av produktionskapaciteten. Den 
så kallade ”Hawthorne-effekten” var född. Med utgångspunkt i Gillespie (1991) hävdar Åteg m.fl. 
(2004:20) att forskarlaget genom synliggörande och uppmärksammande av medarbetarna skapade en 
entusiasm hos testgruppen som resulterade i ökad arbetsvilja och effektivitet. (Åteg m.fl., 2004) 
 
Åteg m.fl. (2004:21) tolkar Abrahamsson och Andersens (2000) påstående om människor som 
sociala varelser som att medarbetarnas personliga attityder, förkunskaper, värderingar m.m. påverkar 
synen på arbete och hur det ska utföras i större utsträckning än forskarna och företagsledarna 
tidigare anat. Studien visar att människor är sociala varelser med behov som behöver tillfredsställas 
för att skapa motivation för att utföra exempelvis arbete. Human Relations-rörelsen baseras på att 
människan inte alltid agerar rationellt utan styrs mycket av sina känslor. Människan i arbetet behöver 
tillfredsställa sina behov i form av att känna tillhörighet i en grupp, att få erkännande i sitt arbete och 
vinna respekt av arbetskamrater och ledare. 
 
För att uppnå önskvärd effektivitet räcker det inte att enbart utveckla medarbetarens kompetens7, 
enligt Ljusenius och Rydqvist (2004:11). Det krävs mer åtgärder än så. Det gäller att utveckla 
ytterligare två komponenter: motivation och välbefinnande. Motivation styrs av människans olika 
medvetna och omedvetna drivkrafter. Dessa i sin tur härstammar från historia om vad vi lärt oss att 
vi fått, får och kommer att få när vi presterar något för någon. Vi formas av bestraffningar och 
belöningar (ibid:40). Drivkrafterna styrs av de behov vi som individer har. De behov som 
regelbundet blir tillfredsställda exempelvis på arbetsplatsen inverkar begränsande på vårt handlande 
medan en otillfredsställelse av ouppfyllda behov tar sig andra uttryck. Den otillfredsställda 
medarbetaren agerar med irritation, rastlöshet och stress (ibid:45-46). 
 
Mabon (1980) tolkar McGregors (1985) två olika sätt att se på människan som att chefen väljer att 
leda sina medarbetare på olika sätt beroende på om denne har en människosyn som stämmer överens 
med teori X eller teori Y. Enligt teori X är människan i grunden lat, passiv och vill inte arbeta. 
Människan undviker att ta initiativ och ansvar och har inga ambitioner. Det finns även ett medfött 
motstånd till förändring hos individen och denne söker istället trygghet. En chef som har denna 
människosyn anser därför att människor måste styras med hjälp av sanktioner och belöningar och 
tvingas till arbete. Teori Y utgår ifrån det motsatta. Enligt denna är det naturligt för människan att 
arbeta. Människan kan leda sitt eget arbete och behöver inte kontrolleras så länge hon är motiverad. 
Individen tar själv initiativ och ansvar samt är självständig och kreativ. Att leda i enighet med denna 
teori innebär mindre detaljstyrning och ett större överlåtande av ansvar till medarbetarna (Mabon, 
1980:44-45 & Granberg, 2003:588). Ledningsfilosofier som utgår ifrån en människosyn enligt teori Y 
stimulerar medarbetarna att agera som aktiva, initiativtagande, arbetsvilliga individer (Targama & 
Sandberg, 1998:39). 

                                                 
7 Ljusenius och Rydqvist (2004:38) beskriver begreppet kompetens utifrån åtta olika faktorer: Kunskaper, färdigheter, 
erfarenhet, självinsikt, självförtroende, social kompetens, kontaktnät och livsstilskompetens (att sköta sin hälsa och inte 
drabbas av vällevnads eller fellevnadssymtom). 
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Herzbergs tvåfaktorteori påvisar de faktorer som skapar arbetstillfredsställelse respektive missnöje i 
arbetet. Det finns två typer av orsaksfaktorer. Dessa kallas för hygienfaktorer, vilka ska agera 
preventivt och förebygga bristande arbetstillfredsställelse samt motivatorer, vilka ska motivera till 
ökad prestation. Teorin innebär att det är olika saker som leder till missnöjda respektive nöjda 
medarbetare. Bristande hygienfaktorer skapar missnöje och tillfredsställande motivation skapar 
nöjda, produktiva och effektiva medarbetare. Motivatorer är till exempel prestation, erkännande, 
uppskattning, arbetsuppgiftens utformning, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Exempel på 
hygienfaktorer är företagspolicies och administrativa rutiner, arbetsledning, arbetsvillkor, löner och 
förmåner, fysisk arbetsmiljö, anställningstrygghet och relationer till arbetskamrater. (Herzberg m.fl., 
1993:113-119) Detta innebär att det inte räcker med att ha en estetiskt tilltalande arbetsmiljö, 
fruktkorg och möjlighet till träning på arbetstid för att medarbetarna ska känna sig motiverade. Det 
som behövs är en möjlighet till eget ansvarstagande, ett arbetsuppgiftsorienterat klimat samt att 
arbetsuppgifterna är förenliga med medarbetarnas intressen och kapacitet (Granberg, 2003:588). 

3.4 Sammanfattning av teori 

För att kunna uppfylla syftet med vår studie, d.v.s. att ur ett ledningsperspektiv studera och analysera 
Telge Rent AB:s arbete med att minska medarbetarnas sjukfrånvaro och öka deras effektivitet, ansåg 
vi att vi behövde ökade kunskaper om: begreppet hälsa, påverkansfaktorer för individers hälsa, 
hälsofrämjande processer i organisationer samt ledarskap för motivation och friska arbetsplatser. De 
olika kunskapsområdena kom att utgöra teorikapitlets tre delar: Hälsa och självkänsla, Arbetsmiljö 
samt Förändring och motivation. 
 
Avsnittet ”Hälsa och självkänsla” beskriver begreppet hälsa, hälsofrämjande processer i organisationer 
samt självkänslans betydelse för hälsan. Människor upplever och beskriver begreppet hälsa olika. En 
del menar att individen kontinuerligt rör sig mellan tillstånden sjuk och frisk och för att kunna 
analysera en individs hälsa bör man utgå både från dennes kroppsliga och upplevda tillstånd. 
Hälsofrämjande faktorer i en organisation presenteras: exempelvis bör organisationen genomsyras av 
optimism då optimistiska medarbetare är friskare. Detta kan skapas genom att arbeta utifrån 
Antonovskys salutogenetiska synsätt där organisationen fokuserar på det friska istället för prevention 
av sjukdom. Friskvård är ännu en hälsofrämjande faktor. Beslut rörande individens hälsa bör utgå 
ifrån individens förutsättningar och egna resurser. Som grund till dessa beslut ligger arbete med att 
skapa ökad självinsikt och ökat självförtroende. Ett ökat självförtroende i arbetet är även ett verktyg 
för ökad yrkesstolthet och status. Istället för att enbart bota sjuksymtom bör arbetsorganisationerna 
ses över och i avsnittet ”Arbetsmiljö” skildrar vi hur arbetsmiljön och individens arbetssituation 
påverkar hälsa och välmående. Att ha en känsla av sammanhang (KASAM) i sin arbetssituation leder 
till välmående medarbetare, d.v.s. att ha förståelse för arbetets mål samt finna sin omgivning och sitt 
arbete begripligt, att kunna hantera de krav som ställs i arbetet samt finna meningsfullhet i detsamma. 
Meningsfullhet i arbetet skapas till stor del genom att se och uppmärksamma medarbetaren. Socialt 
stöd från arbetskamrater och ledning är också viktigt för att skapa begriplighet och meningsfullhet. 
Hanterbarhet genereras också genom att det ges möjlighet till kontroll över sin arbetssituation och 
sin omgivning, s.k. empowerment. Ledarskapet bör kännetecknas av tydlighet i mål och budskap, 
ökade krav och delegerat ansvar till medarbetarna. Dessa ökade krav och ansvar bör dock 
kompletteras med hanterbarhet och kontroll i arbetet för att skapa motivation och välmående. 
Avsnittet ”Förändring och motivation” beskriver hur motivation skapas med erkännande och 
utvecklingsmöjligheter i arbetet. Ett coachande ledarskap kan öka medarbetarens förståelse för 
arbetet samt skapa förutsättningar för att med eget initiativ lösa olika problem. Detta kräver ett 
ledarskap med en tro på att människan inte behöver kontrolleras utan att denne vill arbeta och ta 
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ansvar. Sista delen beskriver slutligen för- och nackdelar med olika strategier vid förändringsarbete 
där den s.k. inlärningsstrategin, med både delaktighet och top-down-styrning, har störst 
förutsättningar för hälsoförbättringar i organisationen. 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för: valet av metod, hur vi tänkt och agerat vid intervjutillfällena, 
forskningsetiska aspekter, trovärdighet och äkthet i vår undersökning samt tankar vi haft under 
kodningen av vårt empiriska material. 

 
Syftet med vår studie är att studera en organisation som minskat sjukfrånvaron från 68 dagar per 
anställd och år till 24 dagar per anställd och år under en tvåårsperiod. Denna organisation har blivit 
uppmärksammad i media8 vid besök av dåvarande arbetsmarknadsminister Hans Karlsson (s). Våra 
frågeställningar är: Vilka problem låg till grund för Telge Rents förändringsarbete? Vilka åtgärder 
vidtogs? Vilka effekter fick åtgärderna? 

4.1 Val av metod och urval 

Eftersom vi ville beskriva och försöka förstå de tankar och tillvägagångssätt ledningen hade under 
sitt förändringsarbete valde vi en kvalitativ ansats med intervjuer. Fördelen med intervjuer är, enligt 
oss, att det finns möjlighet att studera den icke-verbala kommunikationen som kan vara till stor hjälp 
som nyanseringsverktyg vid senare analys. Fel intervjupersoner leder till missvisande resultat. Urvalet 
vid en kvalitativ ansats bör väljas med omsorg av just denna anledning. Urvalet bör ha god 
information och kunskap om fenomenet som undersöks (Holme & Solvang, 1997:101 & Kylén, 
1994:7). Eftersom vår frågeställning utgår från ett ledningsperspektiv utgör urvalet samtliga i 
ledningsgruppen, d.v.s. VD och alla områdeschefer på Telge Rent (se figur 1). 

4.2 Intervjuerna 

Vår intervjuguide utarbetades med utgångspunkt i de teorier vi studerat kring vårt problemområde 
samt fakta om Telge Rent. För att få kunskap om Telge Rent och deras förändringsarbete har vi 
studerat diverse internt material som årsredovisningen för 2005, lönesättningskriterier, VD: s 
anteckningar från föreläsning för kommunens chefer, ägardirektiv, resultat från Nöjd 
MedarbetareIndex-undersökning, Nöjd KundIndex-undersökning samt affärsplaner inför 
förändringsarbetet. Två uppsatser av studenter vid Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms 
universitet angående Telge Rents förändringsarbete gav oss bra underlag och förståelse för processen 
då Telge Rent själva inte har dokumenterat förloppet i större omfattning. Vårt första möte med 
Telge Rent var en intervju med VD för att samla in fakta inför kommande intervjutillfällen. 
 
Kylén (1994:38) beskriver utformningen av intervjufrågorna som styrda eller öppna. De styrda 
kännetecknas av att svaren blir mer exakta än vid de öppna frågorna som är mer likt ett samtal 
mellan forskare och respondent. Vid mer öppna frågor arbetar forskaren med en intervjuguide med 
utgångspunkt i ämnesområden och i mer styrda frågor finns istället en frågelista. Vårt underlag har 
mer liknat frågelistan, dock med en blandning av styrda och öppna frågor. Frågor som inleds med 
”Berätta om…” har mindre styrning än frågor som inleds med ”Vilka..” eller ”Hur…”. Valet av 
denna blandning har grundats på att vår frågeställning dels bygger på vilka konkreta åtgärder 
ledningen vidtagit samt att vi även vill lyfta fram känslor och få ökad förståelse för deras 
förändringsarbete. Kylén (1994:44) förespråkar en trattmodell vid intervjutillfället där 
frågorna/samtalet i början präglas av mer allmän karaktär för att sedan beröra mer känsliga ämnen 
                                                 
8 Länstidningen i Södertälje (Ewerlöf, 2006-08-30) 
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och präglas då av mer kontroll av forskaren. Vi inledde intervjuerna med mer allmänna frågor 
rörande syftet med studien samt respondentens arbetsuppgifter och bakgrund. Vi anser att våra 
frågor var relativt styrande under hela intervjutillfället. Vid många av frågorna lät vi respondenten 
berätta fritt till en början men upptäckte vi att svaren började bli för utsvävande styrde vi 
respondenten tillbaka till ursprungsfrågan. En av oss agerade huvudintervjuare vid varje intervju och 
den andre agerade mer kompletterande och stöttande med följdfrågor vid behov. Vår metod liknar 
mer en trattmodell per fråga. 
 
Tillit, frivillighet och engagemang byggs genom information om vad respondenterna ska vara med 
om vid intervjutillfället (Holme & Solvang, 1997:105). För att försöka förbättra utbytet vid 
intervjutillfället är betoningen på respondentens egna åsikter viktigt: att inte ställa ledande frågor, 
som forskare till och med framstå som naiv och ovetande samt att inte pressa respondenten mer än 
nödvändigt vid känsligare frågor (ibid:106-107). Vår ringa erfarenhet som forskare gjorde sig mest 
påmind vid våra följdfrågor där vi under transkriberingen märkte att vi ställt en del ledande frågor till 
respondenterna, även följdfrågor av karaktären bekräftande/säkerställande för att få försäkran om att 
vi uppfattat respondenten rätt. 
 
Vi valde att gemensamt genomföra alla våra intervjuer. Kylén (1994:43) kallar denna typ av intervju 
för panelintervju, där flera intervjuare utfrågar en respondent. Vi valde denna form p.g.a. att vi båda 
kände en trygghet i att ha varandras sociala och kunskapliga stöd under intervjun. Att lyssna med fyra 
öron och att känna med två kroppar ansåg vi vara en fördel för intervjuernas utbyte. Vi använde 
varsitt inspelningsverktyg för att ha en säkerhetskopia av våra intervjuer. Detta visade sig vara en 
mycket bra säkerhetsåtgärd då en av bandspelarna, vid transkriberingstillfället, visade bristande 
kvalitet. Intervjuerna genomfördes på, en för alla inblandade neutral plats, Hotell Skogshöjd 
Konferens och Spa i Södertälje. Intervjuerna genomfördes under två sammanhängande dagar med 
tre intervjuer per dag. Vi valde att intervjua varje person enskilt och samtalen varierade mellan 60 till 
75 minuter. Vi ändrade inte skriftligen i vår intervjuguide mellan intervjutillfällena men våra frågors 
utformning samt följdfrågorna har under intervjuernas gång varierat för att fånga in frågans kärna. 
Intervjuguiden finns som bilaga 1. 

4.3 Etiska aspekter 

Vi har försökt att, i så stor utsträckning som möjligt, anamma de forskningsetiska råd som 
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) tagit fram. Informationskravet är 
uppfyllt så till vida att vi redogjort för studiens syfte, att det är en c-uppsats vid Karlstads universitet i 
arbetsvetenskap och att vi vill beskriva deras förändringsarbete. Vi ringde upp alla respondenter tio 
dagar innan intervjutillfället och informerade om detta samt fick bekräftelse på deras frivillighet inför 
mötet. Vi skickade e-post till samtliga respondenter med en sammanställning av vår intervjuguide, då 
någon efterfrågade detta. Vår tolkning är att önskemålet om att få intervjuguiden innan 
intervjutillfället hade sin grund i att känna trygghet. Vid intervjutillfället var det dock bara någon 
enstaka som läst den. Vid varje intervjutillfälle rådde konsensus mellan oss och respondenten vad 
gäller tidsåtgången för intervjun. Något beroendeförhållande fanns inte mellan respondenterna och 
oss då vi inte kände dem sedan tidigare. Vid telefonsamtalet, som genomfördes innan 
intervjutillfället, informerades alla respondenter om att de garanterades anonymitet, vi fick även 
godkännande att banda de kommande intervjuerna. Vidare nämner vi ingen av respondenterna vid 
namn vid citat i uppsatsen utan benämner dessa: Chef A, B, C, D, E och F. Vi informerade 
respondenterna om att de får ta del av vår uppsats när den är klar. 
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4.4 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är i grunden skapade för att användas vid en kvantitativ ansats. 
Författare har olika åsikter kring om dessa begrepp går att överföra på kvalitativa undersökningar. 
Detta p.g.a. att ett centralt syfte med dessa är mätning vilket inte är förenligt med syftet vid en 
kvalitativ undersökning (Bryman, 2002:257). Med utgångspunkt i Lincoln & Guba (1985) och Guba 
& Lincoln (1994) föreslår Bryman (2002:258) istället ett alternativ till dessa begrepp som är 
anpassade till kvalitativ forskning. Dessa är trovärdighet och äkthet. Ökad trovärdighet erhålles genom 
bekräftelse från personer som är en del av det fenomen man studerat. Att resultatet stämmer överens 
med deras verklighet. Detta har vi valt att göra genom respondentvalidering. Vi skickade vår resultat- 
och analysdel till Telge Rent för att få bekräftelse på att vår uppfattning stämmer överens med deras 
verklighet. Bryman (2002:259) menar vidare att ett annat kriterium för trovärdighet är överförbarhet 
vilket innebär att man beskriver det studerade så pass detaljerat att andra forskare kan bedöma om 
resultaten går att överföra till en annan miljö. Vårt mål är att redogörelserna i uppsatsen är så pass 
beskrivande att andra organisationer kan använda sig av Telge Rents strategi för att nå minskade 
sjukskrivningstal. Det tredje kriteriet är pålitligheten vilket innebär att forskaren har ett granskande 
synsätt. Meningen med detta är att det ska gå att följa forskarens resonemang i processen. Allt från 
problemformulering till fältanteckningar ska finnas tillgängliga för andra att granska. Forskaren kan 
även använda sig av utomstående personer för att få en granskning och feedback. Vi har under vårt 
arbetes gång sparat allt material vi använt oss av och även låtit utomstående läsa vår uppsats för att få 
en uppfattning om hur de tolkat vår röda tråd etc. Det fjärde och sista kriteriet för trovärdighet är 
möjligheten att styrka och konfirmera som innebär att forskaren inte medvetet låter sina personliga 
värderingar påverka resultatet. (Bryman, 2002:260) Vårt starkaste objektiva verktyg här är att vi har 
ringa eller ingen erfarenhet av vare sig det aktuella förändringsarbetet eller städbranschen. 
 
Bryman (2002:261) tolkar Guba och Lincolns (1994) begrepp äkthet som viktigt vid kvalitativa 
studier. För att kontrollera om forskaren uppnått detta finns ett antal frågor som kan ställas. Ges en 
rättvis bild av det som studerats? Får personerna som medverkar en bättre förståelse för sin situation 
med hjälp av undersökningen? Hjälper undersökningen till att skapa förståelse för upplevelsen hos 
andra personer som befinner sig i samma miljö? Hur kan de som medverkat förändra sin situation 
med hjälp av undersökningen? Vi har ställt oss dessa frågor och kommit fram till att bilden är rättvis 
så till vida att våra frågeställningar fokuserar på vad ledningen tänkt och gjort, vi spekulerar inte kring 
hur medarbetarna uppfattat detta. Om forskaren vill studera medarbetarnas bild av förändringen 
krävs en annan inriktning på studien. Om medarbetarna läser vår studie kommer de att uppfatta 
ledningens perspektiv vilket kan skapa mer förståelse för de tankar och arbete som genomförts och 
fortfarande genomförs. Vi tror att denna studie kan appliceras på andra liknande verksamheter. 
Genom att ta del av vår tolkning av förändringsarbetet och tankarna kring detta är vår förhoppning 
att även ledningen kan lära av vår teori och empiri som vägledning vid det fortsatta 
förändringsarbetet. 
 
Holme och Solvang (1997:93) tolkar Loflands (1971) principer rörande kvalitativ ansats för en så 
autentisk återgivning som möjligt. Forskningen bör innehålla fysisk närhet och tillit till och från 
respondenterna (se rubrik Intervjuerna), en sann återgivning med forskarens objektiva syn, en 
deskriptiv beskrivning av studieobjektet för förståelse av dess förhållanden samt direkta citat för att 
öka förståelsen genom de uttryckssätt respondenterna visat på, det vill säga att försöka sätta sig in i 
respondentens värld och se det studerade fenomenet inifrån. Vi är medvetna om att vi bar med oss 
våra subjektiva tankar till intervjutillfället men vi försökte släppa tankarna på teorin och med öppna 
sinnen visa ett genuint intresse för respondenternas berättelser med ett aktivt lyssnande. Principen 
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om deskriptiv beskrivning av verksamheten och händelserna inför intervjun finns som en särskild del 
i vår uppsats (se rubrik Studieobjekt: Telge Rent AB). Slutligen har vi använt oss av återkoppling av 
respondenternas känslor och uppfattning genom diverse citat. 

4.5 Analysmetod 

Vår analys är Grounded Theory9 inspirerad. Strauss & Corbin (1998:89) menar att Grounded 
Theorys analytiska verktyg vägleder forskaren i analysen genom att nya tankemönster stimuleras, 
forskaren fokuserar på vad respondenten säger och menar, fokuserar på bakomliggande tankar och 
mening i tal och text, framtvingar ett frågeställande till texten m.m. Analysprocessen inleds med en 
öppen kodning där forskaren öppnar upp texten för att utveckla begrepp och namnger de fenomen 
som uppfattas. Texten kan studeras på olika sätt, ord för ord, mening för mening eller styckevis. Vi 
studerade styckevis vårt transkriberade intervjumaterial. Vi har även studerat en rad interna 
dokument från Telge Rent som låg till grund för vår öppna kodning. Vi ställde frågor till texten, 
såsom; Vad är viktigt i stycket? Vad är innebörden av stycket? Hur tolkar vår respondent vår fråga? 
Vad finns för bakomliggande kunskaper till dennes svar? Vi läste våra intervjuer samt kodade vårt 
material på varsitt håll och detta ledde till frustration när vi skulle sammanställa våra begrepp. Vi 
hade sammanställt våra slutsatser på så olika sätt att det var svårt att tolka dem tillsammans. Med 
facit i hand skulle vi ha haft gemensamma riktlinjer för hur den individuella kodningen skulle ha gått 
till eller gjort kodningen tillsammans.  
 
Till slut mynnade vår kodning ut i begrepp som vi ansåg vara relevanta för våra frågeställningar. 
Dessa begrepp grupperades för att kunna bilda kategorier utifrån frågan ”Vad händer här?” (Strauss 
& Corbin 1998:114). De fenomen vi observerade i begreppen var olika åtgärder företaget vidtagit i 
sitt förändringsarbete. Strauss & Corbin (1998:116) beskriver kategoriers ytterligare utveckling med 
hjälp av dimensioner och dessa fann vi när vi jämförde de olika åtgärderna med varandra. Vi ställde 
oss frågan: vad skiljer dessa åt? Svaret var: dess syfte. Vi fann att syftet kunde vara stödjande eller 
kontrollerande. Vissa åtgärder ansåg vi även vara både stödjande och kontrollerande. Vi fann även att 
vissa åtgärder var mer abstrakta och vissa var mer konkreta. Vi kom att sammanfatta åtgärderna i en 
egen modell utifrån dessa slutsatser (se bilaga 2). Vi valde att visa åtgärderna i grupperna: 
”Konkreta/stödjande”, ”Konkreta/kontrollerande”, ”Abstrakta/stödjande” och ”Abstrakta/ 
kontrollerande”. Åtgärderna inom kategorierna var många och vi valde att göra ett urval av dessa att 
gå vidare med i vår analys för att i nästa steg koppla åtgärderna till våra teorier (se figur 10). 
Åtgärderna utgör stommen i vår analys och utifrån dessa diskuterar vi deras syfte (kontrollerande 
och/eller stödjande) samt gör kopplingar till vilken effekt dessa åtgärder fått utifrån våra valda 
teorier.  
 
Strauss och Corbin (1998:123) menar att den axiala kodningen går ut på att se samband mellan 
kategorierna. Sambandet för alla kontrollerande åtgärderna är att de utgör ett tydligt ramverk att 
agera och verka inom för medarbetarna, med gränser och sanktioner. Sambandet för alla stödjande 
åtgärder utgörs av att de skapar empowerment för att kunna agera med frihet under ansvar inom 
detta ramverk, att agera med större ansvar, initiativ och utveckling. En del åtgärder som både kan 
vara kontrollerande och stödjande har även kopplingar till varandra då syftet med åtgärderna kan 
anses förenande. 
 

                                                 
9 En forskningsmetod ifrån början utvecklad av Strauss och Glaser (Strauss & Corbin 1998:9) 
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5 Resultat och analys 

Syftet med vår studie är att ur ett ledningsperspektiv studera hur Telge Rent minskat 
sjukskrivningstalen och ökat effektiviteten. I detta kapitel analyserar vi åtgärder ledningen vidtagit 
samt effekter av dessa. Analysen bygger på empiriskt material från våra intervjuer med ledningen 
samt teorier med relevans för vårt problemområde. 

 

5.1 Åtgärder  

I inledningen av vårt arbete beskrev vi de problem som låg till grund för Telge Rents 
förändringsarbete, d.v.s. låg effektivitet och hög sjukfrånvaro. I följande avsnitt kommer vi fokusera 
på åtgärder Telge Rent vidtagit för att komma till rätta med dessa problem. 
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Figur 8: Telge Rents förändringsprocess - åtgärder 
 
För att sänka sjukskrivningstalen och öka effektiviteten har Telge Rent vidtagit ett antal åtgärder. 
Utifrån vårt empiriska material beskriver vi dessa åtgärder i en egen modell (se bilaga 2). I figur 9 
visar vi de åtgärder som vi uppfattar oss ha mest information om utifrån vårt empiriska material. 
 
Vi har, utifrån vårt empiriska material, tolkat åtgärderna och delat in dem i olika kategorier, såsom 
”Konkreta/stödjande”, ”Konkreta/kontrollerande”, ”Abstrakta/kontrollerande” samt 
”Abstrakta/stödjande” för att påvisa att åtgärder med olika syften haft effekt för sjuktalen och 
effektiviteten. De kontrollerande åtgärderna utgör ramverk och regler att agera inom medan de 
stödjande fungerar som hjälpmedel för att kunna agera. Flera av de åtgärder vi analyserar nedan 
reducerar, med dess kontrollerande syfte, egenkontrollen i arbetet samtidigt som de stödjande 
stimulerar denna egenkontroll. De abstrakta åtgärderna anser vi är mer ogripbara, mångtydiga 
åtgärder medan konkreta åtgärder är mer påtagliga och handgripliga. Åtgärderna i modellen är inte 
rangordnade. Vi har utgått ifrån vår tolkning av ledningens tanke och mål med åtgärderna vid 
placering av dessa i vår modell. 
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Figur 9: Urval av Telge Rents åtgärder 
 
Vår tolkning är att Telge Rent har genomfört både kontrollerande och stödjande åtgärder, 
grupperingar utefter de syften åtgärderna har. Vissa åtgärder är endast stödjande eller endast 
kontrollerande och vissa är både och.  
 

5.2 Effekter 

I följande avsnitt redogör vi för ledningens syn på de effekter förändringsarbetet medfört. Under den 
period vi valt att studera, april 2004 till januari 2006, har Telge Rent aktivt arbetat med 
förändringsåtgärder för att uppnå målen högre effektivitet och minskad sjukfrånvaro. De resultat 
som uppnåddes efter denna period är, enligt ledningen, både mätbara och icke mätbara. I figur 10 
redovisas de mätbara. 
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Figur 10: Telge Rents förändringsprocess – effekter 
 
Det effektivitetsmått Telge Rent använder för att mäta sin uppnådda och förbättrade effektivitet är 
städad yta per timme och anställd. Detta mått har efter ca två år ökat med 25 % per anställd 
(Sjöstrand, 2006). Sjukskrivningstalen har under dessa två år minskat från 68 dagar per anställd och 
år till 24 dagar per anställd och år (Sjöstrand, 2006). Dessa utgör de mätbara effekterna. Nedan 
analyserar vi både de mätbara och icke mätbara effekterna av Telge Rents förändringsarbete. De 
kontrollerande och stödjande förändringsåtgärderna kopplas till våra valda teorier för att förklara och 
förstå vilken effekt och påverkan åtgärderna haft för de sänkta sjuktalen och den ökade 
effektiviteten. 
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5.3 Åtgärder och effekter tolkade utifrån teori 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva åtgärder Telge Rent vidtagit för att minska sjukfrånvaron och 
öka effektiviteten och med hjälp av valda teorier försöka förstå hur dessa påverkat organisationen, 
d.v.s. dess effekt.  
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Figur 11: Telge Rents förändringsprocess – teoritolkning 
 
Först presenterar vi de åtgärder vi tolkar som kontrollerande, sedan visar vi de enbart stödjande 
åtgärderna och slutligen de åtgärder som enligt oss både har ett kontrollerande och stödjande syfte. 

5.3.1 Kontrollerande åtgärder 
Nedanstående åtgärd är kontrollerande p.g.a. det syfte vi menar att ledningen haft med åtgärden. Vår 
tolkning är att ledningen anser sig behöva utöva en viss kontroll över medarbetarna för att uppnå 
målen minskad sjukfrånvaro och ökad effektivitet.  

5.3.1.1 Förstadagsintyg 

Då korttidssjukfrånvaron överstiger sex tillfällen på ett år ska ett förstadagsintyg från läkare uppvisas 
för arbetsgivaren. Med följande citat tolkar vi att denna åtgärd främst är kontrollerande. 

 
Alltså, här får man ju inte ens vara sjuk, det har jag hört. Vi är ju mer eller mindre fascister och så 
där som jagar dem hela tiden och det är ju klart, den sidan av myntet finns ju, den andra är liksom 
att är man borta sex gånger blir det förstadagsintyg pang bara så är det bara och en del blir ju 
fruktansvärt kränkta. […] Jag får ju ett fåtal såna reaktioner per år […] det är en ganska öppen 
dialog. […] det ju jäkligt konstigt att så fort de får ett förstadagsintyg i handen så är de inte sjuka 
längre. Man blir ju lätt cynisk. Så är det. […] Och den där moralen att vara på jobbet, den har ju 
vissa och det har inte alls att göra med om man är stor och tung och har dålig kondis det handlar 
om någonting annat tror jag. (Chef F) 
 

27(47) 



Jane Engström och Lina Lundmark Att leda för hälsa 

I och med att man synliggjorde lokalvårdaren och ställde krav också på dem så vi kom också som 
arbetsledaren då och vi ställer högre krav - just med den här sjukfrånvaron t.ex. att vi vart mer 
aktiva, man ringde och man frågade varför man var hemma och hela tiden hade en dialog med alla 
och så gick vi ut med att om man hade varit borta mer än sex tillfällen så fick man förstadagsintyg 
och det ger ju sin effekt också på dem som hade korttidsfrånvaro och lite sånt så att folk kanske 
tyckte det var roligare också att gå till arbetet när man hade blivit synliggjord och man har fått de 
här möjligheterna många tyckte ju att det var lite jobbigt säkert. (Chef C) 
 

Vad gäller införandet av förstadagsintyget rådde paternalism (Forsberg & Starrin, 1997:14-15) då 
ledningen agerat experten som förfogar över disciplinsystemen. Vår tolkning är att ledningen med 
införandet av denna åtgärd misstänkliggör medarbetarens sjukdomsorsak. Ledningen litar inte på att 
medarbetaren verkligen är sjuk. Denna specifika åtgärd bygger på en människosyn enligt teori X 
(Mabon, 1980) vilken innebär att människan antas känna motstånd till arbete och därför bör styras 
med sanktioner. En respondent beskriver motivation till arbete som moral som ägs av vissa och inte 
av andra, det har inte att göra med om medarbetaren är i dålig fysisk form eller inte. Vi tolkar detta 
som att ledningen inte instämmer i att alla medarbetare besitter denna moral, utan att en del måste 
kontrolleras för att på så sätt tvingas till arbete. Ledningen menar å ena sidan att en del uppfattat 
förstadagsintyget som kränkande men å andra sidan kan de även se att åtgärden fått en positiv 
bieffekt genom att medarbetaren känt sig synliggjord. Detta överensstämmer med Hawthorne-
effekten (Åteg m.fl., 2004:20), att all uppmärksamhet är positivt för arbetsviljan och effektiviteten. 

5.3.2 Stödjande åtgärder 
Nedanstående åtgärder är stödjande p.g.a. det syfte vi menar att ledningen haft med åtgärderna. Vår 
tolkning är att ledningen anser att medarbetarna även behöver stöd i sin yrkesroll och arbetssituation 
för att uppnå målen minskad sjukfrånvaro och ökad effektivitet.  

5.3.2.1 Attityder och förhållningssätt gentemot arbetskamrater 

Ledningens arbete med attityder och förhållningssätt gentemot arbetskamrater koncentreras på 
konflikthantering och beteende kring mobbing- och trakasserisituationer (se rubrik Attityder och 
förhållningssätt gentemot kunder). Exempelvis finns ett önskemål att alla pratar svenska på arbetstid för 
att förhindra utanförskap. Telge Rent har arbetat med gruppdynamiken, att få arbetsgrupperna att 
känna gemenskap och samhörighet. Det gäller de långtidssjukskrivna såväl som övriga medarbetare. 
Arbetet med gruppsamhörigheten var även viktigt för de aktivt arbetande då några av 
områdescheferna inte tidigare mött sin personal. Arbetet låg dels i att presentera sig som ledare, 
presentera den nya organisationen och dels i att skapa en gruppsamhörighet, ett delvis ganska svårt 
arbete då vissa arbetsgrupper har stor geografisk spridning. Arbetsplatsträffar (APT) infördes där 
medarbetarna träffas områdesvis en gång per månad. På dessa träffar önskar ledningen att idéer, 
feedback och funderingar ska dryftas från all personal, aktuell information diskuteras samt att arbetet 
med att höja lokalvårdarens yrkesstolthet ska fortsätta. Telge Rents arbete med attityder och 
förhållningssätt fokuseras till dessa träffar. 
 

Vid APT om det har hänt saker, vi har ju tagit upp varje punkt egentligen om mobbing och 
trakasserier. Förekommer detta och hur förhåller vi oss till det. Det är både på arbetet och mot 
varandra. Alla är varandras arbetsmiljö, att de ska tänka på det. […] Ibland får man ju påminna om 
det här med språk t.ex. Om det är några som har ett gemensamt språk att inte använda det när 
någon annan är med för det känns inte bra. […] Det är jättebekvämt att använda sitt eget språk. Jag 
har påmint dem om att för att utveckla sig så måste man träna. Att jobba med att prata svenska med 
varandra. Sen är jag ju tveksam till om de gör det. Att de tänker på att det inte känns bra för andra. 
(Chef D) 
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Också attityder mot chefer, kunder och medarbetare. Självklart får man säga vad man tycker men 
man ska tänka på hur man säger det. Vad man tar upp. Vi behöver inte vara på en arbetsplats och 
älska varandra men vi ska kunna jobba ihop. Det är det som har varit viktigt. Man ska inte bara 
kunna ringa och säga: jag kan inte jobba med henne, jag orkar inte med henne. (Chef B) 
 

Telge Rent inledde attitydarbetet med en inventering av gruppklimatet samt med åtgärder för att 
förebygga exempelvis mobbing och utanförskap. Att stärka individens självkänsla och utveckla ett 
engagemang för den egna arbetsmiljön är, enligt vår tolkning, ett sätt att skapa en hälsofrämjande 
arbetsplats (Menckel & Österblom, 2000:25-27). Skapandet av gemensamma värderingar kring 
förhållningssätt och attityder är även ett sätt att stärka identiteten inom organisationen. Detta kan 
även leda till en förbättring av det sociala stödet (Karasek & Theorell, 1990:71) inom gruppen genom 
den gemenskap som, enligt ledningen, är tänkt att skapas med hjälp av arbetet med attityder och 
förhållningssätt gentemot arbetskamrater. Gemenskapen blir även ett verktyg för att stärka 
individens känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005), att höra till. Med utgångspunkt i 
Abrahamsson och Andersson (2000) menar Åteg m.fl. (2004:21) att människan till stor del styrs av 
känslor och i och med detta är det viktigt för en företagsledning att skapa förutsättningar för ett 
positivt gruppklimat. Utan en grupptillhörighet är det svårare för individen att känna motivation i sitt 
arbete. 
 

Det är också lätt att det onda sprider sig, om man sitter vid fikat och en kommer in och säger: oj, 
vad ont i ryggen jag har. Då säger en annan: jaha, men du skulle se mina axlar då. Det blir lätt att det 
sprider sig och så kanske det sitter någon ny vikarie där som inte har ont någonstans men tänker att 
jag borde nog också ha ont i mina ben eftersom jag gått så mycket idag. (Chef B) 
 

Angelöw (2005:147) menar att ett positivt agerande i arbetsmiljön är gynnande för hälsan. Telge Rent 
har belyst vikten av att inte sprida negativ energi i arbetsgruppen genom att kontinuerligt klaga över 
exempelvis onda axlar. Fokus bör även enligt Antonovsky (2005:28) ligga på det friska och positiva 
för att uppnå friskare individer och arbetsplatser. Citatet ovan visar, enligt oss, på en situation där det 
skapas en motsats till det sociala stöd (Karasek & Theorell, 1990:71) och den optimism som 
eftertraktas. Det är som i många andra situationer även här viktigt att få medarbetarna att förstå 
betydelsen av att skapa ett positivt och stödjande arbetsklimat. Arbetet med attityder och värderingar 
gentemot arbetskamrater förutsätter, enligt oss, ett konsultativt, förståelsebaserat förhållningssätt 
(Targama & Sandberg, 1998:145). 

5.3.2.2 Friskvård och friskvårdspeng samt Ansvar, handlingsfrihet och initiativ för hälsan 

Vår tolkning är att friskvård är den åtgärd som fått minst genomslagskraft hos medarbetarna. 
Ledningen uppfattade resultatet av en genomförd hälsoundersökning som oroande; många rökte, var 
överviktiga och hade dålig kondition. Telge Rent erbjöd sluta-röka-kurs, viktreduceringskurs, 
möjlighet att träna på gym, massage m.m. Medarbetarna fick dessutom bidrag till friskvård med 
2 000 kronor per år. Som underlag för att kunna ta ansvar och initiativ för samt ha handlingsfrihet för hälsan 
har företaget genomfört ovan nämnda hälsoundersökning med individuell profilbedömning samt 
uppföljning av denna, företagsgemensamma fysiska aktiviteter och information kring hälsa i större 
eller mindre sammanhang. 
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Men sen har vi ju försökt lite grann också att anamma det som koncernen har haft med 
friskvårdsdagar och allt det där, friskvårdspeng som vi har, kom nu och använd och sånt där men 
som man ser är bortkastat, det är ingen som är intresserad överhuvudtaget, det är på marginalen 
utan det handlar mer om att komma med fikabröd till någon och säga: Gud vad du städade bra, 
kunden var skitnöjd, varsågod, här bjuder vi på fika, alltså den typen av åtgärder. […] Vi har ju då 
friskvårdskortet, vi uppmanar, uppmuntrar dem till att röra på sig, vi har hälsans år i år, vi har 
läkarundersökt dem, vi har uppföljningen nu till hösten, vi verkligen peppar, informerar om att nu 
är det Brolöpet, vilka mer får jag med mig ut? – och jag springer själv. (Chef F) 
 
De har blivit erbjuden massage, de har friskvårdspeng, olika gratisaktiviteter, de har fått gått på 
hälsokontroll med egen profilbedömning. Vi har betalt för sluta-röka-kurser och ekonomisk hjälp 
med olika nikotinhjälpmedel. […] Vi har gjort tillräckligt för att ge dem verktyg för att kunna ta 
beslut om sin hälsa. (Chef A) 
 
Vi pratade inte så mycket sjuk utan vi pratade mera frisk. Hur ska vi hålla oss friska på jobbet? Inte 
hur sjuka vi är utan vända det till något positivt. Massage, att alla fick massage. Det är ju 
förebyggande […] vi har inte pratat sjukdom eller sjukfrånvaro utan vi har tittat mycket på 
frisktillfällen och frisknärvaro. (Chef B) 

 
För att kunna ta ansvar och beslut rörande sin egen hälsa bör medarbetarna få vara delaktiga i det 
egna hälsoarbetet enligt Menckel och Österblom (2000:10). Informationen som ligger till grund för 
denna möjlighet tolkar vi som att det är ledningen som erbjuder, informerar och planerar. Enligt 
ledningen finns det medarbetare som inte visste om att de led av diabetes vilket, enligt oss, tyder på 
en passiv hållning till sin egen hälsa. För att kunna analysera en medarbetares hälsa förespråkar 
Tibblin (1982, Ljusenius & Rydqvist, 2004:63) en mätning av ett kroppsligt och en upplevt tillstånd 
och vi tolkar hälsoundersökningen som ett verktyg för att uppmäta den kroppsliga hälsan. En stärkt 
känsla av sammanhang påverkar upplevelsen av sjukdomssymptomen (Antonovsky, 2005:28 och 35). 
Vi tolkar de olika stödjande åtgärderna som Telge Rent genomfört som en förstärkning av detta 
sammanhang och de kroppsliga symptomen kan då få en mer sekundär betydelse i förhållande till de 
upplevda. Antonovsky (2005:28 och 35) förespråkar det salutogenetiska perspektivet, att fokusera på 
det friska istället för det sjuka. Telge Rents förändringsarbete har både haft fokus på rehabilitering 
och inventering av sjuktalen, det sjuka, men också, enligt citatet ovan, på faktorer som gör 
medarbetarna friska. 
 
Ewless & Simnett (1992:159) betonar vikten av att granska sina egna värderingar och attityder i 
hälsofrågan för att kunna ta ställning och att detta är ett långsiktigt arbete. En beteendeförändring 
behöver lång tid för bearbetning. Enligt ledningen är detta något Telge Rent kommer att fortsätta 
arbeta med i ett långsiktigt perspektiv. Vi har utifrån Ljusenius och Rydqvists (2004) utgångspunkt i 
Tibblins (1982) hälsokoordinat kompletterat med vår tolkning av Telge Rents vision vad gäller 
medarbetarnas hälsoutveckling, ett uppskattat startläge och en önskad riktning. Huvudsyftet med 
modellen är att visa företagets riktning med sin vision gällande hälsoarbetet. Att röra sig från 
området sjuk/må dåligt till må bra/frisk. 
 

30(47) 



Jane Engström och Lina Lundmark Att leda för hälsa 

Sjuk Frisk/Icke sjuk

Må bra

Må dåligt
 

 
Figur 12: Telge Rents hälsovision  
 

5.3.2.3 Självkänsla, självförtroende och status 

Många av ledningens åtgärder är, enligt vår tolkning, verktyg för att stärka medarbetarens självkänsla, 
självförtroende och status. Citaten nedan beskriver hur de arbetat och fortfarande arbetar med detta: 
 

Alltså status det jag har gått ut med är att det inte är ok att du blir nedtrampad. Alltså, ta inte skit 
från kunder att: men du kan väl städa sen, utan var proffsig och säg tillbaka: Tyvärr då blir det ingen 
städning idag men jag återkommer i morgon. Att man blir sedd, stänger man bara dörren och går 
därifrån blir man väldigt fort ett offer. (Chef B) 
 
Alltså jag betyder någonting, min åsikt betyder någonting. Det jag gör är väldigt meningsfullt. Det 
tror jag alla lokalvårdare känner att de gör ett meningsfullt arbete. […] De flesta som städar tycker 
att det är roligt att ha fint omkring sig. Ett tillfredsställande arbete. Det känns bra när de stänger 
dörren till klassrummet och, nu är det fint. Man ser ju snabba resultat. (Chef B) 
 
Vi jobbar med att de ska vara modiga nog att lösa detta själv och får mandat att göra det. Vi har 
jobbat mycket med de här orden, vad betyder det, att skapa mera mod. Få bättre självkänsla. Jag 
tycker att de skämdes för det här jobbet och jag sa det att utan renhållningen skulle vi vara som ett 
u-land. Vi ska vara stolta över att vi kan hålla den här kvaliteten och det är ju de som hjälper till med 
att hålla den här höga kvaliteten. Att det ser fräscht ut. (Chef D) 
 

Någon anser att medarbetarna tidigare varit mer nedstämda och självkritiska. Självbilden har varit 
negativ. Genom att öka omtanken om medarbetarna, syliggöra dem samt betona vikten av individens 
åsikt och arbete har man, enligt ledningen, försökt stärka medarbetarens självförtroende och 
självkänsla. Åtgärder som vidtagits för att höja statusen och skapa en gemensam identitet är bl.a. att 
ge medarbetarna verktyg för att kunna bemöta kunder, enade arbetskläder, gemensamt material, 
kvalitetssystem m.m. Allt detta handlar om att stärka yrkesstoltheten, som vi tolkar som individens 
uppfattning i sin yrkesroll, samt skapa en professionell attityd och förhållningssätt mot kunden, vilket 
vi uppfattar som ett försök att stärka yrkets status. En områdeschef menar att lokalvårdaren själv kan 
göra sig synlig genom att exempelvis skriva meddelanden till kunden som en bekräftelse på avslutad 
städning. Identitet skapas enligt Aurell (2001:197) i relation med kunden vars syn på lokalvårdarens 
status ofta är en katalysator för samhällets syn på samma yrkesgrupp. Det finns även en risk, enligt 
studien, att arbetsgivarens arbete med status skadas i mötet med kunden/samhället p.g.a. den 
föraktfulla inställning till lokalvårdare som finns. Det verkar dock som om Telge Rents arbete med 
detta lyckats bra, att kunden ser lokalvårdaren som viktig. Aurell (2001:198) menar att om man som 
lokalvårdare accepterar att inte bli sedd, skapar utrymme för samhällets föraktfulla bild att växa. 
Lösningen kan istället vara att möta fördomar med att sätta gränser och säga ifrån, att arbeta mot att 
se sig som ett offer. Även detta har man arbetat med på Telge Rent (se rubrik Attityder gentemot 
kunder).  
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Åteg m.fl. (2004:21) menar att individen, för att känna motivation i sitt arbete, behöver få 
erkännande och respekt för det de åstadkommer. Att skapa ett förtroende och ett bra förhållande 
mellan kund och lokalvårdare kan därför vara en nyckel till att öka medarbetarnas motivation. Detta 
är något som ledningen i Telge Rent vill satsa på i framtiden. Att arbeta aktivt med yrkesstoltheten 
stärker i förlängningen medarbetarens självförtroende och självkänsla genom att de tre begreppen 
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet även stärks (Antonovsky, 2005:44-46). Begripligheten 
ökar när jag som individ får en greppbar arbetssituation, d.v.s. när det finns en tydlighet i vad jag ska 
göra och hur jag ska göra det (se även rubrik Gemensam städmetod/Certifieringar), hanterbarheten stärks 
genom att det givits verktyg för att bemöta kunden i exempelvis en eventuell konfliktsituation och 
det skapas meningsfullhet genom att medarbetaren får uppskattning från exempelvis arbetsgivaren 
samt att det man utfört gett ett tillfredsställande resultat. Allt detta leder i sin tur till ett stärkt 
KASAM (Antonovsky, 2005). Telge Rent har, enligt vår tolkning, genom att stärka individens 
självkänsla och självförtroende även gett medarbetarna verktyg för att ta ansvar och beslut rörande 
den egna hälsan (se rubrik Ansvar, handlingsfrihet och initiativ för hälsan). Vi tolkar Telge Rents arbete 
med stärkande av individens självkänsla, självförtroende och status utifrån Menckel och Österblom 
(2000:25-27) som ett hälsofrämjande arbete. I detta ser vi även en tydlig koppling till Antonovskys 
(2005:28) tankar om det salutogenetiska synsättet, att uppmärksamma det friska i stället för det sjuka. 
 
Forsberg och Starrin (1997:19) samt Korp (2004:50-51) menar att den som har en svag självkänsla 
väljer att följa en ledare. Detta torde vara en situation att utnyttja för en arbetsgivare som exempelvis 
Telge Rent. På detta företag har ledningen dock istället valt att stärka individens självkänsla samt 
uppmuntra till initiativ, vilket kan ses som ett sätt att skapa empowerment. Varför inte nöja sig med 
medarbetare som följer regler utan att kritisera och tänka själva? Detta förhållningssätt hade skapat 
en oinskränkt makt för ledningen. Antonovsky (2005) menar att ett stärkt KASAM leder till friskare, 
mer välmående individer vilket vi tolkar som ett mer långsiktigt sätt att se på hälsa. Om Telge Rent 
valt att endast tänka kortsiktigt hade ledningen kanske valt att se medarbetarna som en flock som ska 
följa sin ledare. Vi kan se att Telge Rent valt ett annat förhållningssätt. På frågan om vilka nyckelord 
ledningen använt sig av i förändringsarbetet får vi bl.a. svaret: ”Identitet - att faktiskt se individen 
som individ med allt vad det innebär” (Chef F). Den generella inställningen till ledarskap är även att 
man inte vill agera kontrollant utan snarare vill uppmuntra medarbetaren att ta egna initiativ.  
 

Nej, jag vill inte kontrollera medarbetarna. Det vill jag inte. Jag ser mitt ledarskap mer som att stötta 
dem och få dem positiva. Ett bollplank och en coach av något slag. (Chef A) 
 

Detta citat tolkar vi som ett mer konsultativt förhållningssätt till ledarskapet. Enligt Targama och 
Sandberg (1998:145) kan ledaren aldrig tvinga på medarbetarna en uppfattning eller ett 
förhållningssätt. Det är därför av stor vikt att ha en konsultativ ledarroll med ett förståelsebaserat 
förhållningssätt. Vår tolkning är att frågor rörande självförtroende och självkänsla är det mest 
personliga en individ har och att det därför är en förutsättning att använda sig av ett förståelsebaserat 
ledarskap för att nå tillfredsställande resultat vad det gäller att få medarbetaren att växa och utvecklas 
som individ.  

5.3.3 Kontrollerande/stödjande åtgärder 
Nedanstående åtgärder har, enligt vår tolkning, både ett stödjande och ett kontrollerande syfte.  

5.3.3.1 Information 

Vi tolkar den kontinuerliga informationen som en stödjande åtgärd p.g.a. att detta är ett av ledningens 
sätt att skapa delaktighet, begriplighet och en känsla av samhörighet. Detta genom arbetsplatsträffar 
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(APT), koncerninformation, månadsbrev från VD m.m. Vi kan dock även se en kontrollerande 
dimension av den information som förmedlas p.g.a. att den, av ledningen, främst beskrivs som en 
envägskommunikation. Nedanstående citat visar på detta: 
 

Information, vi har informerat om var vi ska någonstans, vi har informerat om våra mål, vi har 
informerat om ditt och datt och när det är fester och när man ska använda sina kläder och när man 
inte ska använda sina kläder, nya tjänster, fortlöpande information om allt som rör bolaget men 
även sånt som rör koncernen. Varje vecka har vi skickat hem koncerngemensam information i 
brevlådan därför att de har inte mail och datorer och varje månad har jag skrivit brev till dem och 
berättar vad som händer om resultat, utvecklingen i företaget, var vi står någonstans, vad man ska 
tänka på och så. (Chef F) 

 
De får ju information vi har ju de här APT-mötena, de får information hemskickat, månadsbrev. 
Både på koncernnivå och bolagsnivå och då känner de också att jag har koll på saker och ting och 
det blir ju att man växer mer också. Jag tror att alltihop gör att statusen växer, när man jobbar på 
Telge Rent i alla fall. (Chef C) 

 
Det stödjande syftet med informationen är, enligt vår mening, att skapa begriplighet hos 
medarbetarna. Alla ska veta vad som pågår i företaget, inget ska ske bakom ryggen på medarbetarna. 
Detta skapar en tydlighet vilket enligt Tollgerdt-Andersson (2005:42) är en av de variabler som är 
viktiga när det gäller att få friska medarbetare. Den kontrollerande dimensionen av denna åtgärd är 
att informationen utarbetats av experten vilket är ett mer paternalistiskt sätt att utforma en 
informationsstruktur (Forsberg & Starrin, 1997:14-15). Den delaktighet som fanns i inledningsskedet 
bestod, enligt vår tolkning, i att enbart informeras. Någon beskriver det som: 
 

De var med på tåget ganska så fort. Det här gick vi ju ut med på arbetsplatsträffar en gång i 
månaden. Vi träffades ju oftare också men i hel grupp. Områdesvis, då. Då gick vi ut med det här 
väldigt tydligt. Att vad vi kommer att göra. […] Då gick vi ju ut i grupperna en och en områdesvis 
och tittade vad det kunde bero på och visst vi spånade ju väldigt mycket och det gav väl inte så 
jättemycket men tanken var att få upp medvetenheten till att få vara med och hjälpa till. Att förstå 
varför vi gör, att vi inte gör det för att vara taskiga utan för att få folk att komma tillbaka i jobbet. 
Och vad kan vi göra. Vi tittade på trivseln, hur trivseln är på jobbet. […] Lösningarna kom inte från 
gruppen men ju mer vi pratade om det här och de förstod också att det handlar om det här med 
trivsel på jobbet att det inte bara handlar om att se siffror och kostnader, då var alla mycket mer 
motiverade. Det är faktiskt mig och min arbetsmiljö de pratar om. (Chef B) 

 
Medan någon annan beskriver det som: 
 

Det har varit lite tyranni kan man säga. Vi har nog farit ganska hårt fram, och samtidigt så kan man 
väl, alltså, behoven var så uppenbara [...] och liksom vaddå starta någon demokratiprocess i det, 
ägardirektiven var ju att få ner sjuktalen och få det effektivt och vi hade också en begränsad tid på 
oss vilket också kan vara en av nycklarna till det här. […] så det var full fart från början. (Chef F) 

 
Citatet visar, enligt oss, på att medarbetarna inte hade någon möjlighet att påverka 
förändringsarbetets utformning. Denna inställning har, enligt ledningen, delvis att göra med den 
tidspress de hade. Enligt Tollgerdt-Andersson (2005:42) har chefer som prioriterar att alla 
medarbetare ska vara delaktiga och nöjda, höga sjukskrivningstal. Vi tolkar Tollgerdt-Andersson som 
att organisationen inte ska motverka delaktighet, men inte heller främja denna på bekostnad av andra 
viktiga faktorer såsom tydlighet, struktur, målfokusering etc. I Telge Rents fall kan den begränsade 
tidsplanen ha varit en anledning till att de valt att prioritera andra faktorer än delaktighet.  
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Genom att Telge Rent uppmärksammade medarbetarna samt belyste problemet med hög 
sjukfrånvaro och började informera om kommande förändringsarbete följde positiva effekter. Vår 
tolkning är att denna uppmärksamhet lett till medarbetarnas medvetenhet om sin situation vilket 
skapade förändringar i deras förhållningssätt till sjukskrivning. Enligt oss kan man jämföra det som 
hänt på Telge Rent med Hawthorne- effekten. Endast att synliggöra medarbetarna kan i sig leda till 
ökad motivation och effektivitet (Åteg m.fl., 2004:20). 
 

Vi såg effekterna ganska tydligt, bara det att vi samlade all personal och sa att nu ska vi sänka 
sjukskrivningstalen så hände det något […] vad hände nu, vi har ju inte gjort ett skit men ändå 
sjunker sjuktalen. (Chef F) 
 

Telge Rent har, enligt oss, arbetat utefter Österblom och Menckels (2000:51-52) tolkning av 
Norregrens m.fl. (1996) inlärningsstrategi där utgångspunkten inte är någon utarbetad plan utan 
kännetecknas av tanke och handling i ständig växelverkan.  
 

Jag vet inte hur vi tänkte, det ena gav det andra, jag tror inte vi tänkte så mycket utan det var bara att 
köra. (Chef F) 
 
Vi började från scratch tycker jag, helt ifrån början och gjorde upp mål, vad vi såg som viktigt för vi 
i ledningsgruppen kom ju från olika delar också, hade olika sätt att se på saker och ting. Vi är ju en 
väldigt bra ledningsgrupp på så sätt att vi är väldigt blandade personligheter och har olika idéer… 
det tycker jag, det bara sprudlade av idéer. […] utan det var hela tiden att så här ska vi göra, 
förändringen gick snabbt. (Chef C) 

 
Ledningens tillvägagångssätt har präglats av brainstorming samt att hitta nya lösningar och idéer efter 
hand. Företaget beslutade att inte ta in någon extern konsult utan litade till att gruppen hade 
tillräcklig kompetens. Arbetet inom ledningsgruppen har karaktäriserats av delaktighet, visioner, 
lyhördhet och öppen kommunikation. Enligt ledningsgruppen var ägardirektiven klara och förutsatte 
att Telge Rent inom en tvåårsperiod få ett betydande resultat angående sjukskrivningstalen samt en 
effektivare och mer marknadsmässig verksamhet. Tillvägagångssättet har inte varit att kopiera någon 
annans framgångsrecept eller att utgå ifrån någon teoretisk modell. Idéer och förslag kom från 
ledningen och mest drivande var VD, allas förslag har dock diskuterats. Det var korta möten – 
praktik – möten, nya mål hela tiden, utan någon utarbetad plan. Vi tolkar detta som att åtgärderna 
har uppkommit efterhand och baserats på erfarenhet. Majoriteten av områdescheferna har stor 
erfarenhet av lokalvårdaryrket men liten erfarenhet av chefskap.  
 
För att öka känslan av sammanhang (Antonovsky, 2005) bör den information som förmedlas göras 
begriplig för medarbetaren. Vår tolkning är att det funnits ett visst motstånd från medarbetarna i 
förändringsarbetet. Kan det motstånd mot förändringsarbetet som funnits inom Telge Rent bero på 
att informationen inte gjorts begriplig för medarbetarna? Vi kommer vidare att beröra detta motstånd 
i samband med åtgärden Gemensam städmetod/Certifieringar. Motståndet till den nya städmetoden som 
fanns initialt kanske kunde ha minimerats om det funnits en dialog. Någon av respondenterna menar 
att formen för informationen har betydelse för hur budskapet uppfattas: 
 

Jag tror mycket att för man upp de problem som är, lägger upp korten på bordet att så här är det, 
för det man inte vet kan man inte förändra och att man också informerar på rätt sätt, inte att man 
lägger skulden på någon för det blir det ju inte bättre av. (Chef E) 
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5.3.3.2 Rehabilitering/”Återtåget” 

Med hjälp av en rehabiliteringsspecialist skapades projektet ”Återtåget” för att samla och 
åskådliggöra gruppen långtidssjukskrivna och med olika aktiviteter samt kontakt med 
Försäkringskassan och läkare utreda deras förmåga att kunna återgå till arbetet. Rehabiliteringsarbetet 
kan tolkas som en stödjande åtgärd då Telge Rent synliggör gruppen långtidssjuka med aktiviteter, 
samtal och utredning om möjlighet till fortsatt arbete. Kontrollerande då Telge Rent under 
förändringsarbetet ställt högre krav på denna grupp för att öka deras aktivitet i form av möten och 
utredningar. Ledningen i sin tur är underordnad arbetsmiljölagen. 

 
De hade inte ens haft någon rehabutredning med sin chef. Många var jätterädda, vad händer nu. Vi 
fick ett samarbete med försäkringskassan, vi började ifrågasätta vissa läkarintyg, tog kontakt med 
läkare, mycket möten. […] Sen startade vi något som heter ”Återtåget”. Vi tvingade de 
långtidssjukskrivna att komma till ett möte en gång i månaden eller var sjätte vecka. Göra olika 
saker. Dels för att känna att jag inte är ensam vi är jättemånga, oj vi är 15 stycken som är 
långtidssjukskrivna. Alla hade samma problem. […] Försäkringskassan var med. Korpen var med 
olika tillfällen. (Chef B) 
 
Och i den vevan bildade vi ju ”Återtåget” också och det var ju för att bjuda in då och tala om hur 
företaget såg ut så att de kände sig informerade för det är ju en jätteviktig bit. Det var ju inte bara att 
nu är det Telge Rent, hej och hå. Då kom det ju från alla områden, långtidssjuka, som man bjöd in 
och de fick gå på aktiviteter och såna saker och ha vattenjympa och det var föreläsningar, mycket 
sånt. […] viktigt att man deltar själv i sitt rehabiliteringsarbete och inte väntar på att någon annan 
ska komma på den här brillianta idén som man själv har. (Chef E) 

 
Den rädsla hos de långtidssjukskrivna som ledningen beskriver kan, enligt vår tolkning, ha sin grund i 
en avsaknad av begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005:44-46) rörande sin 
arbetssituation. Den sjukskrivne har varit hemma en längre tid och vet kanske inte hur arbetet ser ut 
idag, denne vet inte vilka som tagit över verksamheten och vad de har för inställning till 
rehabiliteringsarbetet. Vår tolkning är att ledningen ville synliggöra även denna grupp individer och 
skapa en identitet samt stärka deras självkänsla och självförtroende. Från ledningens sida ville man att 
den långtidssjukskrivna skulle vara delaktig och ta kontroll över sin situation, empowerment 
(Hedegaard, 2005). Även med denna grupp har ledningen arbetat med status. Vår tolkning är att 
ledningens tanke var att de inte skulle se sig själva som offer utan höja sin egen status genom att 
använda sig av verktyg för att kunna komma tillbaka i arbete efter sin egen förmåga. Detta stämmer 
väl överens med Aurells (2001) syn på vikten av att arbeta med individens status. Ett av dessa verktyg 
var det sociala stöd (Karasek & Theorell, 1990:71) som enligt ledningen erbjöds genom samtal med 
områdeschef och rehabiliteringsspecialist och träffar med gamla och nya arbetskamrater samt genom 
den gemenskap de långtidssjukskrivna som grupp fick. De höjda krav som ställdes på de 
långtidssjukskrivna kan både ses som en kontrollerande och stödjande dimension av åtgärden. 
Kontrollerande p.g.a. att det ställs krav på individen, den långtidssjukskrivna kan inte bestämma sig 
för att inte gå på träffar och samtal utan att det får konsekvenser. Stödjande p.g.a. att de krav som 
ställs även kan öka individens motivation att ta ansvar för sin arbets- och livssituation. 

5.3.3.3 Gemensam städmetod/Certifieringar 

Införandet av en gemensam städmetod påbörjades redan före Telge Rents bildande. Metoden efterföljdes 
dock inte i någon större utsträckning av medarbetarna. Den arbetsmiljö- och miljöcertifiering Telge 
Rent införde kräver dock att metoden efterföljs. Ledningen ser denna städmetod som en förbättring 
av arbetsvillkoren, vilket utgör den stödjande aspekten av åtgärden, då de tidigare metoderna ansågs 
vara omoderna och tunga. Den kontrollerande aspekten utgörs av de rutiner som följer med 
certifieringarna. Städmetoden har inom Telge Rent möts av visst motstånd. 
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Inom kommun införde vi städpolicy och det är i stort sett den de städar efter idag också men det 
kan man ju säga att det var ingen som städade efter den. De rätta verktygen för att klara av det fanns 
inte. Nu finns dessa verktyg. (Chef A) 
 
Och du har städat med det där skitvattnet från rum till rum och sen ska du inte använda det utan 
använda nya metoder, du ska jobba med stativ, rent material, inte bära hinkar och vatten och sånt, 
spara dina axlar och värna miljön och inte använda något kem. Det är ju helt raka motsatsen mot 
hur dom har jobbat under alla år. Så det var ju inte så att alla kastade svabben och sa ”Jippi vad 
härligt”. Det har skett successivt och man har fått vara hård och säga ”det här är inte din 
arbetsbeskrivning”. ”Du tar inte dina instruktioner”. Det är en ny städmetod och det kommer att 
gälla alla. Vi har fått slängt ut den där svabben men några har köpt privata och ställt dit. (Chef B) 
 
För om jag jämför när vi var i kommunen när man började prata om de här nya städmetoderna, jag 
var ju själv med….på den tiden, när man gick från lill- vasken, den här lilla spanska saken, då var det 
ju….jaha, hur ska det här gå, tills man fick motbevisat. För det är på något sätt så att får man det 
inte bekräftat med någon form av tester eller vad det kan vara så är det svårt att övertyga någon för 
man tänker att jag har ju alltid gjort så här…men det är ju inte riktigt så och nu händer det ännu mer 
saker idag än vad det gjorde då, så visst har det varit motstånd, man har fått kämpa. (Chef E) 
 

Aurell (2001:194) beskriver städarens behov av att vara tillfredsställd med resultatet av sitt arbete och 
om detta utmanas möts det med stort motstånd, mot exempelvis ny teknik. I våra respondenters citat 
tolkar vi att ett sådant motstånd fanns mot den nya städmetoden och att detta kan bero på att 
tillfredsställelsen i arbetet sätts ur balans när medarbetaren tvingas arbeta efter nya rutiner. Den nya 
städmetoden är ytterligare en åtgärd som ledningen planerat och infört utan delaktighet av 
medarbetarna. Enligt citat fanns en städpolicy redan innan Telge Rent bildades vilken dock inte 
följdes då de rätta verktygen inte fanns. Ledningen menar att dessa verktyg idag är tillgängliga. Vår 
tolkning är att verktygen utgörs av utbildning i olika former samt nya städredskap. Detta ökar 
medarbetarens känsla av hanterbarhet (Antonovsky, 2005:44-46) i arbetet dels p.g.a. att detta 
möjliggör en korrekt arbetsmetod utifrån certifieringskraven samt förbättrade arbetsvillkor med 
mindre betungande arbetsmoment. Samtidigt inskränker de nya metoderna medarbetarens 
egenkontroll (Karasek & Theorell, 1990) i arbetet, att inte få utföra det på sitt eget sätt. 
 

I städmetoden, ergonomi, sen har vi ju fyllt på med utbildning i arbetsmiljö och miljö naturligtvis 
eftersom vi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade. […] Mål, tydligt mål, oerhört viktigt, var ska 
man någonstans? […] Systematik, där har vi mycket det här med ordning och reda. […] Allt det där 
som handlar om ordning och reda med rutiner, hur man gör och ingenting ramlar mellan stolarna, 
vi vet vad vi ska göra. (Chef F) 

 
I Tollgerdt-Anderssons (2005:42) studie visar sig faktorer som målstyrt och tydligt ledarskap med 
hjälp av systematik samt ordning och reda vara framgångsfaktorer vad gäller organisationer med låga 
sjuktal. Vår tolkning är att ledningen inom Telge Rent även arbetat utifrån dessa tankar vid 
införandet av exempelvis gemensam städmetod. 

5.3.3.4 Enade arbetskläder 

Vad gäller enade arbetskläder tolkar vi ledningens tankar om det som stödjande p.g.a. att detta skapar 
en identitet och samhörighet för medarbetarna. Kontrollerande eftersom det förväntas att 
medarbetaren ska bete sig på ett visst sätt när de har kläderna på sig, medarbetaren representerar 
Telge Rent i ord och handling. 
 

Vi har ju en enad arbetsklädsel, att alla har likadana arbetskläder och namnbrickor och sånt så att 
man ska känna igen vår personal när man är där ute så att man inte kommer utan namnbricka och i 
sina egna jeans, det blir så opersonligt. (Chef E) 

36(47) 



Jane Engström och Lina Lundmark Att leda för hälsa 

Alltså, alla har ju fått arbetskläder, att man tillhör gemenskapen, att man ska kunna gå på stan och se 
ah, där är en Telge Rentare. Alltså, det är ju samhörighet. (Chef B) 
 
När jag träffade min personal i början så försökte jag förklara för dem att nu är du representant för 
företaget. Det är jätteviktigt hur man uppför sig. När man har de här kläderna på sig, även om du 
uppför dig bra och din kollega inte gör det så att alla åker på samma dåliga rykte. Man ska tänka på 
att man inte är ensam då. (Chef D) 

 
Vår tolkning är att de enade arbetskläderna kan vara en faktor för ökat socialt stöd (Karasek & 
Theorell, 1990:70-71) i och med ökad integration och ökad känsla av sammanhang (Antonovsky, 
2005) för arbetsgruppen och för hela Telge Rent. Det är dock, enligt vår tolkning, viktigt att ledarna 
även arbetar med förståelsen (Targama & Sandberg, 1889:25) för de nya arbetssätten, så att det råder 
en samsyn kring syftet med exempelvis kläderna, d.v.s. att både agera professionellt i sitt uppträdande 
samt att se dem som ett verktyg för samhörighet. 
 
Aurell (2001) menar att städarens identitet är något de skapas till utifrån det de gör. Vår tolkning är 
att Telge Rent i och med enade arbetskläder samt namnbrickor också försöker skapa en identitet och 
statushöjning av yrket. Att bli mer personlig, som ett citat visar. Detta medför även ett ökat ansvar 
för gärningarna samt att medarbetaren löper större risk att bli personligt utpekad för sina handlingar 
(se likheter med rubrik Attityder och förhållningssätt gentemot kunder) vilket inskränker medarbetarens 
egenkontroll (Karasek & Theorell, 1990:32) i arbetet. 

5.3.3.5 Ringa hem 

När en medarbetare är sjuk ringer någon från företaget hem, oftast områdeschefen. Åtgärden är 
tänkt att synliggöra den sjuke men har även en funktion som en kontroll- och planeringsmekanism.  

 
När de blir sjuka så ringer vi direkt. Frågar hur de mår. Att personen är uppmärksam att det syns att 
jag är borta idag. Skickar kort. (Chef B) 
 
För att synliggöra att vi ser, att vi bryr oss också. Så att vi ser, varför är du hemma. Bli synliggjord 
helt enkelt, har man ett problem är det jobbet som är problemet, är det något annat, det ska inte 
vara lätt, är det något man kan förändra? Att det inte är jobbet det beror på att man är hemma. 
(Chef C) 
 
Dels var det ju att påminna om att de har jobbet kvar. Jag vill att de ska ha arbetstelefonen på under 
sin arbetstid även om de är sjuka. En del har klick, av, bort. Om de är hos doktorn eller så så är det 
väl ok men oftast orkar man väl svara på en fråga om man ligger i feber. Det kan gälla kort 
information, om nycklar eller så. Tanken var att höra hur det är och planering för vikarier, dels hur 
länge tror du? Jag har bara lite ont i magen jag kommer imorgon, eller jag ligger i 40 grader och 
kommer inte imorgon. Att de är behövda. (Chef D) 

 
Ett av syftena med denna åtgärd, som vi kan se, är att öka effektiviteten i företaget. Genom att ringa 
till medarbetaren och höra sig för hur sjuk denne är hoppas man kunna minimera antalet sjukdagar. 
Medarbetaren ska inte kunna ringa på måndagen och säga att denne är hemma resten av veckan 
p.g.a. huvudvärk utan att bli ifrågasatt. Vår tolkning är att ledningen i likhet med åtgärden 
förstadagsintyg inte litar på medarbetarna. Man vill kontrollera att de verkligen är sjuka. Detta stämmer 
väl överens med McGregors (1985, Mabon, 1980) teori X, människan vill egentligen inte arbeta och 
behöver kontrolleras. Det finns även ett krav att medarbetaren ska kunna svara i telefon vid 
sjukdom. Den stödjande delen av åtgärden är att ledningen velat synliggöra den som är hemma, visa 
att man bryr sig. Att områdeschefen ringer hem kan fungera som ett socialt stöd (Karasek & 
Theorell, 1990) för medarbetaren då tanken är att frågor ska ställas så att det kommer fram om det 
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finns andra orsaker till frånvaron än sjukdom. Ledningen menar även att ett syfte är att medarbetaren 
ska känna sig viktig och behövd. Detta kan i sin tur leda till en stärkt självkänsla och en känsla av 
sammanhang (Antonovsky, 2005) Att ge medarbetaren erkännande och uppskattning leder enligt 
Herzberg m.fl. (1993) även till effektiva, motiverade medarbetare.  

5.3.3.6 Attityder och förhållningssätt gentemot kunder 

Arbetet med attityder och förhållningssätt gentemot kunder koncentreras kring den affärsmässighet som 
yrket inbegriper. Att agera professionellt i olika arbetssituationer. Vår tolkning av det stödjande syftet 
är att öka medarbetarens yrkesstolthet genom empowerment i arbetet. Den kontrollerande aspekten 
är att alla medarbetare uppmanas att ta ansvar för Telge Rents anseende genom att på ett uttalat sätt 
representera företaget. 

På APT-träffarna när vi är allihop då i min grupp där har vi ju tagit upp det här alltså. Från gång till 
gång och tjatar väl fortfarande om det. Vi tar upp exempel om ex. en kund kommer och hur vi ska 
hantera sådana situationer. Är det ok att säga så eller? Vi är ju personligheter allihop, jag med som 
alla andra. Jag kan ju inte be mina kunder fara och flyga någon annanstans. Jag kan inte säga ”oh, 
vad dåligt det är på Telge Rent, eller”. Detta arbete har behövts mycket. (Chef B) 
 
Attityder i arbetet, där försöker vi ju få dem att växa som människor. De ska vara stolta över det de 
gör. Man kan ju känna att man är städare och inte vågar hälsa på kontorspersonalen eller tittar ner 
eller inte vågar knacka på dörren och fråga något. Vi jobbar ju med att stärka dem som personer att 
de är dem de är och att de inte behöver skämmas. Det har blivit bättre. Vi jobbar med 
yrkesstoltheten hela tiden. De ska kunna stå rakryggade och kunna säga hej och prata med folk som 
vanliga människor med det finns folk som kan känna att lilla jag vågar inte titta upp. (Chef A) 

 
Vi tolkar citaten ovan som att arbetet med attityder och förhållningssätt mot kunder har varit mycket 
nödvändigt. Telge Rent har behövt arbeta med medarbetarens självkänsla i sitt arbete likväl som 
grundläggande uppförandekoder. Vi frågar oss vad detta har för grund, bottnar sig detta beteende i 
tidigare arbetsgivares inställning till sina medarbetare? En respondent beskriver medarbetarna vid 
nybildandet av företaget som ”väldigt perifera i sammanhanget” – minimalt synliggjorda. Aurell 
(2001:197) beskriver kunden som aktören för den generella samhällssynen på städaren och att arbetet 
från arbetsgivarens sida med att höja städarens självkänsla gentemot kunden kan slås ned av kundens 
nonchalerande inställning. Under rubriken Självkänsla, självförtroende och status finns dock citat som 
visar att Telge Rent förändrat denna attityd från kundens sida. 
 

Men just det här med attityder och så det har vi ju fokuserat mycket på också, det är kunder som är 
jätteviktiga och det är ändå personalen som ser dem ute på plats, de är ju ute hos kunderna varje dag 
så de är ju verkligen ansiktet utåt, hur viktigt det är och kommunikation och det är där det kan lätt 
brista om man inte har den här kommunikationen, det är jätteviktigt och att de själva tar tag i och 
löser problem, som är lätta och lösa oftast på plats, än att ringa efter mig, […] så det fixar de galant. 
(Chef  E) 

 
Vår tolkning är att ledningen arbetat med ökat ansvar för medarbetaren i vardagen, att själva kunna 
tackla situationer som uppstår. Hedegaard (2005, Reaburn & Rootmans, 1998) menar att detta 
symboliserar empowerment, att vara bidragande och deltagande och inte se sig som ett offer. Detta 
påverkar även känslan av sammanhang (Antonovsky, 2005) positivt då begriplighet och hanterbarhet 
vid olika situationer i arbetet bearbetats. 

5.3.3.7 Ansvar, handlingsfrihet och initiativ i arbetet 

Åtgärder rörande ansvar, handlingsfrihet och initiativ i arbetet kan anses vara kontrollerande då ledningen 
proklamerar större ansvar och krav i arbetet för ökad effektivitet. Det ökade ansvaret ligger i att ta 
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del av information om företaget, delta vid arbetsplatsträffar (APT), uppfylla ägardirektiven, för att nå 
högre lönenivåer ställs krav på ansvar, initiativ samt samarbete inom gruppen. Vår tolkning är att 
lokalvårdarnas arbete i och med Telge Rents bildande har förändrats från att vara mer detaljstyrt till 
mer målstyrt. De har fått regler, tekniker och policies att stödja sitt arbete på som bildar dess 
ramverk. Detta ramverk består av kvalitetscertifieringar, ny städmetod, policies, städschema – 
arbetsstrukturella regler. Inom ramen har de, enligt ledningen, frihet att påverka, planera samt ge och 
få feedback. Områdescheferna uppmuntrar sina medarbetare att ta initiativ och komma med idéer 
för att förbättra det dagliga arbetet. Detta föder större handlingsfrihet som ger större egenkontroll i 
de ökade kraven i arbetet. 

 
De har väldigt stor handlingsfrihet […] de har ju städrutiner de ska följa men hur de lägger upp 
dem, det får de bestämma själva. […] Vi tar ju tacksamt emot om de har idéer, vill prova på något 
nytt, det är bara inspirerande […] det säger jag aldrig nej till utan det ser jag bara som positivt men 
funkar inte det så är inte det någon katastrof utan då går vi tillbaka till det gamla. Det försöker jag 
uppmuntra till, att de får ta egna initiativ. […] kommer de med idéer, på kommuntiden kunde man 
kanske inte lyfta så många idéer nu är det ändå att: Prova att göra de här förändringarna och de här 
idéerna, ja det beror väl på lite vad det är men jag tror att vi är inte nejsägare på den sidan som det 
kanske var förut att man var lite mer restriktiv, det var mer att: Gå och gör ditt jobb. (Chef C) 
 
Men de har ju klara regler på vad de ska göra. Det går inte att skita i att komma på APT möte som 
förut. Folk tycker att det är viktigare att städa men det är det ju inte de måste ju komma och få 
information också. Så på det sättet är det ju ökat ansvar. (Chef A) 
 
De har mer idéer idag än när jag började. När jag började satt de bara där och väntade på vad de 
skulle göra, hur vill du att vi jobbar? Idag tar de för sig väldigt mycket. (Chef B) 

 
Vår tolkning av teori X och Y (Mabon, 1980) är att den människosyn en ledningsgrupp har sätter sin 
prägel på en förändringsprocess. Allt ifrån vilka sanktionssystem som finns till den kultur och det 
kommunikationsklimat som råder. Ser ledningen medarbetaren som lat och passiv krävs mer fokus 
på kontroll medan en syn på medarbetaren som initiativ- och ansvarstagande ger utrymme för 
empowerment och större handlingsfrihet. Telge Rents personal kom från en organisation som var 
mer detaljstyrd. Detta speglar enligt oss mer en människosyn enligt teori X (Mabon, 1980). Telge 
Rents förändringsarbete har genomsyrats av visioner och målstyrning. I inledningsskedet tog dock 
ledningen kommandot och delaktigheten var liten och vår tolkning av detta kan vara att personalen 
just var passiv och inte mogna, just då, för det arbete som en mer delaktig förändringsprocess 
förutsätter. Den förväntning som ledningen idag har på att medarbetaren ska ta egna initiativ och 
lyfta synpunkter tolkar vi snarare som en människosyn enligt teori Y (Mabon, 1980). Människan är 
kapabel att ta ansvar och vill arbeta. Att få initiativtagande medarbetare sker, enligt vår tolkning, inte 
automatiskt genom att se människan som aktiv och kompetent när en organisation tidigare styrts av 
den motsatta människosynen. Telge Rent har, enligt ledningen, successivt försökt skapa ett klimat 
med utrymme för ökat ansvar, handlingsfrihet och initiativ. Enligt Herzberg m.fl. (1993) leder ökat 
ansvar till mer effektiva medarbetare vilket var ett av målen med Telge Rents förändringsarbete. 
Karasek och Theorell (1990) menar att ökade ansvaret i kombination med en ökad egenkontroll 
(handlingsfrihet) leder till att medarbetaren får en mer aktiv och utvecklande arbetssituation. Den 
ökade handlingsfriheten tolkar vi som ett verktyg för att öka individens hanterbarhet (Antonovsky, 
2005:44-46). Genom att öka friheten att ta egna beslut och kontrollera sin arbetssituation, d.v.s. att 
öka hanterbarheten (Antonovsky, 2005:44-46), minskar även risken för stress och ohälsa. 
 
Förväntningarna på att medarbetaren ska ta större ansvar och mer initiativ kan enligt oss även 
upplevas som kontrollerande och stressande, detta företrädesvis av individer med låg KASAM 
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(Antonovsky, 2005). Det tydliga ramverk som skapats för att, enligt ledningen, generera ordning och 
reda och utrymme för medarbetaren att agera friare inom kan även upplevas som stelt och 
kontrollerande. Framförallt om syftet med detta ramverk inte har förankrats hos medarbetarna. Även 
här är det viktigt att påverka medarbetarens förståelse (Targama & Sandberg, 1998:145) för de nya 
ramar och förväntningar som införs. 
 
Syftet med vår studie är att ur ett ledningsperspektiv studera Telge Rent AB:s arbete med att sänka 
sina sjukskrivningstal och öka företagets effektivitet. Våra frågeställningar lyder: Vilka problem låg till 
grund för Telge Rents förändringsarbete? Vilka åtgärder vidtogs? Vilka effekter fick åtgärderna? De 
problem som låg till grund för Telge Rents förändringsarbete var hög sjukfrånvaro och låg 
effektivitet. De åtgärder Telge Rent vidtog tolkar vi som både kontrollerande och stödjande, med 
utgångspunkt i åtgärdens syfte. De kontrollerande bildar ramverk med regler och struktur och de 
stödjande är verktyg för medarbetaren att kunna agera inom ramverket. De mätbara effekter 
åtgärderna fick är minskad sjukfrånvaro och ökad effektivitet. De icke mätbara effekterna är, enligt 
vår tolkning, stärkt identitet och samhörighet. I nästa kapitel sammanfattar vi studien genom att föra 
en diskussion kring våra frågeställningar samt lyfta fram våra slutsatser och reflektioner angående 
Telge Rents förändringsarbete.  
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6 Slutdiskussion 

I slutdiskussionen kommer vi att besvara våra frågeställningar som legat till grund för vår studie och 
som utmynnar i slutsatser angående Telge Rent AB:s förändringsarbete.  

 
Syftet med vår studie är att studera Telge Rent AB:s arbete med att sänka sjukskrivningstalen och öka 
företagets effektivitet. Vi har studerat företagsledningens tankar och tillvägagångssätt i det 
förändringsarbete de genomfört från januari 2004 till april 2006. Under denna period har 
sjukskrivningstalen sjunkit från 68 dagar per anställd och år till 24 dagar per anställd och år. 
Effektiviteten mäts i städad yta per anställd och timme och har ökat med 25 %. Våra frågeställningar 
lyder: Vilka problem låg till grund för Telge Rents förändringsarbete? Vilka åtgärder vidtogs? Vilka 
effekter fick åtgärderna? 
 
De problem Telge Rent AB stod inför var höga sjukskrivningstal och låg effektivitet. De åtgärder 
som vidtogs för att komma tillrätta med dessa problem var enligt vår tolkning stödjande, 
kontrollerande eller både och. Ledningens syfte med åtgärden avgör om denna är stödjande eller 
kontrollerande. Vår tolkning är att ledningen anser att båda typerna av åtgärder behövdes för att 
komma tillrätta med de problem organisationen hade. Vi menar att ledningen vidtog de 
kontrollerande åtgärderna utifrån antagandet att vissa medarbetare agerar passivt vad gäller 
exempelvis initiativtagande, att ledningen i vissa fall har bristande förtroende för medarbetarens 
arbetsmoral samt att utgångsläget var ett ordningsmässigt kaos med behov av struktur i arbete och 
ekonomi. De stödjande åtgärderna vidtogs, enligt vår tolkning, för att stärka yrkesidentiteten som i 
sin tur genererar en grupptillhörighet, stärkt självförtroende och självkänsla samt en känsla av 
sammanhang. Flertalet åtgärder hade, enligt vår mening, både ett stödjande och ett kontrollerande 
syfte. Den åtgärd som enbart hade ett kontrollerande syfte var Förstadagsintyget. De åtgärder som 
enbart hade ett stödjande syfte var Attityder och förhållningssätt gentemot arbetskamrater, Friskvård och 
friskvårdspeng, Ansvar, handlingsfrihet och initiativ för hälsan samt Självkänsla, självförtroende och status. De 
flesta av åtgärderna har, enligt oss, både ett kontrollerande och stödjande syfte: Information, 
Rehabilitering/”Återtåget”, Gemensam städmetod/Certifieringar, Enade arbetskläder, Ringa hem, Attityder och 
förhållningssätt gentemot kunder samt Ansvar, handlingsfrihet och initiativ i arbetet.  De effekter 
förändringsarbetet fått uppfattar vi som både mätbara och icke-mätbara. De mätbara är sänkt 
sjukfrånvaro och ökad effektivitet. De icke-mätbara effekterna är enligt vår tolkning stärkt identitet 
och samhörighet. Vår slutsats angående Telge Rents resultat av förändringsarbetet är att de skapat ett 
ramverk för struktur och ordning och reda för medarbetarna att arbeta utefter och inom detta 
ramverk uppmuntrat till empowerment för att skapa utveckling samt motivation och förståelse för 
arbetet. Ramverket utgör, enligt oss, den kontrollerande dimensionen av åtgärden och dess innehåll 
den stödjande dimensionen. 
 
Den åtgärd som, enligt ledningen, fått minst genomslagskraft är Friskvård och friskvårdspeng. 
Friskvårdsaktiviteter i form av kostrekommendationer och gymkortssubventioner når, enligt oss, 
främst fram till dem som redan är intresserade av livsstilsfrågor. Hälsoinsatserna behöver 
individanpassas utifrån de förutsättningar varje enskild individ har. Vi anser att det inte är fruktbart 
att ge allmänna livsstilsrekommendationer då olika faktorer påverkar individens känsla av god hälsa 
och välbefinnande. Att leda för hälsa kräver en plattform i form av förståelse och motivation från 
medarbetarna i dessa frågor. Detta p.g.a. att förändring kräver insikt och eget initiativ. Telge Rent AB 
har vidtagit åtgärder både vad gäller ansvar, handlingsfrihet och initiativ i arbetet och för den egna 
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hälsan. Dock anser ledningen att de sett störst resultat vad gäller den arbetsrelaterade initiativ- och 
ansvarsförmågan. Friskvårdsaktiviteter och uppmuntran av livsstilsförändringar är något ledningen 
kommer att fortsätta arbeta med. Detta är ett exempel på hur åtgärder som inte fått önskad effekt 
modifieras och arbetas vidare med, se figur 13. Vår tolkning är att Telge Rent arbetat med tanke, 
handling och resultat i växelverkan under sitt förändringsarbete.  
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Figur 13: Telge Rents förändringsprocess – tanke, handling och resultat i växelverkan 
 
Vissa av åtgärderna har under förändringsarbetet mötts med motstånd från medarbetarna. Forsberg 
och Starrin (1997:24) menar att förändring skapas genom fördjupad demokrati och att information 
bör delges genom dialog. Med utgångspunkt i detta ifrågasätter vi Telge Rents avsaknad av 
delaktighet från medarbetarna i inledningsskedet. Vi menar att en större delaktighet i 
förändringsarbetet kunde ha lett till ett mer positivt gensvar och till en bättre förankring hos 
medarbetarna. Tollgerdt-Andersson (2005:42) menar å andra sidan att ett ledarskap med tyngdpunkt 
på medarbetarnas delaktighet och medbestämmande riskerar att resultera i en organisation med höga 
sjukskrivningstal. Vi ställer oss frågorna: Kan en anledning till att ledningen för Telge Rent i 
förändringsarbetets inledningsskede valde att agera expert och leda top-down-styrt vara att de i sitt 
ledarskap inte var mogna för det arbete det innebär att skapa delaktighet i en hel organisation? Ansåg 
ledningen att medarbetarna och organisationen behövde mer struktur innan delaktigheten blev ett 
möjligt verktyg? Var det kanske så att den knappa tidsplanen som fanns i ägardirektiven blev ett 
hinder för detta?  
 
Ett förslag till ytterligare studier är att söka svaren till ovanstående frågor. Ett annat förslag är att 
söka medarbetarperspektivet på våra slutsatser rörande förändringsarbetet. Ytterligare ett förslag är 
att med utgångspunkt i vår studie göra en jämförande studie med en annan organisation som arbetat 
med att sänka sin sjukfrånvaro.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 
 
Bakgrund,  utbildning m. m? 
Hur blev du områdeschef?/ Hur blev du VD? 
Vilka är dina arbetsuppgifter? Är de desamma som när du tillsattes? 
Vad var direktiven för dig i ditt arbete när du tillsattes? 
Vilka tankar (ägardirektiv) låg bakom de åtgärder Telge Rent AB utarbetade för att minska 
sjukskrivningstalen? 
Vem/vilka tog initiativet till att påbörja förändringsarbetet i Telge Rent? 
Hur, rent konkret gick ledningsgruppen tillväga i uppstartsfasen?  
Berätta om medarbetarnas delaktighet i processen?  
 
Tillvägagångssättet – vad gjordes och varför? 
 
Vad var syftet med förändringsprocessen?  
Berätta om hur ni tänkte kring vilka åtgärder som skulle vidtas?  
Berätta om vilka åtgärder som har genomförts? 
Var det några åtgärder som ni hade tänkt genomföra med som inte blev av? 
Berätta om era tankar kring attityder och förhållningssätt och om du tror att detta har påverkat 
sjukskrivningstalen? Hur har ni sedan arbetat med detta? 
Hur har ni fått med er medarbetarna på det här? Har ni jobbat med dialogen som ett viktigt verktyg, 
har personalen varit delaktig? 
Hur stor handlingsfrihet har medarbetaren i sitt dagliga arbete?  
Har medarbetarens ansvar förändrats efter förändringsarbetet?  I så fall hur? 
Hur har ni jobbat med identitetsskapande? Har det varit viktigt och varför i så fall? 
 
Effekterna av förändringsarbetet? 
 
Hur har medarbetarna förstått förändringsarbetet? 
Hur har eventuella förändringar tagits emot av medarbetarna? Motstånd? 
Vad var tanken med att ringa hem till medarbetarna när de är sjuka?  
 
Hälsa, motivation och ledarskap 
 
Definition av god hälsa (din definition, hur har ni pratat i ledningsgruppen och med personal)? 
Uppfattar du att medarbetarna tar ansvar för sin egen hälsa? Om inte, vad tror du det beror på? 
Upplever du att fler går till jobbet fast de är lite sjuka nu (sjuknärvaro)? Vad tror du i så fall det beror 
på? 
Hur har ledningen gjort det möjligt för medarbetarna att ta egna beslut rörande sin hälsa?  
Ni har ju fått ner sjukskrivningstalen, folk är mer på jobbet och ändå har medarbetarna dålig fysisk 
hälsa enligt hälsoundersökningarna. Varför tror du det är så? 
Hur jobbar ni med att förebygga fysiskt slitage hos medarbetarna?  
Vad tror du motiverar människan att gå till arbetet? 
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Vilka möjligheter finns det för medarbetaren att utvecklas i sitt arbete?  
Hur stort ansvar tycker du arbetsgivaren ska ha för balansen mellan arbetsliv och privatliv? 
Hur stor är variationen i medarbetarnas arbete? 
När tycker du att kontroll behövs i ledarskapet? 
Hur har ni arbetat med hur meningsfull man är som medarbetare?  
Hur mycket feedback får ni från VD och medarbetare? Hur mycket feedback får medarbetarna och 
VD av er? 
Vilka förbättringar kan göras för att få ner sjukskrivningarna ytterligare? 
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Bilaga 2 – Åtgärdsmodell Telge Rent AB 
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