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Abstract  
Swedish healthcare will have to encounter several challenges in many years to come. Recent 

inquiries made by Health Consumer Powerhouse (Björnberg, 2017) suggest that Sweden is one 

of the countries in Europe to have the most limited access to healthcare. Nowadays employees 

in the healthcare sector in Sweden is the most vulnerable working group and the ones who are 

most prone to be forced to take sick-leave because of deteriorating psychosocial wellbeing and 

mental-health. Studies regarding social capital in relation to healthcare have demonstrated that a 

strong organizational social capital not only constitute more efficient and productive 

organizations, it also has a prominent positive effect on healthcare employees’ health, motivation 

and work-satisfaction (Strömgren et al., 2016). The purpose of this study is therefore to, through 

a single case study of a healthcare center in southern of Sweden, actualize social capital as a 

credible/usable method and coin an example of how a healthcare center can measure and evaluate 

its social capital. The study is based on two quantitative surveys’, one about relational 

coordination and one about psychosocial wellbeing. Furthermore, the study includes one semi-

structured focus-group interview. Making use of pragmatism as philosophy of science, I 

throughout the paper pay attention to generating knowledge which can be practically adopted in 

organizations day-to-day business. The results indicate that my methods to measure and evaluate 

organizational social capital in several ways can be understood as both convenient and usable. 

At the same time, I conclude that it is essential to further develop both a more specific 

measurement instruments in relation to measuring social capital and to create a straightforward 

guide to how these measurements should be interpreted and analyzed.  

 
Keywords: Social capital, relational coordination, pragmatism, healthcare, psychosocial 

wellbeing.  
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Förord  
När jag påbörjade mina studier på Copenhagen Business School hösten år 2013 hade jag planer 

på att efter min kandidatexamen läsa vidare till läkare. Inte för att det fanns ett bristande intresse 

för företagsekonomi och psykologi, det har alltid funnits ett stort sådant, utan för att jag på något 

sätt alltid känt det som en medmänsklig plikt och ett personligt kall att hjälpa andra människor. 

Läkaryrket har en väldigt tydlig sådan roll dagligen i sitt arbete. De senaste två åren har avsevärt 

utvecklat min professionella identitet och även till stor del min privata. Under min studietid insåg 

jag att det fanns en ännu större potential för mig personligen till att hjälpa många i jämförelse 

med läkaryrket. Jag upptäckte mer och mer att den kunskap jag tillägnade mig kunde användas 

till att förstå varför Sveriges hälso- och sjukvård ser ut som den gör och vad det innebär för både 

patienterna och de anställda inom arbetssektorn. Med den bakgrunden är det kanske inte heller 

särskilt svårt att förstå mitt val av problemformulering till min masteruppsats. Som titeln 

indikerar är min förhoppning att du som läser ska få en inblick i hur betydelsefullt och värdefullt 

organisatoriskt socialt kapital är för verksamheter och hur det sociala kapitalet kan mätas och 

analyseras inom primärvården. På bakgrund av detta rekommenderar jag därför starkt att läsaren 

lägger mest tid på att läsa kapitlen om metod respektive teoretisk referensram då det främst är 

dessa två som innehåller kunskap om hur det sociala kapitalet kan mätas och analyseras. 

Analyskapitlet bidrar även det till viss del till förståelsen om hur det sociala kapitalet kan 

analyseras men tar samtidigt utgångspunkt i en specifik vårdcentral vilket innebär att den 

analysen jag har gjort inte bör återskapas. För alla verksamheter ser olika ut och behöver utveckla 

olika saker.  

 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla de personerna som har stöttat mig genom de här 

åren och nu senast min masteruppsatsprocess. Först och främst vill jag tacka den vårdcentral som 

jag har fått äran att samarbeta med under mitt masterprojekt. Tack till min stora och underbara 

familj som alltid tror på mig även när de inte håller med mig. Jag vill även tacka min handledare 

Christian Seidelin för intressanta diskussioner och teoretiska utbyten under den här processen. 

Tack för att du introducerade mig för Jody Hoffer Gittels värld. Min vän Rebecca Hellgren, tack 

för att du utmanar mig och är så engagerad. Sist men inte minst vill jag tacka min fantastiska fru 

Maria Norstedt som har lyssnat på mig prata i timtals om olika teorier och haft flera intellektuella 

diskussioner med under alla dessa år. Utan dig och din kärlek hade jag aldrig kommit såhär långt.  
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Kapitel 1: Introduktion  
1.1 Inledning  
Intresset för medarbetarnas mående, prestation och produktivitet ligger i tiden då det kan 

argumenteras för att det aldrig tidigare varit så pass viktigt för verksamheter att vara attraktiva 

arbetsplatser med välmående och högpresterande anställda för att kunna konkurrera. Den 

svenska primärvården är i ett stort behov av förändring och utveckling då statistik visar att tre av 

fyra offentligt drivna vårdcentraler går med underskott medan en fjärdedel av de privata gör det 

(Nordqvist et al., 2014:66). Kvalitén och tillgängligheten har även försämrats avsevärt de senaste 

åren och Sverige ligger i botten bland europeiska länder när det gäller tillgänglighet till vård 

(Björnberg, 2017:12). Den 1 juli år 2010 implementerades Vårdgaranti som en del av hälso- och 

sjukvårdslagen (Socialstyrelsen, 2018). Vårdgaranti innebär att en patient ska kunna få kontakt 

med primärvården samma dag som hen söker den, få tid för bedömning hos allmänläkare inom 

sju dagar, få ett förstabesök i den specialiserade vården inom nittio dagar och efter beslut få en 

operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom nittio dagar (ibid). I Region Skåne 

kommer 82 % av patienterna i kontakt med primärvården samma dag som de söker den medan 

90 % får en tid till allmänläkare inom en vecka (jf. Bilaga 1). 

 

Det är dock inte bara patienterna som har påverkats negativt av sjukvårdens utveckling de senaste 

åren. Vård och omsorg är nämligen den sektor i Sverige med flest antal sjukskrivna 

(Försäkringskassan, 2016). Vidare beror nästintill hälften av sjukskrivningarna bland de 

anställda i Region Skåne på psykisk ohälsa såsom stress, ångest och depression (Ernhagen, 

2015:3). Arbetet med psykosocial arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården tenderar att 

nedprioriteras och närmare hälften av alla arbetsplatser inom hälso- och sjukvård i Sverige har 

inte gjort en bedömning, alternativt en bristfällig sådan, över de psykosociala riskerna på 

arbetsplatsen (Kjellberg, 2013). Detta kan argumenteras för att begränsa möjligheten till att 

minska sjukfrånvaro/sjukskrivningar samt att förbättra kvalitén då studier har visat att medvetet 

och aktivt arbete med den psykosociala arbetsmiljön hos verksamheter leder till minskad 

personalomsättning, minskad sjukfrånvaro och antalet sjukskrivningar, minskad stress, ökad 

arbetstillfredsställelse, ökat engagemang, ökad produktivitet och ökad kvalitet (Olesen et al., 

2008:24). Socialt kapital är ett relativt nytt sätt att studera verksamheter på och det finns olika 

sätt att studera och analysera en verksamhets sociala kapital på. I den här masteruppsatsen 
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undersöker jag verksamhetens sociala kapital främst i förhållande till tre dimensioner vilka är 

tillit, samarbete och rättvisa (Kristensen et al., 2008:33). Olesen et al. (2008:23) argumenterar 

för att:  

”Den sociale kapital i virksomheden har afgørende strategisk betydning for 

både produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø – specielt det psykiske 

arbejdsmiljø.”  

Strömgren et als. (2016:123) studier av socialt kapital på fem svenska sjukhus konkluderade att 

starkt socialt kapital i sjukhusmiljöer är viktigt för de anställdas generella motivation och 

arbetstillfredsställelse. Vidare påvisade deras studier att starkt organisatoriskt socialt kapital 

ökade patientsäkerheten på sjukhusen och även kvaliteten av behandlingen. På bakgrund av 

relationen mellan produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö, antalet ökade sjukskrivningar inom 

hälso- och sjukvården samt otillräcklig tillgänglighet för patienter önskar jag att undersöka och 

testa hur det sociala kapitalet kan studeras, utredas och analyseras på en vårdcentral i region 

Skåne. Syftet med studien är att genom en enskild casestudie av en vårdcentral i region Skåne 

(härefter benämnd som Vårdcentralen) producera ett konkret exempel på hur detta kan göras och 

vilka hjälpmedel som kan användas.  

 

Skälet till att verksamhetens identitet inte specificeras ytterligare beror på att ett avtal har ingåtts 

mellan mig och verksamheten gällande förtrolig behandling av den information jag har fått ta 

del av som berör verksamheten. Avtalet innebär även att vårdcentralens verksamhetschef har fått 

möjlighet att läsa igenom och ha åsikter om avsnitt som handlar om förtrolig information. Vidare 

är min förhoppning att studien ska öka intresset för att studera socialt kapital inom hälso- och 

sjukvården och att förbättra arbetsförhållandena inte bara i primärvården utan även mer generellt 

för de anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn.  

 

Med hjälp av min enskilda casestudie är tanken att det ska bli enklare och mer lättillgängligt för 

verksamheter att genomföra en undersökning och analys av det sociala kapitalet även för de som 

inte har min utbildningsbakgrund. I forskningsstudiens perspektivering presenteras bland annat 

praktiska implikationer för hur verksamheter kan arbeta för att förbättra och utveckla det sociala 

kapitalet och i förlängningen av det öka produktiviteten, kvaliteten och få en bättre arbetsmiljö. 
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Med andra ord ger jag exempel på interventionsmetoder på bakgrund av resultaten från min 

undersökning av den utvalda Vårdcentralen.   

 
 

 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Det första är en inledning där jag presenterar val av ämne och 

uppsatsens case-verksamhet. Vidare argumenterar jag i kapitlet för motivation samt presenterar 

uppsatsens problemformulering. Kapitel två handlar om de metoder jag har valt att använda, min 

vetenskapsteoretiska blick, forskningsdesign respektive analysdesign och de överväganden jag 

har gjort i förhållande till kvalitetssäkring. I kapitel tre redogör jag för uppsatsens teoretiska 

referensram. I det fjärde kapitlet presenterar jag resultatet av de undersökningar jag har gjort och 

analyserar dessa med utgångspunkt i avhandlingens teoretiska referensram. Det femte kapitlet är 

en diskussion där jag utvärderar uppsatsens styrkor respektive svagheter och ger mitt förslag på 

relevanta framtida studier. Sjätte kapitlet konkluderar och sammanfattar forskningsstudiens 

resultat, analys och bidrag. Det sista kapitlet, kapitel sju, är en perspektivering som fokuserar på 

att introducera ett mer praktiskt perspektiv i relation till studiens resultat och analys med 

utgångspunkt i aktionsforskning och interventionsmetoder. 

 

1.2  Case-presentation  
I detta avsnitt presenteras casestudiens utvalda vårdcentral med belägenhet i Skåne. Syftet med 

avsnittet är att ge läsaren en kortfattad introduktion till verksamheten och dess organisation. 

Skälet till att case-verksamheten inte nämns vid namn är att det både är verksamhetens och min 

Figur 1: Illustration över forskningsstudiens omfång. 
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önskan att avhandlingen ska vara offentligt tillgänglig samtidigt som att Vårdcentralens faktiska 

identitet förblir anonym.  

 

1.2.1 Vårdcentralen  
Vårdcentralen, har som tidigare nämnt, belägenhet i region Skåne och är en privatägd 

vårdcentral. Idag har vårdcentralen totalt 55 anställda fördelat på tio arbetskategorier vilka är 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, administratörer, psykologer, fysioterapeuter, 

kiropraktorer, arbetsterapeuter, socionomer samt städare. Dessa tio arbetskategorier är vidare 

indelade i enskilda sektioner vilka är psykiatri, läkare, administration/städ, SSK/USK och rehab. 

Varje sektion har en sektionsledare vardera, med undantag för SSK/USK som har två, och det 

samarbetas mellan dessa sektioner vid behandling av patienter.  

 

En nationell patientenkät som genomfördes år 2016 visade på att Vårdcentralens patienter 

upplevde sina besök mer positivt i jämförelse med både riksgenomsnittet och regionen (jf. Bilaga 

2). Tyvärr har det ekonomiskt inte sett lika positivt ut då vårdcentralen sedan starten 2010 har 

producerat ett underskott på flera miljoner kronor. Detta ekonomiska problem förstås dock inte 

som unikt för just den här verksamheten då flera vårdcentraler, både privat- och kommunalägda, 

genom åren har redovisat stora ekonomiska underskott (Liljeblad, 2018:6). Underskottet ledde 

till organisatoriska förändringar under 2017 då det tillförordnades en ny verksamhetschef för 

vårdcentralen. Ägarna av Vårdcentralen gav den nya verksamhetsledaren ett år på sig att visa att 

det gick att vända den negativa ekonomiska trenden annars skulle verksamheten läggas ner. Den 

nya verksamhetschefen, tillsammans med sina sektionsledare och övriga medarbetare, lyckades 

minska underskottet så pass mycket att det beslutades i december 2017 att vårdcentralen skulle 

få lov att fortsätta existera. Vårdcentralen har inte tidigare undersökt verksamhetens sociala 

kapital men har ett stort intresse av att göra detta då ledningen lägger stor vikt vid att skapa en 

attraktiv, produktiv och välmående arbetsplats. 
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1.3  Problemformulering  
På bakgrund av informationen i de två ovanstående avsnitten är huvudfrågeställningen för den 

här uppsatsen:  

 

Hur kan det organisatoriska sociala kapitalet mätas och analyseras på en vårdcentral? 

 

Studien har även fyra underfrågeställningar vilka är:  

 

Ø Hur ser det organisatoriska sociala kapitalet ut hos Vårdcentralen?  

Ø Hur ser tilliten ut hos Vårdcentralen?  

Ø Hur ser rättvisan ut hos Vårdcentralen?  

Ø Hur ser samarbetet ut hos Vårdcentralen? 

 

De fyra underfrågeställningarna kompletterar varandra då frågorna två till fyra är delanalyser i 

förhållande till analysen av den första frågan. Fråga två, tre och fyra ingår därmed som en del av 

den första frågan då det är dessa dimensioner som utgör det sociala kapitalet.  

 

1.4  Avgränsning  
Jag har valt att avgränsa min uppsats till att endast beröra en vårdcentral. Det finns många skäl 

till det men det främsta handlar om att tidsramen för uppsatsen är begränsad till några få månader. 

Vidare uppfattade jag det utmanande och komplext att få tillgång till att studera flera olika 

vårdcentraler i Sverige eftersom det finns en viss misstro riktad mot konsulter inom hälso- och 

sjukvården efter flera dåliga upplevelser, nu senast med Boston Consulting Group (BCG) på 

Karolinska sjukhuset i Stockholm (Röstlund et al., 2017). Jag anser dock inte att min enskilda 

casestudies syfte påverkas nämnvärt av detta. Hade det däremot funnits ett intresse för att 

jämföra det organisatoriska sociala kapitalet mellan olika vårdcentraler hade en multipel 

casestudie varit mer passande än den enskilda. Det hade varit idealt om jag hade haft möjlighet 

att testa att genomföra de rekommenderade interventionerna hos Vårdcentralen och sen 

undersöka och analysera det sociala kapitalet igen sex till tolv månader senare. Med andra ord 

genomföra en uppföljning. Hade ytterligare tid funnits hade det även varit önskvärt att 

genomföra observationsstudier då det hade kunnat ge studien ännu en dimension av hur det 

sociala kapitalet ser ut.  
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1.5  Motivation  
Valet av avhandlingsområde för denna masteruppsats grundar sig i ett stort intresse för den 

svenska hälso- och sjukvården. Jag har vuxit upp i ett hem där båda mina föräldrar är läkare och 

har följt dem genom åren inom flera olika läkarspecialiteter samt arbetsplatser. Det jag har 

upplevt är att det med tiden har blivit allt mindre tid för det fysiska mötet med patienter samtidigt 

som administrationen har ökat. Mina föräldrar, har enligt min uppfattning, blivit allt mer 

stressade och gått ifrån att sitta och läsa de senaste forskningsstudierna alternativt forska själva 

på helgerna, till att de senaste åren istället behövt spendera stora delar av helgerna med 

administration som de inte hann med under veckan. Administration som har blivit över på grund 

av att de har prioriterat att träffa fler patienter och människor i behov. Vidare har jag arbetat som 

receptionist på en vårdcentral under nästan tre år. Under den tiden fick jag möjlighet att prata 

med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, administrationspersonal och psykologer om hur de 

upplever att deras arbete och yrkesroll har förändrats samt vilken effekt det har haft på dem som 

vårdgivare respektive individer. En sak som jag inte lyckas glömma är det som en 

specialistutbildad läkare sa till mig vid ett tillfälle när jag arbetade som receptionist på hans 

avdelning - att han numera hatar ett jobb han tidigare har älskat. Det var detta som fick min 

bägare att rinna över och jag bestämde mig i den stunden att jag ville spendera mitt arbetsliv på 

att ta reda på vad det är som har hänt och hur personalen inom hälso- och sjukvården kan få ett 

drägligt arbetsliv och bli motiverade igen. För vad händer med kvaliteten på vården när ingen 

mår bra längre? Vad händer med tillgängligheten när ingen längre känner att de har tid? Vad 

händer med patienterna när den svenska hälso- och sjukvården själv är sjuk?  

 

1.5.1 Bidrag  
På bakgrund av att studier gällande vårdcentralers sociala kapital anses vara begränsade inom 

Sverige kan denna avhandling inspirera andra till att genomföra liknande studier av enskilda 

respektive multipla verksamheter inom hälso- och sjukvården. Som tidigare nämnt är min 

förhoppning att studien ska bidra till en utveckling av de sätt som främst vårdcentraler arbetar 

med kvalitet, produktivitet, tillgänglighet och de anställdas psykosociala hälsa. Vidare är det min 

önskan att min casestudie ska kunna användas som en mall för hur det sociala kapitalet kan 

studeras på en vårdcentral. Med andra ord att min masteruppsats ska bli till ett översiktligt och 

användbart exempel för de som arbetar inom hälso- och sjukvården.  
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Figur 2: Illustration över uppsatsstrukturen.  
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Kapitel 2: Metod  

2.1 Vetenskapsteoretisk tillvägagång  
Valet av vetenskapsteoretisk tillvägagång anses vara avgörande i förhållande till vilka 

forskningsresultat som studien skapar. Skälet till detta är att den data som insamlas och den teori 

som används påverkar författarens analytiska blick och i förlängningen av det även de 

konklusioner som studien producerar (Saunders et al., 2016:124). Jag har valt att studera det 

sociala kapitalet hos Vårdcentralen sett ur pragmatismens vetenskapsteoretiska filosofi. Charles 

Sanders Peirce (1839–1914) anses vara grundaren av denna vetenskapsteoretiska filosofi och 

argumenterar för att det är våra erfarenheter som påverkar våra nutida handlingar i form av vanor, 

vilka definieras följande:  

“What the habit is depends on when and how it causes us to act. As for the 

when, every stimulus to action is derived from perception; as for the how, 

every purpose of action is to produce some sensible result.” 

 (Peirce, 1878:291) 

Fokus riktas mot vilka konsekvenser dessa vanor och handlingar kan få i framtiden. Enligt 

Peirces pragmatism är det när våra vanor eller tro inte längre förstås som meningsfulla eller 

förståeliga i förhållande till en ny kontext som det skapas en form av frustration hos individer 

vilken i sin tur leder till ett sökande efter ny kunskap. Det är värt att nämna att individers tro 

nödvändigtvis inte behöver vara sann för att den ska vara användbar utan:  

”… at den er brugbar og tillader os at handle og forstå vores omverden, som 

om den var det.” (Egholm, 2014:175) 

Som tidigare nämnts motiveras jag bland annat av att producera praktiskt användbara slutsatser 

för den enskilda verksamheten vilket även pragmatism argumenteras ha till syfte att göra (James, 

1907:36). Inom pragmatism anses något vara sant när analysen avslutas och dess resultat 

uppfattas vara användbara och relevanta i förhållande till det som studeras (ibid:34). 

Pragmatismen utgår därmed ifrån att det inte existerar en universell sanning då kontexten hela 

tiden förändras och därför måste också det som uppfattas vara sant förbli dynamiskt. 

Konsekvensen av detta sanningsbegrepp är att studiens resultat inte kan eller ska förstås som 

slutgiltiga eller definitiva. Detta kan argumenteras för att vara en svaghet med studien dock är 

det ingen önskan från min sida att producera generaliserbara resultat utan snarare generaliserbara 
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metoder och undersökningar. Vidare kritiseras pragmatismens sanningsbegrepp för att 

potentiellt kunna leda till att ’sanning’ kommer definieras av den eller de som erhåller makten 

till att tala (Egholm, 2014:69).  

 

Individers intentioner, inom pragmatismen, förstås som en relation mellan det individuella och 

sociala. George Herbert Mead (1863–1931) var den som utvecklade den här tankegången genom 

att dela upp ”självet” i ett ”jag” och ett ”mig”. Jag’et argumenteras för att vara individens direkta 

reaktioner och handlingar i en social situation medan mig’et skapas reflexivt i förhållande till de 

förväntningar individen tror att andra har gällande hens roll i en specifik situation (Mead, 

1967:175). Det är viktigt att påpeka att jag’et inte agerar helt fritt utan är en respons på mig’et 

vilket kan argumenteras för att innebära att individer hela tiden normeras av tidigare erfarenheter 

från liknande situationer för att passa in i en given kontext och socialt sammanhang. Samtidigt 

påverkas individer genom att jag’et improviserar då ingen situation anses vara precis den andra 

lik (ibid:179). Relationen mellan individ och social kontext argumenteras för att vara relevant i 

förhållande till studiens önskan om att undersöka det sociala kapitalet hos verksamheten. Detta 

då denna blick understryker vikten av förståelse för den sociala kontext individer agerar i 

samtidigt som individuella erfarenheter påverkar hur hen förstår något och hur hen agerar utifrån 

denna förståelse.    

 

2.2 Forskningsdesign  

2.2.1 Abduktion  
Abduktion förefaller som ett naturligt val av forskningsdesign med tanke på relationen till 

pragmatismen (Egholm, 2014:176). Peirce (1932) förklarar abduktion som en form av 

kvalificerad gissning, dvs. den bästa möjliga förklaringen sett utifrån den information som är 

tillgänglig. Tanken med studien är varken att producera ny/-a teori/-er baserat på insamlade data 

(induktion) eller att testa hypoteser och teorier (deduktion) utan att flexibelt skifta mellan teori 

och data för att succesivt utveckla författarens förståelse (abduktion) (Saunders et al., 2016:148). 

Forskningsmetoden argumenteras för att vara mest fördelaktig i förhållande till den utvalda 

studien då det existerar en hel del forskning och teorier gällande socialt kapital generellt 

samtidigt som att detta inte har studerats specifikt hos Vårdcentralen. Följande kritik har bland 

annat riktats gentemot den abduktiva metoden:   
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“One is that it pretends to be something other than it is. Another is that it is 

supported by bad arguments. A third is that it conflicts with other forms of 

change of opinion, that we accept as rational.” (Van Fraassen, 1989:142) 

Van Fraassen (1989:151) hävdar vidare att abduktion inte bemöter de Bayesianska kraven för 

rationalitet och forskningsresultat. Okasha (2000:702) bemöter denna kritik genom att 

introducera hur abduktionens kvalificerade gissning kan förstås och tolkas i förhållande till 

Bayesianska termer. Okasha (ibid) argumenterar först och främst för att Van Fraassens kritik är 

missriktad då abduktion är nära besläktat med den hypotetiskt-deduktiva metoden i förhållande 

till bekräftandet av en hypotes. Vidare argumenterar Okasha (ibid:703) för att:  

”Relative to this account, favouring a hypothesis on the grounds that it 

provides a better explanation of one’s data than other hypotheses, and 

indeed making it a rule to do so, is perfectly consistent with Bayesian 

principles.”  

2.2.2 Casestudie  

På bakgrund av mitt val att studera en enskild verksamhets sociala kapital och skapa ett exempel 

på hur detta kan studeras, växte beslutet om att genomföra en casestudie fram naturligt. Yin 

(2009:18) definierar en casestudie som:  

”An empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within 

real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and 

context are not clearly evident.”   

Denna definition argumenteras att passa undersökningen utmärkt då socialt kapital förstås vara 

ett abstrakt fenomen som önskas studeras praktiskt i en verksamhet. Yin (2009:27) argumenterar 

vidare för att en casestudie är särskilt lämplig när forskningsfrågan handlar om ’hur’ eller 

’varför’. Som tidigare nämnt undersöker denna studie endast en utvald verksamhet vilket innebär 

att undersökningsdesignen mer specifikt är en enskild casestudie. Valet av enskild casestudie 

grundar sig i en förhoppning om att utveckla bättre förutsättningar för att undersöka 

problemformuleringen mer i djupet (Flyvbjerg, 2006:229). Vidare önskar jag att med studien 

kunna presentera ett exempel på hur en vårdcentral kan studeras i förhållande till dess sociala 

kapital och hur resultaten av undersökningen kan användas för att utveckla verksamheter. I och 
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med att detta är studiens syfte ansåg jag att en enskild casestudie var det bästa valet (Yin, 2009:6). 

Casestudier kritiseras generellt för att inte producera generaliserbara resultat vilket enligt kritiker 

innebär att en casestudie som metod inte är seriös. För social vetenskap anses handla om att 

generalisera (Flyvbjerg, 2006:220). Kritiken bemöts dock av Flyvbjerg (ibid:228) som menar att 

formell generalisering är överskattat medan kraften av ett exempel är underskattat. Thomas 

(2010:576) argumenterar för att problemet inte är metoden utan att kritiken baseras på bakgrund 

av den induktiva forskningsmetoden istället för den abduktiva. Detta argument stödjer studiens 

tidigare presenterade val av abduktion. Dubois et al. (2002) har introducerat en tillvägagång som 

också styrker relationen mellan abduktion och casestudie som metod. De benämner detta som 

systematisk kombination och definierar det som:  

“… a process where theoretical framework, empirical fieldwork, and case 

analysis evolve simultaneously” (Dubois et al., 2002:554)  

Beslutet att genomföra en casestudie i ett pragmatiskt perspektiv stödjs av Easton (2010:119):  

”Clearly pragmatism can provide a very powerful justification for the use of 

case studies since case studies as a research method offer the possibility of 

studying a problem defined situation in great detail.”  

Då ett syfte med studien är att utveckla ett mönsterexempel över hur socialt kapital kan studeras 

på en vårdcentral i Sverige argumenterar författaren för att casestudien bäst kan beskrivas som 

en paradigmatisk casestudie i förhållande till Flyvbjergs typologi (2006:230). Slutligen är 

förhoppningen att valet av casestudie som forskningsmetod ska bidra till min egen 

inlärningsprocess (Flyvbjerg, 2006:222).  

 

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Primär data  
Studiens primära data består av två kvantitativa enkätundersökningar och en kvalitativ i form av 

en semi-strukturerad fokusgruppintervju med Vårdcentralens ledningsgrupp. De kvantitativa 

enkätundersökningarna består av en mellanlång svensk version av COPSOQ II samt en 

egenutformad och konstruerad enkätundersökning i förhållande till Vårdcentralens relationella 

koordinering. Tanken är att COPSOQ II främst ska bidra till analysen och förståelsen av 
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dimensionerna tillit och rättvisa på arbetsplatsen men också delvis i förhållande till 

Vårdcentralens samarbetsförmåga. Undersökningen av den relationella koordineringen kommer 

främst fokusera på att undersöka dimensionen samarbetsförmåga ur ett alternativt perspektiv i 

jämförelse med COPSOQ II-enkäten och den baseras på Jody Hoffer Gittels genomförda studier. 

Fokusgruppintervjun har som syfte att producera djupare kunskap om det organisatoriska sociala 

kapitalet hos Vårdcentralen och bidra till en mer nyanserad blick i förhållande till resultaten och 

analysen. Kombinationen av en kvalitativ studie och de kvantitativa studierna innebär att 

avhandlingen har en mixad metoddesign. Johnson et al. (2004:17) argumenterar för att mixad 

metoddesign kan bidra till mer flexibilitet samt att forskaren inte behöver anpassa 

forskningsfrågan efter metoden. Mixad metoddesign bygger på pragmatismens filosofi och ger 

studien förutsättningar att primärt ha fokus på forskningens praktiska användbarhet (ibid:16).  

 

2.3.2.1 Kvantitativ datainsamling  

2.3.2.1.1 URVAL AV RESPONDENTER  

Då urvalet av respondenter har föregått på samma vis vid insamling av de kvantitativa 

enkätundersökningarna presenteras detta i ett gemensamt avsnitt. Valet av case-verksamhet 

argumenteras för att vara ett bekvämlighetsurval då jag tidigt blev lovad tillgång och samarbete 

med Vårdcentralen. Nackdelen med denna urvalsmetod är att det inte finns någon möjlighet att 

estimera hur representativ verksamheten är i förhållande till övriga vårdcentraler i Sverige 

(Andersen et al, 2011:184). I och med att studien dock har till syfte att producera ett exempel 

och inte generalisera anser jag att metoden ändå är acceptabel i denna forskningsstudie. På 

bakgrund av att studien undersöker en enskild verksamhet argumenterar jag för att populationen 

är alla anställda på Vårdcentralen. Om studien hade haft önskemål att studera till exempel 

relationen mellan patienter och vårdgivare hade det varit fördelaktigt att även inkludera denna 

kategori i studien. För att minska kostnad och tidspress funderade jag på att begränsa 

populationen till specifika delar av verksamheten alternativt arbetskategorier. Detta ansågs dock 

inte intressant eftersom syftet med studien och min egen motivation grundas i ett intresse för att 

få inblick i hela organisationen och inte bara enskilda delar av den. Populationen definieras som 

ändlig då det går att beräkna dess individer. Frankfurt-Nachmias et al. (1996:181) argumenterar 

för att det ideala är att involvera alla individer i en population vilket styrker argumentet för att 

försöka involvera alla medarbetare hos Vårdcentralen även om det visade sig vara tidskrävande. 

Vid de två insamlingarna av data har urvalet av respondenter varit ett bekvämlighetsurval då det 
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påverkats av vilka som varit tillgängliga vid de olika insamlingstillfällena. Jag har medvetet valt 

att inte alls inkludera sjukskrivna, tjänstlediga eller föräldralediga medarbetare i studien. Skälet 

till det är att jag ansåg det som gränsöverskridande att söka upp människor som av olika skäl är 

lediga från sitt arbete. Vidare har även till viss del deltidsanställda valts bort då de inte ansågs 

ha arbetet tillräckligt många timmar det senaste halvåret för att kunna bidra till en aktuell bild av 

verksamhetens nuvarande organisatoriska sociala kapital. På bakgrund av detta beslutade jag att 

exkludera totalt 13 anställda ur studien vilket innebar en population på totalt 42 anställda. Då en 

nackdel med denna urvalsmetod är att det är svårt att göra en uppskattning av hur representativt 

urvalet är bestämde jag att minst 80 % av varje arbetskategori ska vara representerad i varje 

undersökning för att styrka studiens validitet och reliabilitet.  

 

2.3.2.1.2 COPSOQ II  

Som nämnt ovan är syftet med användningen av COPSOQ II att analysera dimensionerna tillit, 

samarbete och rättvisa på arbetsplatsen. Valet av enkätundersökningen stöttas av Berthelsen et 

als. (2016) undersökningar då de argumenterar för att COPSOQ II är användbar vid 

undersökning av verksamheters sociala kapital särskilt i relation till dimensionerna tillit och 

rättvisa (ibid:3).  

 

Eftersom COPSOQ II är en offentligt tillgänglig och standardiserad enkätundersökning kommer 

nedanstående avsnitt vara av beskrivande karaktär och främst ta utgångspunkt i COPSOQ II:s 

egen argumentation för enkätuppbyggnad (jf. Bilaga 3). Det enda sätt som studiens enkät skiljer 

sig åt från den standardiserade är att inledningen är specialanpassad för den specifika 

verksamheten och undersökningen. Jag har också valt att bifoga en bakgrundsfråga gällande 

vilken arbetskategori respondenten tillhör. Skälet till detta är att jag önskar kunna jämföra och 

analysera svarsresultaten från de båda enkätundersökningarna på ett mer rättvisande sätt. 

Bakgrundsfrågan argumenteras för att vara en ”stängd/begränsad” flervalsfråga vilket innebär 

att den begränsar respondenten att ge ett mer utfyllande svar (Andersen et al., 2011:305). Detta 

tolkas inte som något negativt då det inte är av intresse för denna studie att fördjupa sig i den 

enskilda individens tolkning och tankar omkring arbetskategoritillhörighet (jf. Bilaga 4).  

 

COPSOQ II är utformad främst för att mäta den psykosociala arbetsmiljön genom åtta 

dimensioner vilka är: Krav i arbetet som utgör 11 frågor; Arbetets organisering och innehåll 
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som utgör 15 frågor; Samarbete och ledning som utgör 25 frågor; Samspel jobb-individ som 

utgör 4 frågor; Arbete och privatliv som utgör 4 frågor; Värderingar på arbetsplatsen som utgör 

13 frågor; Hälsa och välbefinnande som utgör 13 frågor; samt Kränkande beteende som utgör 8 

frågor. Enkäten består av intervallskalafrågor eftersom det går att tilldela varje svarsalternativ 

ett numeriskt värde. COPSOQ II inkluderar främst svarsalternativ i form av Alltid; ofta; ibland; 

sällan eller aldrig/nästan aldrig vilket förstås vara en form av likert-skala då svarsmöjligheterna 

går från en ytterlighet till en annan (Olsen, 2006:82). Övriga svarsalternativ är uppbyggda på 

samma vis med den skillnaden att svarsalternativen är anpassade så att de förstås relevanta i 

förhållande till den fråga som blir ställd.  

 

 
 

 

En fördel med att använda likert-skala är att den inte tvingar respondenten till att svara ’ja’ eller 

’nej’ utan istället ger utrymme för olika grader av åsikter (Likert, 1932). Samtidigt kan likert-

skalan likt många andra skalor påverka undersökningsresultatens validitet då respondenten kan 

påverkas av social önskvärdhet bias vilket innebär att respondenterna svarar på frågorna baserat 

på hur de önskar att vara eller uppfattas istället för så som det faktiskt är (Nederhof, 1985:264). 

I och med att COPSOQ II är validerad och har påvisats ha både bra reliabilitet och validitet valde 

jag att inte genomföra några pre-test. Argumentet för detta bygger på att det ansågs att ett pre-

test inte skulle kunna bidra till utveckling av instrumentet då det redan vilar på en stark 

vetenskaplig grund (Bjorner et al., 2010). Noterbart är att första delen av enkäten vänder sig till 

den enskilda individens jobb medan del två ställer frågor om individens uppfattning av 

arbetsplatsen som helhet.  

 

Bild 1: Exempel på hur frågorna är presenterade/formulerade i COPSOQ II.  
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2.3.2.1.3 RELATIONELL KOORDINERING  

Beslutet att samla in data om Vårdcentralens relationella koordinering baseras i studiens syfte 

på att närmare studera och beskriva samarbetet mellan de olika arbetskategorierna på 

Vårdcentralen. Tanken är dock att enkätundersökningen även delvis kan bidra i förhållande till 

analysen av övriga två dimensioner. Den valda enkätundersökningen argumenteras vara ett 

välanpassat instrument för just detta syfte i och med att enkäten tidigare både har använts och 

testats inom sjukvården och har argumenterats för att ha god validitet samt reliabilitet (Gittel et 

al., 2010)(Gittel, 2002).  

 

När jag utformade min enkät (jf. bilaga 5) gällande relationell koordinering utgick jag som 

tidigare nämnt ifrån Gittels standardiserade enkätundersökning som består av sju frågor totalt 

varav fyra frågor berör kommunikation och de övriga tre handlar om relationer. Introduktionen 

till enkäten formulerade jag på egen hand för att få en så anpassad och användbar instruktions- 

och informationsguide i relation till studiens syfte (jf. bilaga 5). Frågorna i enkäten argumenteras 

likt COPSOQ II för att vara intervallskalafrågor och svarsalternativen att vara presenterade i 

form av en likert-skala. Jag har tidigare argumenterat för att de anställda i verksamheten utgör 

tio arbetskategorier. Till enkätundersökningen har jag dock valt att lägga ihop vissa 

arbetskategorier i gemensamma grupper. Indelningen har gjorts med utgångspunkt i de olika 

arbetskategoriernas teamtillhörighet, dvs. den grupp de organisatoriskt förstås ingå i. Kategorin 

Psykiatri involverar därför psykologer, socionomer och arbetsterapeuter medan Rehab 

inkluderar både fysioterapeuter och kiropraktorer. Administration involverar alla medicinska 

sekreterare samt även städare.  

 

 
 

 

 

Bild 2: Exempel på hur frågorna presenterats i enkätundersökningen gällande relationell koordinering.  
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Att jag valde att inte utforma en helt ny enkät begrundas i att:  

”… forskning bör vara kumulativt och att operationaliseringar och 

validitetsresonemang är en angelägenhet för hela forskarsamhället.” 

(Esaiasson, 2003:269) 

Som tidigare nämnt hade jag en önskan om att kunna jämföra resultaten från de två kvantitativa 

enkätundersökningarna vilket gjorde att jag även i denna enkät inkluderade en bakgrundsfråga 

gällande respondentens arbetskategoritillhörighet. Frågan är uppbyggd och formulerad på precis 

samma sätt som i COPSOQ II för att säkra att resultaten blev direkt jämförbara. På bakgrund av 

jag inte kunde finna en svensk standardiserad version översatte jag själv frågorna från engelska 

respektive danska, till svenska. Detta argumenteras för att kunna påverka enkätens 

begreppsvaliditet negativt, dvs. enkätens förmåga att mäta det den har till syfte att mäta 

(Frankfurt-Nachmias et al., 1996:165), eftersom att en översättning kan ändra betydelsen av både 

ord och meningar.  

 

För att styrka begreppsvaliditeten genomfördes därför ett pilottest av enkäten vilket innebar att 

åtta respondenter, varav fem av dem arbetar inom vården, fick testa att besvara enkäten. 

Pilottestet genomfördes enskilt med mig närvarande. För att försäkra mig om att de svarade på 

det jag hade i åtanke att enkäten skulle besvara hade jag även en muntlig genomgång där jag bad 

respondenten förklara vad hen ansåg hen svarade på i förhållande till varje fråga. Det framkom 

av testet att respondenterna inte upplevde någon större skillnad mellan fråga två och fråga tre 

utan tolkade det som att de frågade om samma sak. För att bemöta denna problematik 

omformulerade jag fråga tre i samråd med två pilottestrespondenter. I förhållande till fråga fyra 

visade det sig utmanande att använda den direkta översättningen från Gittels (2012:236) danska 

version då den uppfattades som två frågor i en. Esaiasson (2003:273) argumenterar för att det är 

fördelaktigt att undvika att fråga om mer än en sak i taget då det annars kan bli svårt för den som 

ska tolka data att veta vad det var respondenten svarade på. Det kan även frustrera respondenten 

och skapa osäkerhet vilket kan störa flytet av enkäten. På bakgrund av detta valde jag att ta bort 

den sista delen av den danska frågan i min översättning. Så att frågan istället för:  

 

När det uppstår problem i förhållande till arbetet med patienter, samarbetar då följande 

arbetskategorier med dig för att lösa problemet eller lägger de skulden på andra? 
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 Blev till:  

 

När det uppstår problem i förhållande till arbetet med patienter samarbetar då följande 

arbetskategorier med dig för att lösa problemet? 

 

Generellt ska det nämnas att jag valde att inte använda den direkta översättningen av det engelska 

ordet ’care provider’, dvs. vårdgivare. Skälet till detta var att Gittel et als. (2008a:753) frågor är 

formulerade i förhållande till en specifik patient. Eftersom mitt intresse inte är att undersöka den 

relationella koordineringen på detta vis utan mer generellt ansåg jag att frågorna fick ett bättre 

flyt och blev mer relevanta i relation till den här studien genom att byta ut ordet vårdgivare med 

arbetskategori. Vidare hade jag till en början valt att använda ordet folk istället för personer, jag 

valde dock att ändra på detta efter att flera av pilottestrespondenterna haft åsikter om att personer 

kändes mer naturligt. En av pilottestrespondenterna föreslog att enkäten även borde innehålla 

frågor gällande det omvända förhållandet, dvs. hur respondenten värderar sig själv. Jag valde 

dock att inte inkludera detta eftersom det skulle öka risken för att social önskvärdhet bias 

(Nederhof, 1985:264) och respondenterna förmodligen då till exempel skulle överskatta sin egen 

förmåga att kommunicera på ett noggrant/exakt sätt.  

 

2.3.2.1.4 INSAMLING AV DATA TILL KVANTITATIVA ENKÄTUNDERSÖKNINGAR  

De båda enkätundersökningarna genomfördes på plats i verksamheten under en APT den 8/2–

2018. Tanken var att alla medarbetare skulle besvara enkäterna vid något tillfälle därför fick de 

medarbetare som inte var på plats möjlighet att besvara enkäten vid ett senare tillfälle. Det visade 

sig svårt att få alla medarbetare att besvara enkäterna då det förekom frånvaro såsom VAB, 

semester och sjukfrånvaro vid de olika insamlingstillfällena. Jag beslutade därför att studiens 

tidsbegränsning fick lov att påverka deltagarprocenten och nöjde mig med, som tidigare nämnt, 

minst 80 % deltagande ifrån varje enskild sektion. Skälet till att insamlingen gjordes på plats och 

i min närvaro begrundas i en önskan om att vara direkt tillgänglig för respondenterna om de 

skulle ha några frågor. En potentiell negativ effekt av att vara närvarande medan respondenterna 

svarar på enkätundersökningarna är risken för den så kallade intervjuareffekten vilket innebär 

att respondenten svarar så som hen tror att intervjuaren förväntar sig (Esaiasson, 2003:261). 

Ännu en nackdel med insamlingsmetoden var att den genomfördes i ett stort och gemensamt 

rum. Med utgångspunkt i pragmatismens vetenskapsfilosofi reflekterade jag över vilken effekt 
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den sociala kontexten hade på respondenternas svar. För som tidigare nämnt påverkas individer 

av händelser och situationer som påminner om den kontext de befinner sig i, i stunden (Mead, 

1967:175). För att minska intervjuareffekten och även påverkan från andra deltagare och 

kontexten erbjöds respondenterna att gå in i ett separat rum för att besvara enkäten i enskildhet. 

Före insamlingen påbörjades informerades alla respondenter om vad syftet med 

enkätundersökningarna var och om deras anonymitet. Jag förklarade att information om 

arbetskategorier var till för att få en bättre uppfattning av de olika delarna av verksamheten. 

Vidare upplystes deltagarna om att alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast av 

mig personligen. I och med att enkäterna kunde upplevas som ofrivilliga då de introducerades 

under arbetstid gjorde jag en extra ansträngning för att klargöra att deltagandet var frivilligt. Alla 

tillfrågade önskade att delta. Information gällande frivilligt deltagande anses vara etisk praxis 

vid insamling av data till forskningsstudier då vi lever i ett samhälle som sätter stort pris på 

valfrihet och självbestämmande (Frankfurt-Nachmias et al., 1996:82). Enkäterna blev fysiskt 

utskrivna på papper och besvarades med bläckpennor. Skälet till att jag inte accepterade att de 

fylldes i med blyerts var för att säkra att svaren inte skulle kunna ändras av mig eller någon annan 

vid ett senare tillfälle.  

2.3.2.2 Kvantitativa metodiska överväganden  

Jag övervägde även andra kvantitativa metoder såsom observation och experiment (Andersen et 

al., 2011:270). Observation valdes bort på bakgrund av att metoden inte anses kunna säga något 

omkring individers faktiska åsikter och motiv. Då syftet med studien inte är att genomföra en 

kausal analys, dvs. studera orsak-och-verkan, argumenteras det att det inte heller var fördelaktigt 

att genomföra experiment. Valet att genomföra enkätundersökningarna på plats i verksamheten 

med författarens närvaro, till trots för eventuella bias, grundar sig som tidigare nämnts på en 

önskan om att vara direkt tillgänglig för respondenterna om det skulle uppstå några oklarheter 

om vad det är respondenten ska besvara och hur hen ska förstå en fråga. Vidare ansåg jag det 

fördelaktigt att snabbt kunna kontrollera att alla enkäter var korrekt ifyllda för att försäkra att så 

många av dem som möjligt blev användbara. Enkäterna kan argumenteras för att ha varit enklare 

att distribuera om de hade varit internetbaserade. Generellt tenderar dock bortfallet bli större med 

den insamlingsmetoden. Det blir även svårare att bedöma den interna validiteten eftersom det 

inte är möjligt att kontrollera i vilken kontext respondenten besvarar enkäterna.  
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2.3.3 Kvalitativ datainsamling  

2.3.3.1 Semi-strukturerad fokusgruppsintervju  

Esaiasson et al. (2003:281) argumenterar för att ett användningsområde för 

fokusgruppsintervjuer är när det existerar ett intresse att generera nya idéer och nyanserade 

tolkningar. Detta ligger i forskningsstudiens intresse eftersom syftet är att nyansera och skapa en 

klarare bild över hur de olika resultaten av de olika dimensionerna kan tolkas. På bakgrund av 

pragmatismen ansåg jag att fokusgruppsintervjun var passande då Mead (1967) argumenterar för 

att individers intentioner är en relation mellan det individuella och det sociala. Att placera 

sektionsledarna i en social kontext där deras svar och beteende påverkades av deras egna och 

varandras förväntningar i förhållande till gruppen, den enskildas roll som ledare samt 

verksamheten som helhet skapade enligt mig intressanta och användbara observationer. Valet att 

genomföra fokusgruppsintervjun i en semi-strukturerad form berodde på att jag hade en önskan 

om att kunna styra det underliggande ämnet som diskuterades samtidigt som det fanns utrymme 

för att även undersöka eventuellt nya frågor som uppstod i relation till det centrala ämnet 

(Esaiasson et al., 2003:117).  

 

2.3.3.1.1 URVAL AV RESPONDENTER  

Likt urvalet av respondenter till de två kvantitativa enkätundersökningarna var valet av 

respondenter till fokusgruppsintervjun ett bekvämlighetsurval då det var ledningsgruppen jag 

fick tillgång till att prata med. Som tidigare argumenterat är en nackdel med denna typ av urval 

är att resultaten blir mindre generaliserbara (Andersen et al., 2011:184). Jag anser dock att de 

sex personer som ingår i ledningsgruppen till viss del kan förstås som värdiga representanter för 

respektive sektion/arbetskategori. Samtidigt hade det helt klart varit intressant att genomföra en 

till fokusgruppsintervju med endast medarbetare som deltagare då detta möjligtvis hade kunnat 

bidra till en alternativ syn på resultaten eftersom bland annat Corley (2004:1147) argumenterar 

för att tolkningen och förståelsen av en verksamhets identitet beror på var i den organisatoriska 

hierarkin individen befinner sig.  

2.3.3.1.2 INTERVJUGUIDE  

Syftet med en intervjuguide är att ange det eller de ämnen som är föremål för undersökningen 

och presentera i vilken ordning dessa kommer att tas upp under intervjun (Kvale, 1997:121). 

Intervjuguiden utformades på bakgrund av resultaten från de två kvantitativa 
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enkätundersökningarna samt frågeställningar jag skapade mig under resultatpresentationen av 

dessa. Totalt består intervjuguiden av 19 frågor som är fördelade på tre huvudteman (jf.  Bilaga 

6) vilka är de tre dimensionerna av organisatoriskt socialt kapital som består av tillit, rättvisa och 

samarbete. Jag har vidare delat in varje enskilt huvudtema i ett antal delteman för att skapa 

struktur över vilken del av dimensionen frågan tillhörde. De allra flesta frågorna är så kallade 

öppna frågor med syftet att på olika sätt öppna upp och ge svar på de frågor som uppkommit när 

jag skrev ned resultaten från de två enkätundersökningarna. Samtidigt inkluderade jag ett antal 

beskrivande frågor i form av exempelfrågor och kontrastfrågor. Vid utformandet av frågor till 

en intervjuguide är det viktigt att tänka på vissa saker som bland annat att alla teman och 

frågeställningar ska ha relevans för syftet med undersökningen och de problemställningar som 

en önskar belysa (Dalen, 2008:31). Det är också viktigt att ställa frågor som ger en öppning för 

respondenten att svara med sina egna ord (ibid).  

 

2.3.3.1.3 SAMTALSFÖRLOPP  

Till en början informerade jag de sex deltagarna hur samtalet skulle gå till och förklarade vad 

syftet med intervjun var. Vidare berättade jag att ingen deltagare kommer att nämnas vid namn 

i min studie utan alla är helt anonyma. För att säkra detta valde jag att helt utesluta namn i min 

transkribering och tilldelade istället varje enskild deltagare en bokstav och ett nummer, till 

exempel F1, F2 osv. Vilket nummer som tillhör vem har jag aktivt uteslutit både ur uppsatsen 

och ur uppsatsens bilagor för att säkra anonymiteten och vårt avtal gällande förtrolig behandling 

av känslig information. Eftersom anonymiteten vidare kan uppfattas vara hotad av att 

fokusgruppintervjun genomförs i grupp informerade jag att deltagandet var frivilligt. Alla valde 

att delta. Efter att jag hade informerat om upplägget frågade jag om det fanns några frågor eller 

om någon kände sig osäker på vad som skulle ske. Därefter påbörjade jag fokusgruppsintervjun. 

Frågorna ställdes i den ordning som de har presenterats i intervjuguiden. Detta gav mig möjlighet 

att ställa följdfrågor och utveckla gruppens svar och reflektioner samtidigt som det skapades 

utrymme för en allmän tolkning och förståelse. För att samtalet skulle hålla det fokus som 

uppfattades som mest gynnsamt för undersökningen ställde jag på förhand upp några regler 

omkring hur samtalet skulle föregå. Syftet med samtalet var inte att kritisera de andra 

respondenterna eller att diskutera vem som hade rätt respektive fel, därför instruerade jag 

deltagarna att hålla fokus på att dela med sig av den enskilda åsikten och inte att bedöma andras 

åsikter. Vidare berättade jag att det var jag som styrde processen och bestämde när det var dags 
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att gå vidare till ett annat ämne eller fråga. Jag förklarade att fokusgruppsintervjun skulle föregå 

som en strukturell dialog vilket innebar att jag till en början ställde varje enskild fråga till en 

specifik deltagare som började med att ge sitt svar på frågan. Därefter var det tillåtet att bjuda in 

med alternativa perspektiv och åsikter. Det var inte heller tillåtet att avbryta någon annan när de 

pratade. Fokusgruppsintervjun spelades in för att senare kunna transkriberas (jf. Bilaga 7). Enligt 

avtal med verksamheten bifogas det inte någon ljudinspelning till uppsatsen och vid 

transkriberingen har känslig information redigerats eller helt tagits bort efter önskemål från 

verksamheten. Fördelen med att transkribera var att jag obehindrat kunde leda samtalsprocessen 

och inte behöva lägga fokus på att anteckna. Vidare styrker transkribering forskningsstudiens 

objektivitet då data inte baseras på forskarens egna minnen. I analysen förekommer det dock viss 

subjektivitet ändå eftersom det är forskaren som väljer ut vilka uttalanden det är som anses 

relevanta och intressanta. Jag försökte att bemöta denna problematik genom att påminna mig 

själv om att hålla fokus på de tre huvuddimensionerna. Den tidigare diskuterade 

intervjuareffekten förstås även vara relevant i förhållande till insamling av studiens kvalitativa 

data. Kvale (1997:146) argumenterar för att det inte bara är intervjuarens verbala respons som 

påverkar utan även mer subtila saker såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck. För att minska denna 

effekt försökte jag under hela samtalet ha ett neutralt och nyfiket förhållningssätt till allt som 

blev sagt. Ytterligare en problematik med metoden är att risken för grupptänkande är 

överhängande. Grupptänkande förstås i denna uppsats som:   

“…the tendency of groups to minimize conflict by converging on a decision 

because it appears to be gathering support.” (Kahneman et al., 2011:55)  

Eftersom gruppen bestod av sex personer som till stor del arbetar tätt ihop var det extra viktigt 

för mig att vara uppmärksam på eventuellt grupptänkande. Det var stundtals svårt för mig att se 

till att alla kom till tals i varje fråga även om jag systematiskt försökte ge varje respondent 

möjligheten att uttrycka sin åsikt genom att använda mig av en strukturell samtalsmodell.  Skälet 

till att det ibland kändes svårt var för att jag inte ville avbryta eller störa det pågående samtalets 

dynamik och flöde. Jag uppfattade dock inte detta som något större problem och som det framgår 

i transkriberingen kom alla deltagare till tals vid flera olika tillfällen. Samtidigt visar 

transkriberingen att desto längre tid som intervjun pågick desto mer taltid hade vissa av 

respondenterna. Jag höll även en paus på tio minuter efter cirka femtio minuter för att låta 

deltagarna samla sina tankar samt för att återhämta sig. Vidare var det viktigt att jag var mycket 
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uppmärksam på eventuella negativa gruppbeteenden såsom att en person försökte styra eller 

dominera de andra (Esaiasson, 2003:349). Jag upplevde dock ingen sådan problematik utan jag 

upplevde det som att det var helt okej att ha olika åsikter samt perspektiv på saker.  

2.3.3.2 Kvalitativa metodiska överväganden  

Som kvalitativa metoder övervägde jag även storgruppssamtal och expertintervjuer. Skälet till 

att jag valde bort storgruppssamtal var för att jag ansåg att det skulle bli för svårt att involvera 

fyrtio personer i ett och samma samtal. Vidare ansåg jag det som nästintill omöjligt att spela in 

och transkribera något av värde när så många personer deltar samtidigt. En fördel med 

expertintervjuer hade varit att jag förmodligen hade fått en mer rättvisande insikt i vad den 

enskilda medarbetaren tänker och tycker. Insikt i vad den enskilda individen tycker och upplever 

var dock inte syftet med denna forskningsstudie. Vidare är en nackdel med denna metod, och 

ännu ett skäl till att den blev bortselekterad, att den ansågs för tidskrävande och kostsam. Vid 

mer tid till mitt förfarande och ett mer individuellt fokus hos forskningsstudien anser jag att 

expertintervjuer med fördel hade kunnat involveras.      

 

2.3.2 Sekundär data  
Studiens sekundära data består främst av externa datakällor i form av vetenskapliga databaser 

och forskningsartiklar (Andersen et al., 2011:259). Syftet med dessa är att understötta uppsatsens 

teoretiska fundament genom att bidra till min egen förståelse av fenomenet. Vidare är tanken att 

det teoretiska fundamentet ska hjälpa till att avgränsa uppsatsens omfång och i ett samspel med 

studiens primära data utveckla förståelsen för fenomenet samt bidra till en utveckling av 

forskningsfältet.  

 

2.4 Analysdesign  
Studiens analysdesign argumenteras för att kategoriseras som både explorativ och deskriptiv då 

den både är undersökande och beskrivande. De kvantitativa enkätundersökningarna 

argumenteras för att utgöra underlaget för den deskriptiva analysen eftersom de förklarar hur det 

sociala kapitalet ser ut hos Vårdcentralen. Med andra ord används studiens kvalitativa data för 

att närmare undersöka ledningsgruppens uppfattning av hur resultaten från de två kvantitativa 

enkätundersökningarna kan tolkas samt fördjupa min egen förståelse av resultaten. Vidare bidrog 

den semistrukturerade fokusgruppsintervjun till studiens analys av Vårdcentralens värderingar.  
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I sann pragmatisk och abduktiv anda skiftade jag därmed fokus från det deskriptiva till det 

explorativa för att fördjupa förståelsen av resultaten under forskningsstudiens gång med en 

förhoppning om att producera användbara resultat. För att analysera och strukturera data 

användes statistikprogrammet Microsoft Excel till de kvantitativa enkätundersökningarna. Innan 

data matades in kodade jag materialet. Varje enskild enkät tilldelades en bokstav som 

representerade den arbetskategori/sektion respondenten tillhörde och en siffra som 

representerade respondenten. Jag skapade även en dimensionsfrågeöversikt (jf. Bilaga 8) där jag 

kodade och delade in frågorna från de två enkätundersökningarna i förhållande till de tre olika 

dimensionerna och deras undergrupper. Indelningen av frågor gjordes bland annat på bakgrund 

av Berthelsen et als. (2016), Lundstrøm et als. (2014) och Kristensen et als. (2008) 

forskningsstudier.  Resultaten från COPSOQ II beräknades och analyserades på bakgrund av 

COPSOQ II:s egen poängsättningsmodell (jf. Bilaga 9). Analysen av resultaten av från 

enkätundersökningen gällande relationell koordinering tog utgångspunkt i Gittels (2011b) 

förespråkade metod. Som tidigare nämnts spelades fokusgruppsintervjun in och det genomfördes 

en transkribering. Själva analysen föregick på ett ad hoc vis vilket innebär att jag skiftade fritt 

mellan olika analystekniker för att analysera det som sagts (Kvale, 1997:184). I och med att 

studien är genomförd med utgångspunkt i pragmatism var inte fokus i analysen på att 

dekonstruera enskilda ord eller att tolka specifika uttalanden (ibid:224) utan syftet med den semi-

strukturerade fokusgruppsintervjun var att undersöka och försöka besvara de frågor som uppstått 

i samband med min ursprungliga kvantitativa resultatanalys.  

 

2.5 Kvalitetssäkring  

2.5.1 Reliabilitet  
För att en studie ska tolkas ha hög reliabilitet ska den kunna uppnå samma resultat genom samma 

typ av mätningar vid ett annat tillfälle än det presenterade (Frankfurt-Nachmias, 1996:170). 

Reliabilitet berör alltså frågan om resultatet från forskningsstudien kan ses som beständiga eller 

om svaren skulle ha blivit annorlunda vid en ny undersökning. Vidare handlar reliabilitet om att 

datainsamlingsmetoderna inte ska kunna skapa några variationer eller slumpmässiga fel. För att 

öka studiens reliabilitet genomförde jag därför ett pilottest, med åtta individer, av enkäten om 

relationell koordinering samt genomförde en provintervju med två individer i förhållande till 

fokusgruppsintervjun. Tanken med dessa två test var att ta reda på om det var något som kunde 

missförstås eller tolkas på mer än ett sätt. Eftersom jag har valt att använda två enkäter som 
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bygger på en vetenskaplig grund och har hög reliabilitet argumenterar jag för att inte minst 

studiens mätinstrument har hög reliabilitet. Det är dock svårt att bedöma reliabiliteten i relation 

till att uppnå samma resultat vid flera olika tillfällen. För sett ur ett pragmatiskt perspektiv 

förändras hela tiden kontexten och respondenterna skulle kanske svara annorlunda om de svarat 

på frågorna i en annan social kontext.   

 

2.5.2 Validitet  
Validitet handlar om i vilken grad studien producerar, analyserar och mäter det som den avser 

att göra (Frankfurt-Nachmias, 1996:165). Eftersom jag studerar verksamheten och socialt kapital 

med en pragmatisk blick är det främst den pragmatiska validiteten som används för att bedöma 

studiens validitet. Pragmatisk validitet handlar grundläggande om:  

” … whether the use of certain tools helps guide action to attain goals, and 

the users themselves might be the ones who are best qualified to judge 

whether this is happening.” (Worren et al., 2002:1245)  

Syftet med forskningsstudien är att visa på hur socialt kapital kan mätas och analyseras på en 

vårdcentral i Sverige. Därmed argumenteras studien ha hög validitet om den kan hjälpa någon 

annan att studera socialt kapital på samma sätt som jag har gjort hos case-verksamheten. På 

bakgrund av att det är användarna som anses vara de som bör bedöma studiens validitet och 

användbarhet får jag som forskare invänta responsen på den genomförda studien från eventuellt 

framtida användare. I förhållande till de datainsamlingsmetoder jag har använt kan det däremot 

argumenteras för att studien har en hög validitet. Argumentet bygger på att både COPSOQ II 

och Gittels enkätundersökning gällande relationell koordinering är vetenskapligt testade 

enkätundersökningar som båda anses ha hög validitet. Begreppsvaliditeten argumenteras ha 

stärkts genom att det har genomförts pilottest samt en provintervju med två personer. Studiens 

externa validitet, dvs. resultatens generaliserbarhet (Andersen, 2011:247) kan förstås på två sätt. 

För det första kan den tolkas sett utifrån den enskilda verksamheten vilket i så fall skulle innebära 

att resultaten är generaliserbara eftersom nästintill alla individer i den studerade populationen 

har deltagit. Det andra sättet att se det på det är att se det som att jag har studerat en enskild 

vårdcentral av de cirka 1200 som finns i Sverige (Angelis et al., 2016:7). Något som enligt mig 

borde argumenteras för att inte vara generaliserbart. Som tidigare nämnts är dock inte syftet med 

studien att generalisera resultaten som studien har skapat utan istället att ge ett exempel på hur 
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socialt kapital kan studeras på en vårdcentral i Sverige. I och med att det för närvarande inte 

existerar några liknande studier eller att någon ens har hunnit testa om det fungerar bra att studera 

socialt kapital på en vårdcentral i Sverige på det sätt som jag förespråkar i studien, är det omöjligt 

för mig att avgöra om mitt exempel är generaliserbart eller ej. Det jag däremot kan säga är att 

både COPSOQ II och Gittels enkät om relationell koordinering är två normalt förekommande 

mätinstrument när det gäller studier av verksamheters sociala kapital vilket skulle kunna 

argumenteras för att vara en indikation på att metoden och de använda mätinstrumenten generellt 

är användbara för att mäta det sociala kapitalet även hos Vårdcentralen. Den interna validiteten 

argumenteras för att vara hög eftersom jag var närvarande vid alla tre datainsamlingar och då jag 

inte heller identifierade några nämnvärda störningsmoment.  

 

2.5.3 Bortfall och mätfel  
När det gäller bortfall brukar en prata om externt och internt bortfall. Det externa bortfallet är 

när en person i urvalet inte vill eller har möjlighet att delta i undersökningen. Ett internt bortfall 

handlar om att en person inte svarar på enstaka frågor i enkäten. Det är viktigt att bortfallet inte 

är för stort då det anses minska undersökningsresultatets generaliserbarhet (Ejelrtsson, 1996:86). 

I och med att enkäterna distribuerades som fysiska exemplar och svaren fylldes i av 

respondenterna med bläckpenna gick jag igenom varje enkät för sig när resultaten skulle 

digitaliseras och struktureras i Excel. Fördelen med detta sätt i jämförelse med att använda 

internetbaserade verktyg som till exempel SurveyMonkey är att jag personligen gick igenom 

varje enskild enkät och bedömde om den var korrekt ifylld. En nackdel är att det är tidskrävande 

och att den mänskliga faktorn kan påverka resultatet. När det gäller mätfel genomförde jag 

stickprov och dubbelkollade resultaten på drygt femton enkäter från varje enskild 

enkätundersökning. På dessa enkäter upptäckta jag inga mätfel och rimligen borde därför 

eventuella mätfel vara nästintill obefintliga eller i alla fall mycket små.  

 

2.5.3.1 Externt bortfall  

Som tidigare nämnt har jag medvetet valt att inte inkludera sjukskrivna, tjänstlediga, 

deltidsanställda med ingen eller liten deltagande i organisationen det senaste halvåret, eller 

föräldralediga medarbetare i min forskningsstudie vilket innebär att dessa inte heller kommer 

presenteras som externa bortfall. Det totala antalet av potentiella respondenter argumenteras 

därför för att vara 42 personer. COPSOQ II-enkätens externa bortfall var totalt tre personer, 
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vilket innebar en svarsprocent på 90,5 %. Forskningsstudiens externa bortfall i relation till 

enkäten om relationell koordinering var större än för COPSOQ II då det var medarbetare som 

aktivt valde att inte besvara denna till skillnad från COPSOQ II. Totalt var det externa bortfallet 

fem individer. Vad det berodde på kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte haft möjlighet 

att fråga de enskilda individerna, men jag tänker att det skulle kunna ha att göra med att den kan 

ha uppfattats som mer komplicerad att fylla i. Vid framtida studier av relationell koordinering 

rekommenderar jag därför att min egenutformade enkät utvecklas på så vis att den upplevs mer 

översiktlig och förståelig. Som önskat deltog dock minst 80 % av de anställda i varje enskild 

sektion/arbetskategori vilket framgår av tabell 1 samt tabell 2 här nedan. Det förekom inget 

externt bortfall i förhållande till fokusgruppsintervjun då alla sektionsledare deltog.  

 

 
Tabell 1: Översikt över deltagande i de enskilda sektionerna/arbetskategorierna och verksamheten som helhet i 

COPSOQ II.  

 

  
Tabell 2: Översikt över deltagande i de enskilda sektionerna/arbetskategorierna och verksamheten som helhet i 

relationell koordinering.  
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2.5.3.2 Internt bortfall  

Det interna bortfallet i relation till COPSOQ II-enkäten var inte särskilt stort då det endast var 4 

av 38 enkäter som inte var fullständigt ifyllda. Alla dessa inkluderades dock ändå i resultatet i 

förhållande till de dimensioner som ansågs vara tillräckligt ifyllda. Hur jag fattade ett beslut om 

en enkät/dimension var tillräckligt fullständig tog utgångspunkt i COPSOQ II:s egna 

rekommendationer vilka är att svaren i en enskild dimension räknas med om minst hälften av 

frågorna i dimensionen är besvarad (jf. bilaga 9). Enkäterna om relationell koordinering hade ett 

internt bortfall i form av flertalet obesvarade frågor. Jag beslutade att helt exkludera svaren från 

en enkät i min resultatpresentation då jag uppfattade det som att respondenten inte hade förstått 

frågorna då hen svarade motsägelsefullt på nästan allt. Detta innebar att det totala bortfallet för 

enkäten om relationell koordinering var sex individer vilket resulterar i ett totalt deltagande på 

85,7 % av de anställda i verksamheten.    
 

2.5.4 Etiska överväganden  
Det finns flera saker att vara uppmärksam på för att genomföra etisk forskning. En viktig fråga 

är informerat samtycke vilket handlar om att människor själva ska få lov att välja om de vill delta 

i ett forskningsstudie eller inte (Kvale, 1997:107). Som tidigare nämnt informerade jag om att 

deltagandet i de båda enkäterna samt fokusgruppsintervjun var frivilligt. I och med att all 

datainsamling har gjorts på arbetstid har jag försökt vara extra noggrann med att påpeka 

frivilligheten eftersom det skulle kunna uppfattas som en uppgift jag fått av Vårdcentralens 

ledning. Jag har tidigare i uppsatsen nämnt tillvägagångssättet för att säkra respondenternas 

anonymitet genom att inte inkludera namn eller liknande igenkänningsfaktorer i 

enkätundersökningarna. Jag har inte heller inkluderat några namn alls i förhållande till 

fokusgruppsintervjun utan gett varje respondent en enskild bokstav. Som forskare är det viktigt 

att vara uppmärksam på vilka konsekvenser den valda forskningsmetoden kan ha på individen. 

Målet ska alltid vara att risken för att en respondent skadas på något sätt ska vara så liten som 

möjligt (ibid:110).  
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Kapitel 3: Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras de teorier som masteruppsatsen bygger på vilka är socialt kapital och 

relationell koordinering. Socialt kapital är ett brett begrepp för ett fenomen som kan studeras 

inom många olika områden och på flera olika sätt. För att definiera min användning av det 

korrekt har jag därför valt att först introducera socialt kapital generellt för att därefter se på det i 

förhållande till studier av verksamheter. Relationell koordinering argumenteras för att vara en 

del av det sociala kapitalet då det anses vara ett särskilt utforskat fokusområde inom ämnet och 

presenteras därför i ett separat avsnitt som handlar om det organisatoriska sociala kapitalet.  

 

3.1 Socialt kapital  
Bland de allra första att introducera begreppet socialt kapital förstås vara Pierre Bourdieu (1930-

2002). Enligt honom är socialt kapital något som skapas genom sociala relationer och värdet 

beror på styrkan av individens sociala nätverk då detta ökar individens möjligheter att avancera 

både socialt och resursmässigt (Bourdieu, 1986:248). Denna tolkning och definition arbetade 

James Coleman (1988) vidare med och utvecklade. Likt Bourdieu utgick Coleman ifrån att det 

sociala kapitalet skapades i relationen mellan människor och att styrkan av det sociala kapitalet 

berodde på hur starkt individens nätverk var. Skillnaden mellan de två är dock att Bourdieu 

studerade socialt kapital som något som förstärkte sociala skillnader och orättvisor i samhället 

medan Coleman såg socialt kapital i ett mer positivt ljus och som något som kunde utnyttjas och 

användas till fördel för individer i en grupp eller ett samhälle.  

 

Problemet med bådas definitioner i förhållande till studier av verksamheter är att de studerade 

socialt kapital i förhållande till den enskilda individen, med andra ord på mikronivå. I den här 

studien är fokus inte på en enskild individ utan på en verksamhet som helhet vilket innebär att 

jag studerar socialt kapital på makronivå. Robert Putnam (1993) har visat hur socialt kapital kan 

studeras på makronivå genom att forska om en decentraliseringsreform i Italien som föregick i 

början av 1970-talet. Studiens syfte var att undersöka varför reformen hade lycktas 

implementeras avsevärt bättre i vissa regioner än i andra och resultaten visade på att demokrati 

fungerade bättre desto mer engagerade invånarna var i olika föreningar och organisationer. Med 

andra ord underlättas samarbete och gemensamma ansträngningar människor emellan desto 

starkare det sociala kapitalet är. Vilket i sin tur leder till ett mer välfungerande samhälle 
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(ibid:185).  Socialt kapital förstås, enligt Putnam (2000), som något som skapas genom 

individers aktiva deltagande i föreningar, grupper och organisationer. Styrkan ligger därmed i 

att skapa tillitsfulla relationer för att reducera transaktionskostnader genom att spendera mer tid 

med varandra och att aktivt delta i relationerna. Det har riktats kritik gentemot Putnams teorier 

för att de reducerar socialt kapital till att enbart bero på ovanstående (Svendsen et al., 2009). Bo 

Rothstein (2003:168) argumenterar för att det inte finns några vetenskapliga bevis på relationen 

mellan individers aktiva deltagande i organisationer, föreningar och grupper och graden av tillit 

i samhället. Sambandet har endast bevisats på makronivå och inte mikronivå vilket anses leda 

till att det inte går att erkänna ett kausalt samband mellan de två (ibid). På bakgrund av att jag i 

min studie har en pragmatisk vetenskapsteoretisk tillgång anser jag dock inte detta som 

problematiskt. För målet med min användning av teorin är att den ska vara användbar i 

förhållande till min studies syfte vilket jag bedömer att den är.  

 

Det finns flera forskningsstudier som fokuserar på de positiva aspekterna av socialt kapital som 

bland annat är:  

” … (a) as a source of social control; (b) as a source of family support; (c) 

as a source of benefits through extrafamilial networks.” (Portes, 1998:9) 

Även om de positiva aspekterna är många finns det även en mörk sida av socialt kapital. Studier 

har indikerat att det existerar ett flertal negativa konsekvenser i förhållande till socialt kapital 

såsom begränsad individuell frihet, social exkludering, att de/-n med stort socialt kapital 

bestämmer vad andra bör tycka och att gruppmedlemmar åker snålskjuts på andra 

gruppmedlemmars prestationer (Woolcock, 1998:165). För att en form av socialt kapital är 

användbart och positivt i en kontext innebär inte att det är brukbart i en annan. Det kan till och 

med vara negativt (Coleman, 1990:302). Som forskare anser jag att det är viktigt att vara 

medveten om både de positiva och negativa konsekvenserna av socialt kapital för att kunna 

studera och använda det på ett vetenskapligt och etiskt korrekt sätt.  

 

3.2 Socialt kapital i verksamheter  
Jag har valt att främst studera Vårdcentralens organisatoriska sociala kapital utifrån Olesen et 

als. (2008) teorier om verksamheters sociala kapital. Deras definition och förståelse av 

begreppet/fenomenet tar utgångspunkt i Putnams (1993:167) definition vilken är:  
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“Social capital here refers to features of social organization, such as trust, 

norms, and networks, that can improve the efficiency of society by 

facilitating coordinated actions…”   

Olesen et al. (2008:39) argumenterar för att denna definition är mer passande än andra i nuläget 

tillgängliga definitioner vid studier av socialt kapital i verksamheter för att den har fokus på det 

kollektiva istället för det individuella.  

 

Inom litteraturen skiljer en även på kognitivt- och strukturellt socialt kapital hos verksamheter. 

Harpham et al. (2002:106) argumenterar för att skillnaden mellan de två är:  

”The structural component includes extent and intensity of associational 

links or activity, and the cognitive component covers perception of support, 

reciprocity, sharing and trust.” 

Med andra ord handlar det strukturella sociala kapitalet om den omfattning och intensitet som 

individer deltar i informella och formella verksamheter/nätverk. Det kognitiva sociala kapitalet 

förstås istället handla om normer av tillit, ömsesidighet och solidaritet vilka berör individers 

känslor och upplevelser i relation till dessa nätverk.  

 

Det strukturella sociala kapitalet kan indelas i tre undergrupper vilka är sammanbindande, 

överbryggande och länkande socialt kapital. Det sammanbindande sociala kapitalet berör de 

relationer inom en arbetsgrupp som binder samman aktörerna i gruppen och som bidrar till 

gruppens/nätverkets gemensamma identitet (Hofmeyer et al., 2008:147). Granovetters (1973) 

nätverksteorier gällande starka respektive svaga band mellan nätverksrelationer kan 

argumenteras för att vara jämförbara med sammanbindande- respektive överbryggande socialt 

kapital. Detta då de täta sammanbindande relationerna kan förstås som starka band och de mer 

avlägsna överbryggande kan tolkas bestå av svaga band. Som namnet indikerar handlar 

överbryggande socialt kapital om relationerna mellan olika arbetsgrupper/nätverk inom samma 

verksamhet. Generellt förstås alltså dessa relationer uppstå genom så kallade svaga band mellan 

individerna i ett nätverk med individerna i ett annat nätverk (Granovetter, 1973:1363). Hofmeyer 

et al. (2008:147) argumenterar för att starkt överbryggande socialt kapital inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationer kan förbättra informationsdelningen mellan olika 

arbetsgrupper/sektioner och i förlängningen av det även vårdens kvalité. Länkande socialt 
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kapital berör däremot relationerna mellan ledaren/ledarna och medarbetarna i en organisation 

(Woolcock, 1998). Olesen et al. (2008:53) skriver:  

”Man kan sige at den umiddelbare løsning af arbejdsopgaver kræver 

samlende og tætte relationer imens samarbejdet mellem afdelinger kræver 

brobyggende relationer. Samarbejdet med ledelsen kræver relationer der 

forbinder ’opad’ i systemet.”  

Kognitivt socialt kapital definieras av Nahapiet et al. (1998:244) som: 

“… refers to those resources providing shared representations, 

interpretations, and systems of meaning among parties.”  

På bakgrund av denna definition, tillsammans med Harpham et als. (2002:106), förstås 

verksamhetens kognitiva sociala kapital handla om verksamhetens förmåga att utnyttja de 

resurser den har i förhållande till de värderingar och normer som finns inom verksamheten. Det 

är nämligen detta som påverkar verksamhetens förmåga att kunna arbeta mot gemensamma mål, 

dela värdefull information och utveckla tilliten mellan dess medlemmar.  

 

I förhållande till den här forskningsstudien studeras och analyseras Vårdcentralens kognitiva- 

och strukturella sociala kapital. Skälet till att jag valt att inkludera båda är att jag ansåg att 

analysen och undersökningen av en verksamhets sociala kapital skulle vara bristfällig om den 

inte innehöll båda formerna av socialt kapital. Nahapiet et al. (1998) argumenterar för att ännu 

en komponent existerar vilken är relationellt socialt kapital som berör verksamheters tillit och 

ömsesidighet. Jag anser dock att denna tredje komponent och indelning inte är nödvändig att 

inkludera i den här uppsatsen eftersom jag tolkar det som att Harpham et als. (2002:106) 

definition av kognitivt socialt kapital även inkluderar innebörden av relationellt socialt kapital. 

 

Som tidigare nämnts har Putnams teorier fokus på att skapa tillitsfulla relationer, vilket Olesen 

et al. (2008:40) argumenterar för att vara fördelaktigt för verksamheter då tillitsfulla relationer 

och samarbete anses gynna effektiv produktion och kvalitet. Vidare argumenteras att ett starkt 

socialt kapital inom verksamheter ökar medarbetarnas motivation, minskar 

sjukfrånvaro/sjukskrivningar samt förbättrar arbetsmiljön (ibid:24). Därmed förstås det vara 

bättre att ha stort socialt kapital än ett litet då det förstnämnda leder till bättre effektivitet, kvalitet 

samt hälsa. Leana et al. (1999:538) definierar organisatoriskt socialt kapital som:  
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” … as a resource reflecting the character of social relations within the firm. 

Organizational social capital is realized through members’ levels of 

collective goal orientation and shared trust, which create value by 

facilitating successful collective action.”  

Denna definition anses enligt Olesen et al. (2008:41) vara delvis bristfällig då den påminner mer 

om marknadsrelationer vilket förstås ligga utanför studiet av verksamheters sociala kapital. På 

bakgrund av ovanstående information har därför Olesen et al. (2008:43) konstruerat en egen 

modell över verksamheters sociala kapital vilken ser ut enligt följande:  

 

 

 

Verksamheters sociala kapital argumenteras för att bestå av tre dimensioner vilka är tillit, rättvisa 

och samarbetsförmåga. De tre dimensionerna kommer presenteras var för sig i enskilda avsnitt 

här nedan. I och med att jag utgår från Olesen et als. (2008) teorier använder jag främst deras 

definitioner och förståelser av innebörden av de tre dimensionerna. Följande definition av socialt 

kapital i verksamheter används härmed i den här avhandlingen:   

”Virksomhedens sociale kapital er den egenskab som sætter organisationens 

medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne 

løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at 

samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højtniveau af tillid og 

retfærdighed. Fx at medarbejderne udviser godt kollegaskab hvor man ’gør 

mere end man strengt taget får sin løn for’, og hvor man ’giver uden at 

hensigten er at få det samme igen’.” (Olesen et al., 2008:44)  

Figur 3: Egenutformad figur utformad utifrån Olesen et als. (2008:43) figur som visar på det 

sociala kapitalets tre dimensioner.  
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3.2.1 Tillit  
Likt socialt kapital är tillit ett brett begrepp. Rousseau et al. (1998) har gjort ett försök att 

definiera begreppet mer allmänt och jag använder i den här studien deras definition vilken är:  

”Trust is a psychological state comprising the intention to accept 

vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior 

of another.” (Rousseau et al., 1998:395) 

Tillit förstås med andra ord som att vi gör oss sårbara för andra på bakgrund av att vi har en 

förväntan om att den andra personens intentioner eller beteende kommer ge oss fördelar i 

framtiden. Olesen et al. (2008:46) argumenterar för att denna definition gör sig passande vid 

studier av verksamheter för att den belyser maktförhållandet mellan olika parter. Detta anses 

relevant då det kan antas existera ett flertal olika maktförhållanden inom verksamheter såsom 

formell makt, expertmakt, karismatisk makt samt betvingande makt. I och med avhandlingens 

utgångspunkt i pragmatism anser jag att ännu ett maktbegrepp bör diskuteras i förhållande till 

studien vilket är symbolisk makt. Bourdieu (1994:68) definierar symbolisk makt som:  

”Symbolsk magt er en magt til at skabe ting med ord.”   

Att tala i sig är därmed inte syftet utan istället ligger makten i talarens auktoritet vilken beror av 

talarens symboliska kapital som måste erkännas och tilldelas individen sett utifrån de som 

lyssnar (Bourdieu, 1991:111). I förhållande till studiet av Vårdcentralen och verksamheter 

argumenterar jag för att även detta maktbegrepp är relevant för att förstå att makt inte endast 

berör resurser och organisatoriska strukturer utan att även den sociala kontext som deltagarna 

ingår i påverkar hur det som blir sagt accepteras eller inte accepteras. För även om det kortsiktigt 

kan argumenteras fungera för ledarna i Vårdcentralen att använda betvingande alternativt formell 

makt kommer det i det långa loppet leda till att folk säger upp sig, blir sjukskrivna eller förlorar 

motivationen. Det går inte att tvinga någon till att lita på dig (Burnes, 2004:997). Vidare 

argumenteras det att verksamheters förmågor att förändras och utvecklas avsevärt försämras om 

inte medarbetarna som grupp känner sig involverade i de beslut som fattas (Madsen, 2009:409). 

Olesen et al. (2008:47) argumenterar för att makt är ett villkor för ledning av verksamheter, men 

att det gäller för den eller dem som besitter den att använda den på ett korrekt och ordentligt sätt 

genom att visa tillit och skapa ett positivt socialt kapital. Tillit tolkas vara en avgörande faktor 

för verksamheter då det anses påverka både kvalitet, produktivitet och arbetstillfredsställelse.  
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Som nämnt i början av avsnittet är tillit ett brett begrepp. Med utgångspunkt i Olesen et als. 

(2008) teori har jag därför valt att dela in tillit i fem olika sorter. De nästkommande tre avsnitten 

kommer därmed beröra dessa fem vilka är trovärdighet, vertikal och horisontell tillit samt 

interpersonell och institutionell tillit.  

3.2.1.1 Trovärdighet  

Eftersom tillit i grunden handlar om att lita på motpartens intentioner och framtida handlingar 

måste dessa uppfattas som trovärdiga för den enskilda individen. Nooteboom (2007:35) 

argumenterar för att trovärdighet bland annat handlar om vi upplever någon som kompetent och 

engagerad. Olesen et al. (2008:48) understryker vikten av att ledarens/ledarnas handlingar och 

agerande är förutsägbart och förståeligt. Vidare är det fördelaktigt om ledaren/ledarna delegerar 

kontroll och ansvar till medarbetarna, beter sig ärligt och uppvisar genuin omtanke för de 

anställda (ibid).  

 

3.2.1.2 Vertikal och horisontell tillit  

Olesen et al. (2008:48) argumenterar för att det är viktigt att se på både den vertikala och 

horisontella tilliten i verksamheter. Horisontell tillit handlar om tilliten inbördes mellan 

medarbetare respektive ledare medan den vertikala tilliten handlar om tilliten mellan ledare och 

medarbetare. Med andra ord kan horisontell tillit argumenteras för att involvera både 

överbryggande- och sammanbindande social kapital medan den vertikala tilliten handlar om 

verksamhetens länkande sociala kapital. Forskningsstudier har påvisat att en ledares främsta sätt 

att få medarbetarna att lita på hen är genom att anföra en öppen och rak kommunikation samt att 

vara konsekvent (Caldwell, 2003:289). Ledare kan öka tilliten mellan sig själv och medarbetarna 

genom att ge dem mer ansvar och tro på att de klarar av att lösa uppgiften (Olesen et al., 2008:48). 

Tilliten mellan medarbetare är också av stor vikt för att verksamheten ska fungera så bra som 

möjligt. Bordum et al. (2001:244) argumenterar för att tilliten inbördes mellan medarbetare är 

helt avgörande för samarbetet och utbytet av information. Avslutningsvis har forskningsstudier 

indikerat att låga nivåer av tillit mellan medarbetare inte bara påverkar verksamheten negativt 

utan att det även leder till sämre mående för den individuella medarbetaren (Suzuki et al., 

2010:1372).   

 



 42 

3.2.1.3 Interpersonell och institutionell tillit  

Hasle et al. (2007) argumenterar för att det finns två former av tillit inom verksamheter som kan 

studeras vilka är interpersonell och institutionell tillit. Nembhard et als. (2006:957) 

forskningsstudier påvisar att:  

”The results provided support for our hypothesis that the more members feel 

they work in a team characterized by interpersonal trust and respect, the 

more enthusiastic and devoted they are to participating in quality 

improvement efforts, which often require the interpersonally risky act of 

collaborative learning.”  

Interpersonell tillit mellan medarbetarna och medlemmarna i en grupp argumenteras därmed för 

att göra medarbetarna mer entusiastiska och målmedvetna eftersom de känner sig trygga nog att 

våga ta risker och sticka ut hakan. Institutionell tillit handlar, till skillnad från den 

interpersonella, inte om ledarna har en personlig och nära kontakt med medarbetarna utan berör 

medarbetarens förtroende till att ledningen agerar etiskt och i god tro (Olesen et al., 2008:49). 

Vidare handlar den institutionella tilliten om de anställda litar på alternativt upplever det som att 

övriga i verksamheten arbetar mot samma mål samt att alla följer de regler och normer som krävs 

för att göra detta.  

3.2.2 Rättvisa  
Som nämnt i ett tidigare avsnitt existerar det ett flertal maktförhållanden inom verksamheter. På 

bakgrund av att forskning visar att individens inflytande och kontroll över sitt eget arbete leder 

till förbättrad psykosocial arbetsmiljö står dessa maktförhållanden till viss del i motsats till det 

kravet (Karasek, 1979). Med andra ord är de nödvändiga för en organisations funktionalitet 

samtidigt som de kan komma att påverka den enskilda medarbetaren negativt. Genom att 

medarbetarna behandlas rättvist kan dock denna problematik bemötas då upplevelsen av att 

behandlas rättvist gör att vi kan acceptera att andra till viss del har makten över oss (Olesen et 

al., 2008:50). Olesen et al. (2008:50) argumenterar för att rättvis behandling av medarbetarna i 

verksamheten är viktig för uppbyggnaden av ett starkt socialt kapital. Rättvis behandling och 

rättvisa konfliktlösningar argumenteras även för att kunna bidra till en ökad tillit mellan 

medarbetarna och ledningen (ibid). Forskningsstudier har identifierat ett antal olika former av 

rättvisa på arbetsplatser vilka är rättvis fördelning, processuell rättvisa, interpersonell rättvisa 

och informativ rättvisa.  
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3.2.2.1 Rättvis fördelning  

Detta handlar om att resurserna i verksamheten är rättvist fördelade. Vidare berör rättvis 

fördelning medarbetarnas uppfattning av hur de belönas för respektive arbetsinsatser och att de 

ofta upplever det som orättvist om en person som gjort mindre än de får samma uppmärksamhet 

och belöning (Olesen et al., 2008:50).  

 

3.2.2.2 Processuell rättvisa  

Detta berör aspekter som till exempel hur processen har sett ut när personal har blivit avskedade 

eller vad som har hänt under organisationsförändringar. Här är det viktigt att ledningens 

beslutsprocesser är transparenta och förståeliga för att medarbetarna ska uppleva att processen 

varit rättvis. Brockner (1992:20) argumenterar för att ledningen vid uppsägningar bör 

överkommunicera, vara särskilt tillgängliga under en period och ge full information till de som 

är kvar i verksamheten. Processuell rättvisa handlar även om det finns möjligheter att ändra på 

redan fattade beslut och om hur involverade medarbetarna upplever att de är i viktiga beslut 

(Olesen et al., 2008:51).   

 
3.2.2.3 Interpersonell rättvisa  

Interpersonell rättvisa handlar om den enskilda medarbetarens uppfattning om hur de behandlas 

och om de respekteras. Umphress et al. (2010:300) argumenterar för att mycket interpersonell 

rättvisa leder till ökad jobbtillfredsställelse och prestation medan lite istället resulterar i ökad 

sjukfrånvaro, stress och sabotage.  

 
3.2.2.4 Informativ rättvisa  

Detta handlar om de anställda får information löpande och i god tid (Olesen et al., 2008:51). 

Studier visar att medarbetare som upplever att de får ta del av relevant och värdefull information 

litar mer på ledningen och att de även blir mer produktiva (Ellis et al., 2009:153) 

 

3.2.3 Samarbetsförmåga  
Jag har valt att inkludera teori gällande relationell koordinering för min analys av Vårdcentralens 

samarbetsförmåga. Ett av skälen till det är att jag ansåg att COPSOQ II-enkäten främst bidrar till 

studien av dimensionerna tillit och rättvisa. För mig var det därför viktigt att komplettera min 

undersökning med en enkät om relationell koordinering främst i förhållande till 
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samarbetsförmåga men även delvis i förhållande till övriga två dimensioner. Det kändes också 

viktigt för mig att undersöka hur de olika sektionerna kommunicerar och koordinerar arbetet 

med patienter mellan olika team och arbetskategorier. Vidare upplevde jag det spännande och 

intressant att studera den relationella koordineringen på en vårdcentral i Sverige då det sedan 

tidigare finns ett antal forskningsstudier som har fokuserat på relationell koordinering inom 

hälso- och sjukvården. Olesen et al. (2008:44) argumenterar för att verksamhetens 

samarbetsförmåga beror på verksamhetens inbördes utveckling av förpliktande normer samt de 

organisatoriska ramar och strukturer som finns i verksamheten. För att samarbetsförmågan ska 

vara god behövs det alltså inte enbart att det existerar inbördes förpliktande normer och 

värderingar, vilka bland annat styrker medarbetarens vilja att samarbeta, utan det krävs även att 

verksamhetsstrukturen främjar samarbete (ibid). Verksamhetens samarbetsförmåga förstås även 

bero på verksamhetens grad av tillit och rättvisa då ett välfungerande samarbete bygger på detta 

(Kristensen et al., 2008:33). För att få bästa möjliga samarbetsförmåga i verksamheten 

argumenterar Olesen et al. (2008:54) för att alla de tre typerna av strukturellt socialt kapital måste 

vara starka. Woolcock (1998:180) argumenterar för att det till exempel inte är tillräckligt att det 

sammanbindande sociala kapitalet är starkt i en verksamhet men inte i de två övriga då det bland 

annat leder till att samarbetet med övriga arbetsgrupper inte fungerar. Det finns dock flera 

exempel på att så inte är fallet dvs. att alla tre former av strukturellt socialt kapital måste vara 

starka. Teorier och studier gällande relationell koordinering kan bland annat argumenteras för 

att enbart undersöka och utveckla verksamheters överbryggande sociala kapital för att stärka 

samarbetet mellan olika arbetsgrupper inom verksamheten för att förbättra effektiviteten, 

kvaliteten och de anställdas välmående (Gittel, 2012:55).  

 

3.2.3.1 Värderingar och normer  

Olesen et al. (2008:45) definierar värderingar respektive normer på följande vis:  

”Imens værdier vedrører det grundlæggende og ønskværdige, er normer 

udtryk for værdiernes praktiske udfoldelse på den enkelte arbejdsplads.” 

Med andra ord kan det vara en värdering att alla som arbetar inom hälso- och sjukvården ska ha 

god psykisk hälsa samtidigt som att normen inom sektorn kan vara att det är helt avgörande för 

patienterna att arbeta både snabbt och övertid. Inbördes förpliktande normer argumenteras för 

att kunna utveckla sig när medarbetarna och ledaren/ledarna reflekterar över det sätt de 
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samarbetar på (ibid). Det är viktigt att förstå att uppbyggnad av inbördes förpliktande normer 

och värderingar inte handlar om att skapa konsensus och avskaffa intressekonflikter utan snarare 

om att finna en balans mellan verksamhetens och medarbetarens intressen genom att finna en 

gemensam värdegrund att stå på (ibid:46). Coleman (1988:105) argumenterar för att ett 

konsekvent handlande och avstämning är viktigt för att bygga upp ömsesidiga normer vilket 

innebär att individer är sammanbundna med varandra på bakgrund av sanktioner och belöningar. 

När det förekommer en hög grad av inbördes förpliktande normer medför det att medarbetarna 

associerar deras handlingar till önskvärda mål.   

 

3.2.3.2 Relationell koordinering  

Relationell koordinering är en teori gällande organisatorisk prestationsförmåga vilken utgår ifrån 

att arbetsuppgifter där tvärprofessionella arbetsgrupper i hög grad är avhängiga av varandra mest 

effektivt koordineras genom relationer som bygger på delade mål, delad kunskap och ömsesidig 

respekt samt som understöttas av frekvent, aktuell, noggrann/korrekt och problemlösande 

kommunikation (Gittel, 2000:517). Kort sagt:  

”Helt kort er relationel koordinering en koordinering af arbejde ved hjælp af 

fælles mål, fælles viden og gensidig respekt.” (Gittel, 2012:29)  

Koordinering argumenteras inom relationell koordinering för att ske på bakgrund av 

överbryggande nätverk bestående av kommunikations- och relationsband (Gittel, 2011a:2). 

Skillnaden mellan koordinering och relationell koordinering är att den förstnämnda förstås 

handla om ledning av de inbördes avhängigheter mellan arbetsuppgifter medan den sistnämnda 

är ledningen av inbördes avhängigheter mellan de individer som utför dessa arbetsuppgifter 

(Gittel, 2012:31). Vestergaard (2014:7) argumenterar vidare för att skillnaden mellan dessa två 

förhållningssätt är att den förstnämnda utgår ifrån att vi inte behöver kommunicera med varandra 

för att koordinera utan att formella och informella arbetsprocesser automatiskt koordinerar 

samarbetet. Det andra förhållningssättet antar att vi ibland ändå blir tvungna att prata med 

varandra om hur vi ska koordinera vårt arbete på ett klokt sätt i ett specifikt sammanhang vilket 

innebär att det relationella perspektivet blir relevant. Relationell koordinering har fokus på båda 

dessa två former av koordinering, därav namnet. Arbetsprocesser som omges av osäkerhet, är 

tidsbegränsade samt kräver hög grad av samarbete förstås vara särskilt i behov av en stark 

relationell koordinering för att kunna vara effektiva (Gittel, 2000:536). Gittel (2012:30) 
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argumenterar för att hälso- och sjukvårdsprocesser karaktäriseras av just detta eftersom; 

osäkerheten kring behandlingen av patienter är hög då en aldrig vet hur den specifika patienten 

kommer att reagera på den ordinerade behandlingen; de olika yrkeskategorierna ofta är mycket 

beroende av varandra förstått på det sätt att kliniska eller kommunikativa resultat från en 

yrkeskategori är nödvändiga för att andra yrkeskategoriers arbetsuppgifter kan genomföras 

tillfredställande; samtidigt som tidsfönstret för behandling är begränsat.  

 

 
Figur 4: Egenutformad figur utformad och översatt utifrån Gittels (2011b:5) figur som visar på att 

patientbehandling är en koordineringsutmaning.  

 

Vestergaard (2014:7) argumenterar för att analys och interventioner på bakgrund av relationell 

koordinering även är fördelaktiga när en verksamhet och dess anställda är utsatta för flera 

motsägelsefulla krav. För att bemöta denna problematik och komplexitet har Gittel (2012:35) 

identifierat att det särskilt är sju egenskaper som är viktiga i förhållande till koordinering och 

kommunikation av arbetsprocesser. Dessa är: 1) Gemensamma mål som handlar om den enskilda 

medarbetaren utför sin arbetsuppgift med fokus på det mål som gemensamt är definierat på tvärs 

av verksamhetens yrkeskategorier, 2) Gemensam kunskap berör i vilken grad medarbetarna är 

medvetna om hur deras eget utförande av en arbetsuppgift relaterar sig till och har betydelse för 

övriga medarbetares utförande av deras särskilda del av arbetsuppgiften, 3) Ömsesidig respekt 

innebär upplevelsen av hur mycket övriga yrkeskategorier respekterar den egna yrkeskategorins 

roll i förhållande till lösning av arbetsprocessen, 4) Frekvent kommunikation handlar om hur ofta 

de olika yrkeskategorierna kommunicerar med varandra, 5) Aktuell/tidsenlig kommunikation 



 47 

innebär att de olika yrkeskategorierna kommunicerar i rätt tid så att andra medarbetare har 

möjlighet att agera klokt på bakgrund av den informationen, 6) Noggrann/korrekt 

kommunikation berör det faktum om den information som ges till exempel gällande en patient är 

korrekt och faktabaserat eller om den brister i någon grad, och 7) Problemlösande 

kommunikation vilken handlar om hur de olika yrkeskategorierna samarbetar när ett uppstår 

problem eller något oförutsägbart sker (Vestergaard, 2014:8).  

 

 
Figur 5: Egenutformad figur utformad och översatt utifrån Gittels (2011b:22) figur som visar hur de sju 

dimensionerna i relationell koordinering ömsesidigt förstärker respektive försvagar varandra och är relaterade.  

 

Flertalet studier indikerar att det finns ett flertal fördelar med att arbeta med och utveckla den 

relationella koordineringen såsom ökad produktivitet och kvalitet (Gittel, 2012:55). Detta var 

dock inte det huvudsakliga skälet till att jag valde att arbeta med det. För enligt min åsikt finns 

det många andra tillvägagångssätt och teorier som är legitima och användbara till just det 

däribland Lean-baserade teorier och interventioner vilka bland annat har påvisat fördelar i 

förhållande till patientvård och bättre resursutnyttjande (Waring et al., 2010:1333). Mitt intresse 

väcktes särskilt när jag fick upp ögonen för hur relationell koordinering även inkluderar 

medarbetarnas välmående och jobbtillfredsställelse i relation till kvalitet, effektivitet och 

produktivitet (Gittel, 2012:42). Gittel et als. (2008b:165) studier gällande relationell 

koordinering på femton vårdboenden i USA visade nämligen bland annat på att det existerade 

ett samband mellan vårdboendenas relationella koordinering och de anställdas 

jobbtillfredställelse.  
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Kapitel 4: Analys   
Jag har valt att redovisa och analysera resultatet från mina primära datainsamlingar i löpande 

text och/eller tabellformat i vilka alla tal är avrundade till att innehålla maximalt två decimaler i 

förhållande till relationell koordinering och inga decimaler alls i relation till COPSOQ II utan 

avrundade till närmsta heltal. Skälet för detta är en önskan om att göra resultatet mer lättläst. 

Vidare ansåg jag det lämpligt att använda samma antal decimaler i min analys av COPSOQ II-

resultaten som COPSOQ II själva gör. Analyskapitlet är indelat i flera delkapitel på bakgrund av 

de olika dimensionerna som har studerats i förhållande till verksamhetens sociala kapital. Med 

andra ord kommer resultaten från de båda enkätundersökningarna och fokusgruppsintervjun 

presenteras och analyseras löpande i relation till den eller de dimension-/er som jag har tolkat att 

de tillhör och har relevans i förhållande till. Enkäten som undersökte Vårdcentralens relationella 

koordinering gällande patienter presenteras och analyseras både i ett enskilt avsnitt samt löpande 

i texten. Jag har valt att göra på detta vis för att jag anser att enstaka frågor utifrån enkäten kan 

studeras i förhållande till andra dimensioner än samarbete/relationell koordinering. Vilka dessa 

frågor är förtydligas i de avsnitt de används i och framgår även av min dimensionsfrågeöversikt 

(jf. Bilaga 8). Frågorna i relation till COPSOQ II är färgkodade i grått respektive gult beroende 

på om det är bäst att ha så hög (grått) eller låg (gult) poäng som möjligt. I analyskapitlet hänvisar 

jag flertalet gånger till COPSOQ II:s referensvärden för de olika skalorna och referensvärdena 

framgår även i de olika tabellerna (jf. Bilaga 10). COPSOQ II har i nuläget inga referensvärden 

för enskilda frågor vilket innebär att de referensvärden som finns med i tabellerna endast är ett 

poänggenomsnitt för den skala som frågan tillhör. Numreringen av COPSOQ II frågorna är 

skapad av mig själv på bakgrund av den ordning de kommer i COPSOQ II:s poängsättningsfacit 

(jf. Bilaga 9). För en snabb översikt över vilket nummer som tillhör vilken fråga har jag dock 

även inkluderat frågenumret i Bilaga 8.  

 

4.1 Tillit 

4.1.1 Trovärdighet 
De utvalda frågorna för att mäta trovärdighet indikerar att de anställda generellt har tillit till 

ledarnas framtida agerande och intentioner då det totala genomsnittet för 

trovärdighetsdimensionen var 65 av 100 poäng. Främst har de anställda förtroende för att deras 

ledare i hög grad prioriterar trivseln på arbetsplatsen (fråga 37) medan det råder vissa tvivel om 
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deras förmåga att hantera konflikter då respondenterna endast delvis anser att ledarna är bra på 

att hantera konflikter (fråga 39). Bra konflikthantering är särskilt viktig för att medarbetarna ska 

uppleva arbetsplatsen som rättvis och för att de ska lita på ledningen. Trovärdighet argumenteras 

även till stor del handla om maktförhållanden då bland annat ledningens symboliska makt 

minskas om medarbetarna inte uppfattar ledningen som trovärdiga. För utan symbolisk makt har 

ledningen inte auktoritet till att tala då den beror på talarens symboliska kapital som måste 

erkännas och tilldelas individen sett utifrån de som lyssnar (Bourdieu, 1991:111). Referensvärdet 

för skalan är 55 av 100 poäng vilket innebär att Vårdcentralen ligger högt över detta i förhållande 

till alla frågor. Leana et al. (1999:543) argumenterar för att tillit som helhet korrelerar starkt med 

verksamhetens sociala kapital eftersom organisationer med starkt socialt kapital även uppvisar 

höga nivåer av tillit medan de med lågt socialt kapital även har låga nivåer av tillit. 

 

 
Tabell 3: Trovärdighet.  

4.1.2 Vertikal tillit  
Likt trovärdighet är den vertikala tilliten mellan ledare och medarbetare god med ett resultat på 

74 av 100 poäng. Resultaten i förhållande till skalan är bland annat en bra bit över COPSOQ II:s 

referensvärde för skalan vilket är 67 av 100 poäng. Den fråga som eventuellt skulle kunna 

argumenteras avvika från skalans poänggenomsnitt är frågan som berör upplevelsen om det är 

möjligt för de anställda att uttrycka sina känslor och åsikter då den ligger sex poäng under skalans 

totala poänggenomsnitt för Vårdcentralen (fråga 63). Samtidigt hamnar poängen precis över 

COPSOQ II:s referensvärde vilket kan argumenteras för att vara ett godkänt resultat men med 

utvecklingspotential. Det är även intressant att ett flertal av medarbetarna upplever att 

ledningsgruppen till en viss grad undanhåller viktig information från dem (fråga 62). 
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Tabell 4: Vertikal tillit. 

När jag frågade ledningsgruppen om deras syn på saken förklarade de att de har lagt stor vikt vid 

att inte skapa någon onödig oro i verksamheten. Som deltagare F1 (jf. Bilaga 7) uttrycker:  

 ”Det gäller att veta vad man ska kommunicera ut. Och vi har varit väldigt 

måna om att inte skapa någon oro i verksamheten, vi har utmaningar som de 

flesta och även de ute på golvet vet om det. Vi har valt att inte fokusera så 

mycket eller involvera dem i de problemen och istället låta oss lösa de 

problemen så att de kan fokusera på jobbet så mycket som möjligt.”  

Samtidigt är de till stor del självkritiska då de anser att det faktiskt behövs ett kontinuerligt 

informationsflöde och transparens i verksamheten.  

F3: ”Jag tänker att man faktiskt behöver ett kontinuerligt informationsflöde 

till personalen och även till viss del transparens i företaget. Sen väljer ju vi 

vad vi kommunicerar givetvis men de ser ju att vi avsätter mycket tid till 

ledningsgruppen och de undrar ju såklart vad som försiggår där. Så det är 

viktigt att man är noggrann med att kommunicera också med sin personal.” 

Både trovärdighet och den vertikala tilliten kan jämföras med det som Woolcock (1998) 

benämner för länkande socialt kapital, dvs. relationerna mellan ledaren/ledarna och 

medarbetarna i Vårdcentralen. Konsekvenserna av att ledningsgruppen inte har ett formaliserat 

informationsflöde kan långsiktigt bli att det länkande sociala kapitalet minskas och att 

verksamheten som ett resultat av det försämrar patientsäkerheten. Vogus et als. (2007:997) 

studier visar nämligen på att patientsäkerheten ökas om sjuksköterskor litar på sina 

överordnande. Detta beror på att sjuksköterskor som litar på sina överordnade blir mer 

uppmärksamma på säkerhetsaspekter i förhållande till patienter. Forskningsstudier påvisar även 

att tilliten mellan de anställda och ledningen är viktig för att verksamheten generellt ska kunna 

ha ett konstruktivt samarbete mellan de olika sektionerna vilket har en direkt påverkan på 

kvaliteten och produktiviteten (jf. Bilaga 3).  
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Tabell 5: Horisontell tillit 

4.1.3 Horisontell tillit  
Tilliten inbördes mellan medarbetare respektive ledare är generellt bra hos Vårdcentralen då 

resultatet hamnar på 70 av 100 poäng vilket kan jämföras med COPSOQ II:s referensvärde som 

är 69 av 100 poäng. Till skillnad från den vertikala tilliten utmärker sig den horisontella tilliten 

med andra ord inte i förhållande till referensvärdet utan förstås vara helt i enlighet med det 

normala.  

 
 

 

Fråga 65, vilken handlar om de anställda undanhåller information från ledningen, avviker till 

viss del från de övriga två frågorna i skalan och har även ett resultat som är en poäng sämre än 

referensvärdet. Något som inte förvånade ledningsgruppen då de tänker att det 

informationsflödet till viss del brister åt båda hållen:  

F3: ”Men det finns ju en viss distans så upplever man att man inte får all 

information från oss så blir det ju en ännu större distans mellan personalen 

och ledningen och då kommer de ju inte heller att informera oss kanske på 

samma vis. De blir en grupp för sig och vi blir en grupp för oss.”  

Om en studerar horisontell tillit utifrån Granovetters (1973) nätverksteorier gällande starka 

respektive svaga band mellan nätverksrelationer anser jag att det kan förstås som att bestå av 

svaga och starka band eftersom det berör relationerna både inom den egna gruppen och på tvärs 

av sektionerna. Resultaten indikerar att de starka banden är relativt goda medan de svaga helt 

klart kan behöva arbetas med. Ledningsgruppen upplever det som problematiskt att de anställda 

till en viss grad undanhåller information från dem men tror samtidigt att det i mångt och mycket 

beror på de stora organisationsförändringar som har varit och som till viss del fortfarande pågår:  

F6: ”… egentligen skulle man vilja veta vad det är för information de 

undanhåller från oss. För jag tror ju att medicinsk information som är så 

viktig i vår verksamhet, om det är något som går fel i den medicinska delen 

av verksamheten, då hör vi om det i stort sett alltid. Sen är det ju så att det ju 
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inte är helt omöjligt att vi skrämt lite slag på en del av de anställda genom 

att vi har varit så tydliga och gjort oss av med provanställningar som vi har 

bedömt inte har hållit måttet. Men det är klart att det skickar en signal ut i 

organisationen att duger du inte så… poff. Då får du inte vara kvar hos oss. 

Och det är klart att det kan skapa en viss rädsla för att säga vad man tycker 

och tänker. För vad händer då med mig?”  

Detta maktförhållande bör verksamheten vara uppmärksamma på då det långsiktigt kan leda till 

att även viktig information om patienter undanhålls vilket skulle riskera patientsäkerheten. För 

även om det i nuläget kanske inte är avgörande eller livsviktig information medarbetarna 

undanhåller kan det komma att utveckla sig så i framtiden om ledningen inte arbetar aktivt för 

att förbättra både transparensen och kommunikationen. Precis som den vertikala tilliten påverkar 

den horisontella tilliten samarbetet på arbetsplatsen och även de anställdas hälsa och 

välbefinnande.    

 
4.1.4 Interpersonell tillit 
Den interpersonella tilliten mäts i den här avhandlingen i förhållande till socialt stöd från 

överordnade respektive kollegor. Resultaten indikerar att stödet från både ledare och 

medarbetare är stort när det gäller att lyssna till den enskildas/gruppens problem och i förhållande 

till det att få hjälp att lösa problem/arbetsuppgifter. Det totala genomsnittet för skalan sjunker 

dock drastiskt då varken ledare eller medarbetare särskilt ofta diskuterar hur den 

enskilda/gruppen utför arbetet (fråga 42 och 45). Detta resultat är föga förvånande då det 

existerar ett samband mellan hur ofta ledningen talar om detta med de anställda och hur ofta de 

själva gör det. COPSOQ II:s referensvärden för skalorna är 62 av 100 poäng (ledare) och 59 av 

100 poäng (medarbetare). Med andra ord ligger Vårdcentralen högt över referensvärdet generellt 

samtidigt som både medarbetarna och ledarna, i jämförelse med referensvärdena, talar med 

varandra om utförande av arbetet i låg grad.  
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Tabell 6: Interpersonell tillit. 

 

Ledningsgruppen tror att det kan bero på att det inte finns tid eller utrymme för det:   

F4: ”Jag tror det beror mycket på tidsbrist, alltså att man inte hinner.”  

F3: ”Jag tänker att alla vi jobbar ju i verksamheten med samma uppgifter 

som våra kollegor så jag tror att vi faktiskt… vi frågar ju varandra, ger 

feedback och löser problem ihop. Det kan ju också bottna i att vi ju faktiskt 

inte har haft, ingen sektion, några medarbetarsamtal. Så vi har inte haft det 

forumet än.”  

De är med andra ord själva medvetna om problematiken gällande den delvis bristfälliga formella 

återkopplingen till de anställda. Interpersonell tillit kan här förstås influera den psykologiska 

säkerheten i verksamheter på ett positivt eller negativt sätt då studier har visat att tillit mellan 

gruppmedlemmar leder till ökad psykologisk säkerhet vilket bland annat innebär att gruppens 

individer blir mer benägna att be andra i gruppen om hjälp och konfrontera svårigheter 

(Edmondson, 1999). Auer et al. (2014:28) argumenterar för att tillit och psykologisk säkerhet 

har en positiv inverkan på patientsäkerheten då deras studie indikerar att detta utvecklar och 

förbättrar patientsäkerhetskulturen på arbetsplatsen. Avslutningsvis överväger ledningsgruppen 

om det faktiskt till och med kan handla om den kultur som finns inom sjukvården vilken de 

beskriver som:  

F6: “Samtidigt glömmer man ofta bort att sjukvård är ett ensamt arbete i 

mångt och mycket. En mycket större utsträckning än vad man tror. Det är 

patient och sjukvårdspersonalens relation som egentligen är det bärande i 

sjukvården. Det gör att vi är tränade, att vi uppfostrade och duktiga på att 

klara oss själva i stor utsträckning.”  
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4.1.5 Institutionell tillit  
Då jag ansåg att det inte existerade någon särskild skala eller fråga i COPSOQ II enkäten 

gällande den institutionella tilliten beslutade jag att använda mig av svaren från fråga 7 i enkäten 

om relationell koordinering. Frågan handlar om i vilken grad respondenten upplever att 

individerna i definierade arbetskategorier delar ens mål med behandlingen av patienter och 

resultaten indikerar att Vårdcentral allt som oftast har delade mål när det gäller patientbehandling 

då de flesta arbetskategorier har ett genomsnitt omkring fyra i jämförelse med det maximala 

värdet fem.  

 
Tabell 7: Institutionell tillit.  

 

Avvikelser är relationen mellan arbetskategori rehab och psykiatri då rehab i avsevärt lägre grad 

i jämförelse med andra arbetskategorier anser att psykiatri delar målet med patientbehandling. 

När ledningsgruppen presenterades för denna information blev de inte särskilt förvånade: 

F5: ”Vi har faktiskt diskuterat också i vår grupp för vi överlappar ju så 

många psykiatripatienter med rehabpatienter då många av patienterna också 

kan ha någon form av smärtproblematik. Min upplevelse är att här på vår 

mottagning har vi inte lyckats få till ett samarbete så vi har ingen 

sammanhållen syn kring patienterna. Vi kommunicerar inte överhuvudtaget 

inte omkring patienterna eller… så trots att de kanske både går på 

behandling både hos oss och har en sjukgymnastbehandling eller går i 

medicinsk yoga eller basal-kroppskännedom eller vad det nu kan vara så 

finns det faktiskt inte någon riktig kommunikation runt patienterna.”  

Vad det berodde på hade de till en början svårare att sätta ord på men enades i slutändan om att 

det med största sannolikhet handlar om två olika förhållningssätt till patienten:  
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F6: ”… kan det faktiskt vara så simpelt som att vi pratar om helhetssynen på 

patienten men vi har kanske inte helt lyckats då rehab kanske fokuserar 

väldigt mycket på de fysiska besvären medan psykiatri-teamet fokuserar 

väldigt mycket på psykiatri. Vi har inte lyckats med att sammanföra det till 

en helhet. Utbildningsmässigt och arbetsmässigt har man ju två olika 

ingångsportar till samma patient så det är frågan om det är så simpelt så 

det… Rehab tänker mekaniskt och psykiatri tänker psykologiskt.”   

Gittel (2011a) argumenterar för att delade mål särskilt är viktigt för relationsbanden mellan två 

grupper/sektioner, med andra ord det överbryggande sociala kapitalet. Delade mål förstärker 

deltagarnas motivation till att kommunicera högkvalitativt och upplevelsen av ett gemensamt 

ansvar vilket påverkar intresset för problemlösande kommunikation. Även arbetskategorin 

psykiatri avviker delvis i förhållande till uppfattningen av gemensamma mål med SSK/USK och 

även administration, dock inte i samma grad som rehab i relation till psykiatri. Nämnvärt är att 

högst poäng får alla arbetskategorier i förhållande till banden inbördes i den egna gruppen 

förutom läkarna som får högst poäng i relation till SSK/USK. Den sammanlagda utvärderingen 

av verksamhetens delade mål på tvärs av sektioner och arbetskategorier bedömer jag, till trots 

för de presenterade avvikelserna, som starkt.  

 

4.2 Rättvisa 

4.2.1 Rättvis fördelning  
Fråga 46 och 68 berör respondentens uppfattning om de anställda blir uppmärksammade och 

uppskattade för en bra arbetsinsats. Resultaten indikerar att de anställda blir det och att de även 

generellt blir det i högre grad än på andra arbetsplatser då COPSOQ II:s referensvärden för 

skalorna för respektive fråga är 66 av 100 poäng (fråga 46) och 59 av 100 poäng (fråga 68 och 

70). Att ge den anställda beröm och visa uppskattning för en bra arbetsinsats är viktigt för att 

medarbetarna ska må bra och trivas på arbetsplatsen. Studier indikerar att anställda som upplever 

att de inte får en rimlig belöning för deras arbetsinsats med tiden kommer minska den egna 

arbetsinsatsen proportionerligt för att den ska matcha belöningen. Sutinen et al. (2002:213) 

argumenterar vidare för att upplevd rättvisa, vilket i det här fallet handlar om medarbetarnas 

upplevelse av att de belönas rättvist och konsekvent, är relaterat till ohälsosam psykisk stress 

vilket bland annat ökar risken för sjukskrivningar och stor personalomsättning.  Fråga 70 handlar 
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om respondenternas uppfattning gällande rättvis fördelning av arbetsuppgifter på arbetsplatsen 

som helhet och även den ligger som sagt en bra bit över referensvärdet på 59 poäng.  

 

 
Tabell 8: Rättvis fördelning. 

 

Fråga 1 och fråga 4 handlar om respondenternas upplevelse gällande hur det individuella arbetet 

är fördelat och den tidspress de har i sitt arbete. Till skillnad från övriga skalor och frågor är det 

i förhållande till dessa frågor bäst att ha så låg poäng som möjligt. Resultaten visar att 

Vårdcentralens anställda generellt anser att deras arbete är ojämnt fördelat och att de enbart 

ibland uppfattar det som att de har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter. 

Referensvärdet för skalan frågorna tillhör är 40 av 100 poäng vilket innebär att de ligger en bra 

bit över detta. Deltagarna i fokusgruppen uppfattade resultatet varken som ovanligt eller 

förvånande:  

F6: ”Ja men det är sjukvård. Vi är beroende av när det passar våra 

kunder/patienter/klienter att komma och är det många som vill komma 

samtidigt är det mycket att göra och är det ingen som vill komma 

skärtorsdag klockan fyra… då skulle vi säkert kunna ha tio lediga tider. Det 

var ingen som ville komma för alla är bortresta eller på väg det till något. 

Sen vet jag inte om det är defensivt av oss att tänka att det bara alltid har 

varit så och att det måste förbli så alltid men det är ju väldigt mycket så det 

är.”  

När jag ber dem att själva reflektera över vad det skulle kunna innebära att det ser ut som det gör 

sammanfattar deltagarna det såhär:  

F3: ”Jag tänker att det är så generellt i sjukvården. Att det ska gå snabbt och 

så får de återkomma istället om de inte blir bra. Det är ju lite så vi jobbar. 
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På gott och ont. För det är den tiden vi har. Man får börja med någonting 

och sen får patienten återkomma om hen inte blir bättre. Men vi har även ett 

annat problem i vår grupp när man har en stor arbetsbelastning och det som 

lite har fått stryka på foten det är ju alla kvalitetskontroller som vi borde 

göra uppföljningar på såsom apparater och kontroller på labb. Det är sånt 

som inte hinns med när arbetsbelastningen är hög och som lätt faller bort.”  

Det framgår att alla önskar att verkligheten sett annorlunda ut då de är väl medvetna om att 

kvaliteten generellt får stå lite åt sidan för att istället prioritera att hinna träffa så många patienter 

som har behov som möjligt.  
 

4.2.2 Processuell rättvisa  
Resultaten indikerar att den processuella rättvisan är god hos Vårdcentralen då nästintill alla 

mina utvalda frågor får högre poäng än referensvärdet för respektive skala de tillhör. Den fråga 

som inte når upp till referensvärdet för den skala den tillhör är fråga 14 vilken handlar om 

respondentens upplevelse av hens förmåga att påverka sin arbetsmängd då resultatet är 48 av 

100 poäng medan referensvärdet är 50 av 100 poäng. Jag tolkar dock detta som ett resultat av 

den tidspress och till viss del resursbrist som råder inom hälso- och sjukvården generellt. 

Eftersom processuell rättvisa i hög grad handlar om medarbetarnas upplevelse om hur 

involverade de är i beslutsprocesser och om de får ta del av viktig information kan den även 

analyseras sett utifrån resultaten från tillitsdimensionen. Resultaten indikerar nämligen att den 

formella kommunikationen till viss del kan tolkas vara bristfällig och vissa fall till och med 

obefintlig. Eller som en sektionsledarna beskriver det:  

F5: ”Jag tänker i vår grupp så blir det tydligt tänker jag att upplevelsen av 

att man tar ett beslut och att det beslutet då förmedlas till personalen men att 

man inte innan har påtalat att det finns ett problem som man faktiskt tar ett 

beslut omkring och förändrar. Nu har vi haft problem med det här och det 

här är lösningen. Problembeskrivningen och lösningen kommer i ett och 

samma.”  

Sett utifrån den här aspekten har Vårdcentralen en hel del att arbeta med för att bli mer 

transparenta och involverande. På bakgrund av detta argumenteras verksamhetens sociala kapital 

försämras då deltagande och delaktighet förstås vara fundamentalt för det sociala kapitalet 
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(Olesen et al., 2008:28). Med det sagt är det även viktigt att påpeka att resultatet gällande 

uppfattningen av att ledningen hanterar alla förslag från de anställda seriöst ligger en bra bit över 

referensvärdet på 59 poäng för skalan med 69 poäng (fråga 69).  

 

 
Tabell 9: Processuell rättvisa. 

 

4.2.3 Interpersonell rättvisa  
Den interpersonella rättvisan hos Vårdcentralen är hög med ett genomsnitt på 82 av 100 poäng 

vilket kan jämföras med COPSOQ II:s referensvärde som är 66 av 100 poäng. Framförallt är det 

uppfattningen av att bli respekterad av ledningen på arbetsplatsen vars resultat är långt över 

referensvärdet med 86 poäng (fråga 47). Även upplevelsen av att bli rättvist behandlad på 

arbetsplatsen är en bra bit över referensvärdet med en genomsnittspoäng på 78 poäng av 100 

möjliga (fråga 48). Resultaten anses vara mycket fördelaktiga för Vårdcentralen då studier 

påvisar ett samband mellan upplevelsen av att bli rättvist behandlad samt medarbetarnas 

engagemang i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen och som ett resultat av det bli mer 

målorienterade och samarbetsvilliga. 

 

 
Tabell 10: Interpersonell rättvisa. 

 

Ledningsgruppen är stolta över resultatet och tycker det rättvist återspeglar deras värderingar 

och den omtanke de visar de anställda:  

F2: ”… vi har visat att vi bryr oss om personalen ofta på olika sätt. 

Småsaker egentligen, lite knäckemacka, lite frukt, någon sektionsledare 
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bakar. Alltså vi visar väldigt stor tacksamhet speciellt när det har varit 

väldigt hög stressnivå många gånger. Och att vi framförallt säger till dem att 

de gör ett bra jobb.”  

Det framgår även av intervjun att alla sektionsledare värderar tillgänglighet högt vilket för dem 

innebär att de har en form av öppen-dörr-mentalitet och att de själva deltar aktivt i verksamheten:  

F1: ”Vi är med allihopa på golvet och jobbar, vi stöttar och så, samtidigt 

som du säger är våra dörrar alltid öppna. Det tror jag gör att de inte 

upplever att vi är häruppe och ni är därnere. Jag vet inte om det är unikt 

men jag upplever det ändå lite… man hör att i sjukhusmiljöer att där är det 

väldigt mycket hierarkier både internt mellan läkare men även mellan de 

olika yrkeskategorierna.”  

4.2.4 Informativ rättvisa 
Fråga 27 och fråga 28 tillhör den skala som mäter förutsägbarhet vilken har ett referensvärde på 

58 av 100 poäng. Resultaten visar att om en tar det genomsnittliga resultatet från de två frågorna 

ligger verksamheten ungefär på referensvärdet. Samtidigt skiljer sig resultaten från de två 

frågorna mycket åt då respondenterna anser att de endast ibland får information i god tid gällande 

förändringar, viktiga beslut och framtidsplaner, 50 av 100 poäng (fråga 27), medan upplevelsen 

av att få veta allt en behöver för att klara arbetet på ett bra sätt får betydligt mer 66 av 100 poäng 

(fråga 28). 

 

 
Tabell 11: Informativ rättvisa.  

 

Med andra ord ligger Vårdcentralen långt under det önskade referensvärdet i förhållande till att 

informera de anställda i god tid gällande förändringar, framtidsplaner och viktiga beslut. Något 

som även har framgått tidigare i analysen. Ledningsgruppen har igen förståelse för att resultatet 

ser ut som det gör och bekräftar bilden som framkommit av enkäterna:  



 60 

F3: ”Ja jag håller med där. Jag tycker vi är alldeles för dåliga på att 

kommunicera ut. Vi är duktiga på att kommunicera i ledningsgruppen men vi 

är alldeles för dåliga på att nå ut med våra beslut.”  

Skalan omkring klarhet i roller som fråga 29 och 31 tillhör har en liknande fördelning då den ena 

frågan har ett bättre resultat än referensvärdet på 74 av 100 poäng medan den andra får en lägre 

poäng. Samtidigt indikerar resultaten att de anställda generellt har en bra uppfattning om vad 

som förväntas av dem och vilka mål det finns i förhållande till deras arbete. Vilket är 

betydelsefullt för både den enskilda medarbetarens mående då rollklarhet förstås minska stress 

samtidigt som det minskar konflikter generellt i verksamheten. Studier visar vidare på att 

medarbetare som upplever att de får ta del av relevant och värdefull information litar mer på 

ledningen och blir mer produktiva (Ellis et al., 2009:153) 

 

Jag har valt att även inkludera resultaten från fråga 2 och fråga 3 från enkäten om relationell 

koordinering som komplement till undersökningen av Vårdcentralens informativa rättvisa. 

Resultaten visar att vårdcentralens rehabsektion anser att övriga sektioner/arbetskategorier sällan 

kommunicerar på ett aktuellt sätt om patienter och att läkarna är sämst på detta i förhållande till 

dem. Samtidigt anser arbetskategorierna läkare, SSK/USK och psykiatri att rehabsektionen är de 

som kommunicerar minst aktuellt gällande patienter av alla sektioner/arbetskategorier. 

Ledningsgruppen tror att detta kan bero på sektionens fysiska belägenhet vilket gör att övriga 

sektioner kommunicerar mer sällan med dem samtidigt upplever de att kulturen som finns kvar 

sedan tidigare år kan vara ett problem:  

F1: ”Jag tror det finns lite av en kultur på rehab där de känner sig väldigt 

mycket glömda, att de inte får veta saker i samma utsträckning som övriga i 

verksamheten. Det har jag försökt lösa genom att kommunicera mer med 

dem om våra beslut men jag tror ändå att det är lite att de är där och vi är 

här och det blir inte så mycket kontakt med dem andra.”  

På bakgrund av Gittels (2012:172) studier kan ledningsgruppens antagande understöttas då 

undersökningar har visat att desto mer kontakt individer/grupper/sektioner har med varandra 

desto bättre blir relationerna och kommunikationen. Eftersom rehabsektionen ligger i en separat 

byggnad från den övriga verksamheten försvåras möjligheterna för Vårdcentralen att skapa ett 

starkt överbryggande socialt kapital särskilt med rehab. Administration avviker dock från denna 
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uppfattning då de anser att det är psykiatrisektionen som kommunicerar minst aktuellt. Nämnvärt 

är att högst poäng får alla arbetskategorier i förhållande till de inbördes banden i den egna 

gruppen förutom läkarna som får högst poäng i relation till SSK/USK. Med andra ord anser 

läkarna att SSK/USK i högre grad kommunicerar aktuellt om patienter än de själva gör inom 

gruppen.  

 
Tabell 12: Aktuell kommunikation. 

 

När det gäller noggrann/exakt kommunikation om patienter får verksamheten som helhet högre 

poäng än i jämförelse med aktuell kommunikation. Läkarsektionen avviker från de övriga 

sektioner i positiv bemärkelse då de generellt upplever att både den egna sektionen och de övriga 

kommunicerar noggrant/exakt med dem om patienter. Det är igen rehabsektionen som får lägst 

betyg av psykiatri, läkare och SSK/USK medan psykiatrisektionen får lägst poäng av 

administration och rehab vilket argumenteras vara relaterat till den aktuella kommunikationen 

och rehabsektionens fysiska belägenhet och till viss del kultur. 

 

 
Tabell 13: Noggrann/exakt kommunikation.  

 

Nämnvärt är att administrationssektionen ger sin egen grupp avsevärt sämre poäng än de övriga 

sektionerna ger sina egna respektive arbetskategorier vilket deltagarna i fokusgruppintervjun tror 

skulle kunna bero på:  
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F2: ”Det är ju den gruppen som gör allting sist. Man skickar remisserna i 

sista hand och det är ju ingen efter dem som gör någonting administrativt. 

Det gör att man inte får den där feedbacken om det skulle vara något, gick 

det nu? Gick det rätt? Det är ju där det hamnar för att komma vidare ut från 

organisationen eller inom organisationen inom regionen. Så det är ju inte 

konstigt att man inte får den feedbacken.” 

Sammanfattningsvis anser jag att Vårdcentralen har stor utvecklingspotential när det gäller 

informativ rättvisa något som även ledningsgruppen är väl medvetna om.  

 

4.3 Samarbetsförmåga  

4.3.1 Värderingar och normer  
Av resultaten framgår det att medarbetarna hos Vårdcentral i hög grad upplever sitt arbete som 

meningsfullt (fråga 21) vilket är fördelaktigt för verksamheten eftersom det har en positiv 

inverkan på de anställdas engagemang, jobbtillfredsställelse och självkänsla. Jag vill dock 

påpeka att detta resultat till viss del kan vara påverkat av en generell värdering bland alla 

anställda inom sektorn. För generellt anser vi människor det meningsfullt att hjälpa andra och 

det är det hälso- och sjukvården i grund och botten går ut på. Därmed kan det vara så att själva 

arbetsplatsen i sig får en minskad betydelse. Resultaten indikerar vidare att respondenterna 

värderar att arbetsplatsen har en stor betydelse för dem då resultatet är 83 av 100 poäng (fråga 

24). Detta är något jag anser understödja resultatet från den första frågan om mening i arbetet då 

det faktiskt visar på att de anställda trivs i verksamheten. Att ha medarbetare som är involverade 

i verksamheten har många positiva konsekvenser såsom ökad produktivitet och kvalitet, mer 

lojala anställda samt förbättrad samarbetsförmåga. Vårdcentralen ligger en bra bit över 

COPSOQ II:s referensvärde för båda frågornas respektive skalor då frågan om upplevelsen av 

att arbetet är meningsfullt har ett referensvärde på 74 av 100 poäng medan arbetsplatsens 

betydelse har 61 av 100 poäng. Resultaten visar även på att samarbetet allt som oftast är bra 

mellan arbetskamraterna (fråga 50) och att de allra flesta upplever att de är en del av en 

gemenskap på arbetsplatsen (fråga 51).  
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Tabell 14: Värderingar.  

 

Medarbetarna hos Vårdcentralen upplever i hög grad att deras arbetsinsats är viktig med ett 

resultat på 86 av 100 möjliga poäng (fråga 22). Gällande hur ofta de överväger att söka nytt jobb 

påvisar resultaten att det generellt är sällan verksamhetens anställda funderar på det (fråga 26). 

Upplevelsen av att män och kvinnor är jämställda på arbetsplatsen är stor och har ett resultat på 

87 av 100 poäng som är högt över referensvärdet vilket är 68 av 100 poäng (fråga 71). Samma 

sak gäller frågan om uppfattningen av att det finns utrymme för anställda av olika etnisk 

bakgrund och religion som får 86 av 100 möjliga poäng (fråga 72). Det är viktigt att alla 

verksamheter arbetar med att skapa en jämställd och accepterande arbetsplats för samhällets 

sociala kapital som helhet. Dessa frågor berör därmed inte endast Vårdcentralen i sig utan 

påverkar även samhället som stort. Även om detta kan argumenteras för att vara ett mer än 

godkänt resultat är det intressant att reflektera både över hur resultatet blev så pass högt men 

samtidigt varför inte alla respondenter gav verksamheten högsta betyg. Ledningsgruppen tror att 

det kan bero på följande:  

F6: ”Jag tror det är ledningsgruppens människosyn som smittar av sig ner 

igenom organisationen. Om vi, vilket jag uppfattar har en människosyn som 

är jämställd och som liksom tar vara på alla olika kulturer, vi dömer ingen. 

Att vi inte får högsta poäng av alla, det beror nog på att folk bär med sig sin 

egen uppfattning in i organisationen.”  

Resultaten indikerar att medarbetarna i låg grad gör saker i sitt arbete som accepteras av vissa 

personer men inte andra då verksamheten som helhet har ett resultat på 30 av 100 poäng (fråga 

32). Detta ligger även det, i positiv bemärkelse, en bra bit under referensvärdet som är 42 av 100 

poäng. Samtidigt upplever medarbetarna generellt att det delvis ställs krav som strider mot 

varandra i deras arbete (fråga 33). Med utgångspunkt i de svar jag fick av deltagarna i den semi-

strukturerade fokusgruppsintervjun tolkar jag det som att dessa rollkonflikter till stor del handlar 



 64 

om konflikten mellan en önskan om att ge varje patient den tid hen förtjänar, behöver och rent 

lagmässigt borde få samtidigt som att en vill vara tillgänglig för alla med behov. Kort sagt, en 

konflikt mellan deras värderingar och normer.  

 

 
Tabell 15: Normer. 

 

Jag har valt att inkludera resultatet gällande konflikter och kränkande beteenden i förhållande 

till värderingar och normer. Skälet till det är att jag anser att hur verksamheten som helhet 

förhåller sig till detta är sammankopplat med dess värderingar och hur normerna faktiskt ser ut i 

verksamheten. Resultaten från enkätundersökningarna indikerar att antalet utsatta personer är 

statistiskt sett relativt påtagligt då det totala antalet utsatta för konflikter alternativt kränkande 

beteende kan förstås vara 8 utav 38 respondenter. Vilket innebär att cirka var femte anställd blivit 

utsatt på något sätt. Samtidigt ska det observeras att i hälften av dessa, dvs. fyra fall, är det 

patienter som har utsatt respondenterna på något sätt. Därmed är den interna statistiken, med 

andra ord de som utsatts av en kollega, en överordnad eller en underordnad, att det är var tionde 

anställd som blivit utsatt på något sätt av någon annan i verksamheten.  

 

 
Tabell 16: Konflikter och kränkande beteenden. 

 

Ledningsgruppen reagerade starkt när de fick ta del av dessa resultat då de anser att verksamheten 

har tydliga värderingar när det gäller alla former av kränkande beteenden – det är nolltolerans. 
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Att deras anställda blivit/blir utsatta för hot om våld av patienter förvånade dem dock inte särskilt 

mycket: 

F6: ”Det är jag inte ett dugg förvånad över, det är jag inte överraskad alls 

över faktiskt. Det är tyvärr den verkligheten vi lever i idag. Är jag 

överraskad över något så är det, det lilla antal som på fyra veckor har 

upplevt detta. För det är mycket vanligare än vad vi tror. Om det är så att 

vår personal inte har uppfattat det som ett hot fastän det faktiskt har varit ett 

hot eller om det är så att de är snälla, vilket mycket sjukvårdspersonal 

faktiskt är, de går undan och så rapporterar man det inte.”  

Att två anställda svarat att de blivit utsatta för mobbning av en kollega förhåller sig 

ledningsgruppen till på följande vis:  

F1: ”Man vill ju verkligen inte att folk ska gå runt och må dåligt eller 

undvika varandra eller gömma sig i ett rum och stänger dörren för att den 

ena jobbar eller sådär. Det är en dialog som vi som sektionsledare måste ta 

med den som upplevs ha utsatt någon annan och se vad grunden är till det. 

Är det ett missnöje i verksamheten eller är det ett missnöje över en viss 

person som beter sig illa?”  

Vidare anser de att det är utmanade för dem att agera i den här typen av situationer eftersom:  

F6: ”… det här tänker jag är en stor utmaning för oss som sektionsledare för 

det som en person uppfattar som mobbning det kan en annan person bara 

rycka på axlarna åt. Ett annat bekymmer är att folk väldigt sällan kommer 

och säger till oss. Att de inte kommer och berättar om det. Det tycker jag 

faktiskt är det största bekymret att vi liksom inte får reda på det. För när vi 

får reda på det via anonyma enkäter så kan vi inte göra så mycket åt det.”  

När det gäller icke-önskvärd sexuell uppmärksamhet av patienter är det framförallt läkarna som 

har blivit/bli utsatta:  

F6: ”För läkarna kan det ju faktiskt vara ett reellt problem med att manliga 

patienter bokar tid för något och sen i fullt allvar går in och drar ner 

byxorna. Jag har ju rekommenderat att om patienter gör så, så ska de hämta 
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en annan personal. För jag menar, en av våra läkare har ju beskrivit att de 

här männen utöver att ha klätt av sig faktiskt har fått resning på rummet. 

Och där står vår läkare, hon är ju tuff det vet vi så hon klarar det mesta, hon 

klarar detta också själv, men min rekommendation har alltid varit att om 

man utsätts för detta så hämta in ytterligare personal.”  

Resultaten visar dock på att det inte endast är patienter som utsätter medarbetare för icke-

önskvärd sexuell uppmärksamhet då en respondent har svarat att hen blivit utsatt av en kollega 

och en annan av en överordnad. När ledningsgruppen tog del av dessa resultat blev de förvånade 

och förfärade särskilt i förhållande till att en anställd svarat att den upplevt att den blivit utsatt 

av en överordnad:  

F5: ”Jag tänker ju att där är ju verkligen, för där har man också 

maktförhållandet att ta hänsyn till vilket egentligen mer eller mindre också 

kanske omöjliggör eller i alla fall betydligt försvårar att kunna berätta för 

någon om det här. Om det faktiskt är ens egen överordnad som har gjort det 

här.”  

Gällande resultatet omkring när en kollega gett en annan kollega icke-önskvärd sexuell 

uppmärksamhet svarade ledningsgruppen:  

F6: ”Vi måste ha ett klimat var det är tydligt att vi inte accepterar den här 

typen av beteende och sen måste också ha ett klimat som gör att den som 

faktiskt känner sig utsatt kommer till oss och pratar med oss om det.  Sen har 

vi krav på att göra en utredning. Vi dömer ingen före vi har gjort 

utredningen färdig och det kan mycket väl vara så att det inte är vi som ska 

göra utredningen utan det kan vara att vi får ordna med någon extern. För 

det är en så pass allvarlig anklagelse.”  

Det framgår flera gånger att Vårdcentralen har nolltolerans för all den här sortens kränkande 

beteende och vill att de anställda ska anmäla det samtidigt som den semi-strukturerade 

fokusgruppsintervjun faktiskt visade på att ledarna inte alltid själva heller anmäler eller 

rapporterar till en överordnad. Jag anser att det ännu en gång är kommunikationen och tilliten 

som är otillräcklig både från medarbetarnas och ledningens sida. Ledningen vill inte att dessa 

saker ska förekomma alls hos Vårdcentralen samtidigt har de inte haft tid att formalisera 
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processen för hur den som blir utsatt ska gå tillväga. Medarbetarna däremot undviker i hög grad 

att berätta för ledningen om det som hänt dem eller någon kollega vilket gör att ledningen inte 

kan agera eller stötta den utsatta eftersom de helt enkelt inte känner till att något har hänt. Min 

bedömning är att dessa händelser både kortsiktigt och långsiktigt kan ha förödande konsekvenser 

för verksamhetens sociala kapital. Bland annat har studier nämligen visat på att mobbning inte 

enbart påverkar den utsatte individen negativt utan faktiskt gruppen som denne ingår i som helhet 

(Raines, 2012:145). Med andra ord påverkas det sammanbindande sociala kapitalet negativt när 

mobbning förekommer hos en verksamhet. Hur påverkas det länkande sociala kapitalet och/eller 

det sammanbindande när en anställd upplever att den får icke önskvärd sexuell kontakt av en 

ledare eller en kollega? Vad händer med tilliten, samarbetet och upplevelsen av rättvisa på 

arbetsplatsen?  

  

4.3.2 Relationell koordinering  
Resultaten från enkäten om relationell koordinering indikerar att Vårdcentralen har en relativt 

god sådan då alla arbetskategorier har över tre poäng av totalt fem möjliga. Samtidigt framgår 

det av resultaten att den skiljer sig avsevärt mellan de olika sektionerna då läkarna totalt får en 

poäng på 3,98 av 5 möjliga, medan den sektion som får lägst vilka är rehab, får 3,31 av 5 poäng. 

Ledningsgruppen pekar ännu en gång på rehabsektionens fysiska belägenhet i förhållande till 

resultaten:  

F1: ”Ännu en gång så tror jag att det beror på att rehab är lite såhär off, på 

andra sidan och tiden finns inte riktigt att blanda ihop sig med dem andra 

anställda. En annan grej är att vi inte har några direkttelefoner till varandra 

på alla rummen på rehab så man kan inte bara ringa om man har frågor 

utan det går ofta genom sekreterare eller mig som sektionsledare. Och sen är 

det mer och mer, vi på rehab är mer och mer självgående så vi behöver inte 

läkarna så mycket längre.”  

Som tidigare nämnts i analysen understryker Gittel (2012) vikten av att skapa utrymme för 

kommunikation och relationer. Något som avsevärt påverkas av den reella kontakten mellan två 

medarbetare, grupper eller mellan en ledare och en medarbetare. För att illustrera Vårdcentralens 

specifika koordineringsutmaning när det gäller arbete med patienter har jag utformat en egen 

figur med utgångspunkt i Gittels (2011b:5) figur:  
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Figur 6: Koordinering och patientbehandling hos Vårdcentralen.  

 

Observera att figuren endast är en förenkling av verkligheten då det förekommer även olika 

yrkeskategorier inom de olika sektionerna som inte alla är utskrivna, såsom att det finns både 

sjukgymnaster och kiropraktorer i rehabsektionen. Högst poäng får alla arbetskategorier i 

förhållande till de banden inbördes i den egna gruppen vilket kan argumenteras för att innebära 

att det sammanbindande sociala kapitalet är verksamhetens främsta styrka. Den arbetskategori 

med starkast sammanbindande socialt kapital är enligt resultaten psykiatrisektionen medan den 

med svagast är administration. Det totala genomsnittet för hela verksamhetens sammanbindande 

sociala kapital är 4,43 vilket jag anser bör tolkas vara ett mycket starkt sådant. Vidare visar 

resultaten på att de starkaste svaga banden existerar mellan läkare och SSK/USK. Med andra ord 

är läkare och SSK/USK de sektioner som har det starkaste överbryggande sociala kapitalet i 

verksamheten. Det svagaste överbryggande sociala kapitalet har psykiatri och rehab. Samtidigt 

är det överbryggande sociala kapitalet mellan läkare och rehab inte avsevärt mycket bättre. När 

jag beräknar genomsnittet för Vårdcentralens samlade överbryggande sociala kapital är resultatet 

3,48. Ett resultat som argumenteras för att vara ett bra sådant samtidigt som det finns 

utvecklingspotential.   
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Tabell 17: Relationell koordinering. 

 

För att få en mer klar bild av vad det är som behöver utvecklas hos Vårdcentralen beräknade jag 

även de enskilda resultaten för enkätundersökningens frågor om kommunikation respektive 

relationer. Av resultaten framgår det att det främst är kommunikationen mellan de olika 

sektionerna som till viss del brister då relationerna generellt består av starka svaga band mellan 

arbetskategorierna. Ett resultat som inte överraskar deltagarna i den semi-strukturerade 

fokusgruppsintervjun:  

 F3: ”Ja, jag tänker att vi generellt inte har några bra kommunikations-

forum egentligen. Vi har APT men det är väl mer egentligen ett formellt 

informationsmöte.”  

F6: ”Ja det är väldigt mycket information.”  

F3: ”Så vi har inte den kommunikationsmöjligheten. Vi har inte det 

samarbetet.”  

Nackdelarna med att Vårdcentralen inte upplevs ha några särskilt välutvecklade formella 

kommunikationsforum är att produktiviteten, effektiviteten, de anställdas välmående och 

patientsäkerheten riskerar att bli lidande. Det resultat som avsevärt avviker från övriga är ännu 

en gång relationen mellan rehab och psykiatri. Starkast relationsband existerar mellan 

respondenterna i de inbördes arbetskategorierna samtidigt som att läkare och SSK/USK får höga 

poäng både i förhållande till kommunikation och relationer med varandra. Noterbart är att alla 

sektioner, förutom psykiatri, ger rehabsektionen lägst poäng i förhållande till relationer.  
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Tabell 18: Relationell koordinering relationsfrågor.  

 

Rehab är den arbetskategori som får lägst betyg av samtliga övriga arbetskategorier när det gäller 

kommunikation om patienter. Högst poäng i förhållande till kommunikation får alla 

arbetskategorier i de inbördes kommunikationsbanden förutom läkarna som får högst poäng i 

relation till SSK/USK.  

 

 
Tabell 19: Relationell koordinering kommunikationsfrågor. 

 

Enligt mig är det intressant att resultaten i förhållande till rehabsektionen varierar mellan de olika 

arbetskategorierna. För hade det enbart berott på sektionens fysiska belägenhet skulle en kunna 

anta att alla skulle värdera den relationella koordineringen ungefär likadant. För alla sektioner 

befinner sig lika långt ifrån rehab. Vidare är det uppseendeväckande att det just är psykiatri- och 

rehabsektionen som får lägst poäng i förhållande till varandra. Ledningsgruppen tror att det kan 

bero på andra saker än den faktiska fysiska belägenheten:  

F3: ”Jag tänker att båda grupperna egentligen vet att det finns en mycket 

högre potential att samarbeta kring patienterna som man inte utnyttjar.”  

Med andra ord tänker ledningsgruppen att medarbetarna i rehab- respektive psykiatrisektionen 

har större förväntningar när det gäller samarbete och kommunikation i förhållande till varandra 

än de har i jämförelse med andra sektioner och arbetskategorier.   
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Kapitel 5: Diskussion   
I det här kapitlet avser jag att se på min forskningsstudie med en kritisk blick för att i största 

möjliga mån framhäva både svagheter och styrkor som studien har. Vidare kommer jag att ge 

mitt förslag på vad som bör och kan fortsätta utforskas inom ämnet.  

 

5.1 Kritik och framtida forskning 
Till trots för att jag har bedömt forskningsstudien att vara både valid och reliabel finns det 

fortfarande mer att önska gällande kvalitetssäkring. Jag har bland annat inte gjort några 

uppföljningar omkring effekten av att jag valde att helt utesluta sjukskrivna, tjänstlediga, vissa 

deltidsanställda och föräldralediga. Hade det funnits utrymme och tid för en längre studie hade 

det förmodligen varit både givande och relevant att även låta dessa personer besvara enkäterna. 

Det hade varit intressant att få en djupare förståelse för varför vissa av dessa medarbetare har 

blivit sjukskrivna. Flera studier indikerar nämligen att ett starkt socialt kapital hos en verksamhet 

avsevärt reducerar risken för sjukskrivningar. Kanske har dessa medarbetare en alternativ bild 

av verksamheten som nu inte fick utrymme i studien.  

 

Jag upplever det vidare som problematiskt att vissa sektioner har så pass få representanter. För 

även om alla sektioner har ett deltagande på minst 80 % så skiljer sig antalet medarbetare inom 

varje sektion åt vilket innebär att den enskilda medarbetarens åsikt och upplevelse i till exempel 

rehab är mer betydelsefullt för resultatet än en enskild medarbetare som tillhör SSK/USK. Detta 

gäller dock enbart resultatet för relationell koordinering eftersom jag har valt att bara använda 

mig av resultaten från verksamheten som helhet i förhållande till COPSOQ II.  

 

Deltagandeprocenten i enkäten om relationell koordinering var mindre i jämförelse med 

COPSOQ II. Vad det beror på kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte haft möjlighet att 

fråga de enskilda individerna, men jag tänker att det skulle kunna ha att göra med att den kan ha 

uppfattats som mer komplicerad att fylla i. Vid framtida studier av relationell koordinering 

rekommenderar jag därför att min egenutformade enkät utvecklas på så vis att den upplevs mer 

översiktlig och förståelig. Alternativet är att en lägger mer tid på att förklara hur enkäten och 

frågorna ska tolkas före den ska besvaras.  
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När jag kritiskt ser tillbaka på min uppsats anser jag att ännu en enkät borde ha involverats med 

syfte att undersöka verksamhetens värderingar. För även om COPSOQ II och min enkät om 

relationell koordinering bidrog till en analys av samarbetet i förhållande till ett strukturellt socialt 

kapital perspektiv, kan de båda argumenteras för att inte bidra tillräckligt till det andra syftet, 

dvs. att undersöka Vårdcentralens värderingar. Jag försökte att bemöta denna problematik genom 

att utforma min intervjuguide efter enkäternas brister men erkänner samtidigt att detta inte kan 

förstås vara optimalt ändå. För framtida studier rekommenderar jag därför att ännu en 

enkätundersökning inkluderas med syftet att mäta och undersöka främst 

verksamhetens/organisationens värderingar men även till viss del dess normer. Ett alternativt sätt 

att studera en verksamhets normer i förhållande skulle kunna vara genom deltagandeobservation.  

 

Till min analys har jag själv valt ut, dock med visst stöd från tidigare studier, vilka frågor som 

kan användas för att analysera Vårdcentralens sociala kapital. Jag anser att det är problematiskt 

eftersom jag inte genomfört några särskilda validitets- eller reliabilitetstest av detta och urvalet 

därför är subjektivt med viss bakgrund i tidigare forskning. För att förenkla framtida 

undersökningar av verksamheters sociala kapital och utveckla forskningsfältet argumenterar jag 

därför för att det borde utvecklas mer välanpassade instrument såsom en enkät med specifikt 

syfte att mäta just verksamheters sociala kapital.  

 

Även om avhandlingens teorikapitel fyller relativt mycket av uppsatsen anser jag ändå inte att 

det är i närheten av att vara representativt för all den forskning som existerar i förhållande till 

både socialt kapital generellt och verksamheters sociala kapital. Dock tänker jag att 

forskingstudier generellt inte ska användas till och läsas i det syftet, dvs. för att få en fullständig 

inblick i ett helt forskningsfält, utan det får en använda kurslitteratur och faktaböcker till.  

 

En förhoppning från min sida med den här casestudien är att den ska kunna användas som ett 

vägledande exempel på hur en kan studera och utvärdera en vårdcentrals sociala kapital. För mig 

är det relativt svårt att bedöma om den kan det eller inte utan det får snarare framtiden och 

uppsatsens läsare bestämma. Rekommendationerna gällande användning av relationella 

koordineringsinstrument är dock att en går en form av formell utbildning före det används i den 

egna organisationen. För mig är det svårt att värdera om det är ett måste eller inte eftersom jag 

har den utbildningsbakgrunden jag har. Generellt är min uppfattning dock att kunskap är en lätt 
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börda att bära. Med andra ord skadar det aldrig att lära sig nya saker och utveckla sin kompetens. 

Det kan därför eventuellt vara så att det krävs viss utbildning före lekmän kan göra bruk av dessa 

metoder. Jag drömmer samtidigt om att skapa ett sådant instrument som kan användas av vem 

som helst på vilken vårdcentral som helst i landet.  

 

Frågorna i förhållande till masteruppsatsens semi-strukturerade fokusgruppsintervju skulle till 

viss del även kunna argumenteras för att vara stängda då de väldigt precist frågar in till specifika 

resultat från de kvantitativa undersökningarna. Jag anser dock att de till trots för detta är öppna 

frågor eftersom de inte är ja/nej frågor. Vidare gjorde min semi-strukturerade design så att det 

fanns utrymme för att prata mer omkring ämnet som helhet än att enbart besvara den enskilda 

frågan. Skälet till att jag ville ha det så var att jag inte ville begränsa fokusgruppsintervjun till att 

handla enbart om att jag skulle få svar till min masteruppsats. Min förhoppning var nämligen att 

fokusgruppsintervjun i sig skulle påbörja reflektioner hos ledningsgruppen och hjälpa dem att 

utvecklas både som individer och som grupp, och i förlängningen av det hela verksamheten. Med 

andra ord var intentionen med den semi-strukturerade fokusgruppsintervjun att uppmuntra till 

lärande och utveckling samtidigt som jag samlade in data.  

 

Det pragmatiska vetenskapsperspektivet upplever jag har varit fördelaktigt och tagit mycket plats 

under hela min studie. Enligt mig är det på detta sätt mycket forskning borde föregå inom 

organisationsutveckling och även samhällsteorier generellt. Skälet till det är för att jag anser att 

forskning bör vara användbar för att den ska ha ett värde. Därmed inte sagt att forskning som 

inte utvecklar samhället eller mänskligheten inte ska få utrymme i forskningsvärlden. Jag anser 

dock att den här typen av forskning bör prioriteras högre i framtiden.  
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Kapitel 6: Konklusion   
För att besvara masteruppsatsens problemformulering kommer jag i detta avsnitt till en början 

att se på avhandlingens underfrågeställningar för att därefter besvara den faktiska 

problemställningen.  

 

6.1 Underfrågeställningar  
Mina underfrågeställningar var:  

 

Ø Hur ser det organisatoriska sociala kapitalet ut hos Vårdcentralen?  

Ø Hur ser tilliten ut hos Vårdcentralen?  

Ø Hur ser rättvisa ut på Vårdcentralen?  

Ø Hur ser samarbetet ut hos Vårdcentralen? 

 

För att kunna besvara den första frågan förstås det fördelaktigt att först se på de tre sista, med 

andra ord att konkludera utifrån varje enskild dimension.  

 

6.1.1 Hur ser tilliten ut hos Vårdcentralen?  
Mina undersökningar visar på att tilliten mellan ledningen och medarbetare generellt är bättre än 

referensvärdet samtidigt som medarbetarna upplever att de inte helt litar på sektionsledarnas 

förmåga att hantera konflikter. Det länkande sociala kapitalet tar vidare stryk av Vårdcentralens 

till stor del bristande formella kommunikationsnätverk vilket gör att verksamheten som helhet 

blir mindre transparent och samarbetsmöjligheterna försämras. Tilliten i de inbördes sektionerna 

och även mellan grupperna är helt i enlighet med referensvärdet. Vilket inte ska tolkas som ett 

likhetstecken med att det sammanbindande och det överbryggande sociala kapitalet är starkt då 

det kräver att en tar hänsyn till flera andra aspekter och resultat. Undersökningarna visade vidare 

på att sektionsledarna är oerhört duktiga på att vara tillgängliga för medarbetarna när de behöver 

hjälp men har/tar sig inte tid för att ge de anställda formell återkoppling på deras prestationer 

och utförande. Ett beteende som kan argumenteras för att smitta av sig på verksamheten som 

helhet då medarbetarna även de ytterst sällan talar med en kollega om hur hen utför sina 

arbetsuppgifter. Avslutningsvis framkom det av undersökningarna omkring tillit att delade mål 

gällande patientbehandling till viss del skiljer sig åt mellan de olika sektionerna och då särskilt 
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mellan rehab- och psykiatrisektionen. Min bedömning av hur tilliten som helhet ser ut hos 

Vårdcentralen är att den är mycket god när det gäller tilliten till att kunna få stöd av både ledare 

och kollegor genom informella samtal och kontakter. Den formella kommunikationen brister 

däremot avsevärt då ledningen upplevs att delvis undanhålla viktig information från de anställda 

vilket även går åt det motsatta hållet d.v.s. att de anställda undanhåller även de delvis viktig 

information från ledningen. Jag tolkar det därför som att verksamhetens starka band och 

informella relationer får ta alldeles för stor plats hos Vårdcentralen i jämförelse med de svaga 

banden och formella relationerna. Risken med det är att verksamhetens och ledningens mål om 

att alla ska kunna samarbeta med varandra oavsett utbildningsbakgrund och sektionstillhörighet 

begränsas av privata relationer och informell kommunikation.  

 

6.1.2 Hur ser rättvisan ut hos Vårdcentralen?  
Enkätundersökningarna och den semi-strukturerade fokusgruppsintervjun indikerar att 

medarbetarna upplever Vårdcentralen som rättvis när det gäller belöningar/uppmärksamhet för 

deras arbetsinsats, att de respekteras av ledningen, att ledningen hanterar deras förslag seriöst 

och att de känner sig trygga i relation till vad som förväntas av dem. De upplever även generellt 

att de respekteras på arbetsplatsen. Precis som i förhållande till tillitsdimensionen förlorar 

verksamheten också här på att den inte är mer transparent samt har mer väletablerade formella 

kommunikationsvägar.  Av resultaten framgår det att ledningen inte enbart brister när det gäller 

att involvera medarbetarna i beslutsprocesser utan även att de informerar de anställda för sent 

om viktiga beslut, organisationsförändringar och framtidsplaner. Något som argumenteras för 

att försvaga det länkande sociala kapitalet. Jag anser även att detta påverkar Vårdcentralens 

sociala kapital negativt som helhet eftersom involvering och kommunikation är två avgörande 

fundament för att en verksamhet ska kunna tillägna sig ett starkt socialt kapital. 

Sammanfattningsvis bedömer jag att Vårdcentralen i mångt mycket är en rättvis arbetsplats, dock 

behöver ledningen tillsammans med medarbetarna finna en lösning gällande kommunikation. 

För även om det råder resursbrist och att anställda inom hälso- och sjukvården generellt sett 

arbetar under hård tidspress krävs det att en arbetar för att stärka samarbetet och den formella 

kommunikationen. Jag skulle till och med vilja argumentera för att det faktiskt är ännu viktigare 

av just det skälet att ha välfungerande beslutsprocesser och rättvisa arbetsplatser.  
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6.1.3 Hur ser samarbetet ut hos Vårdcentralen?  
Respondenterna upplever att samarbetet är bra hos Vårdcentralen och resultaten indikerar att de 

generellt trivs väldigt bra med sitt arbete och arbetsplats. Vårdcentralens ledningsgrupp har väl 

befästa värderingar gällande människors likavärde vilket tydligt genomsyrar verksamheten som 

helhet. Undersökningarna visar att det delvis förekommer en konflikt mellan verksamhetens 

värderingar och normer, då det är en värdering att ge alla patienter den tid de behöver samtidigt 

som systemet inte alltid tillåter det. En annan konflikt mellan verksamhetens värderingar och 

normer är i förhållande till konflikter och kränkande beteenden då undersökningarna visade på 

att anställda blivit utsatta för hot om våld, mobbning och icke-önskvärd sexuell uppmärksamhet 

samtidigt som ledningsgruppen är extremt tydliga med att det råder nolltolerans för all den här 

sortens beteende. I förhållande till undersökningen av Vårdcentralens relationella koordinering 

visade resultaten på att den generellt är god men att den även till viss del brister när det gäller 

kommunikation om patienter. Relationerna mellan och inom sektionerna anser jag däremot vara 

mycket starka och väletablerade. Generellt är min uppfattning att samarbetet är bra hos 

Vårdcentralen men att ledningen bör vara uppmärksamma på hur de informella relationerna 

mellan både anställda, anställda och ledare samt mellan ledare påverkar de formella relationerna 

och den formella kommunikationen.  

 

6.1.4 Hur ser det organisatoriska sociala kapitalet ut hos Vårdcentralen?   
Min helhetsutvärdering av Vårdcentralens sociala kapital är att de har ett medelstarkt sådant med 

en stor utvecklingspotential. Undersökningarna visar nämligen på att medarbetarna generellt 

samarbetar bra med varandra, att de trivs på arbetsplatsen, att de litar på varandra och ledningen 

samt att verksamheten generellt sett är en rättvis arbetsplats. Utvecklingspotentialen existerar i 

förhållande till att utveckla mer formella kommunikationsvägar och nätverk inom verksamheten. 

Det framgår tydligt av mina undersökningar att det främst är de svaga banden som Vårdcentralen 

behöver arbeta aktivt med att utveckla då det sammanbindande sociala kapitalet argumenteras 

för att vara starkt. Med andra ord är det, det länkande sociala kapitalet och det överbryggande 

sociala kapitalet som bör utvecklas. Granovetter (1973:1374) argumenterar för att de svaga 

banden är särskilt väsentliga i förhållande till att få organisationsmedlemmar att agera kollektivt 

och sammanhängande. Sammanfattningsvis behöver Vårdcentralen alltså utveckla de svaga 

banden för att förbättra det organisatoriska sociala kapitalet som helhet eftersom de svaga banden 

är relaterade till alla tre dimensioner. 
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6.2 Primär problemformulering  
Masteruppsatsens primära problemformulering var:  

 

Ø Hur kan det organisatoriska sociala kapitalet mätas och analyseras på en vårdcentral? 

 

Genom att ha genomfört undersökningar av Vårdcentralens sociala kapital med hjälp av olika 

datainsamlingsmetoder såsom enkätundersökningar och en semi-strukturerad 

fokusgruppsintervju har jag visat på hur en kan använda sig av flera lättillgängliga och billiga 

instrument för att ta reda på hur den enskilda vårdcentralens sociala kapital ser ut. Vidare har 

jag, med stöd och på bakgrund av välkänd forskning och teorier omkring verksamheters sociala 

kapital, med både figurer och text illustrerat hur resultaten från de olika datainsamlingarna kan 

tolkas och analyseras. Jag argumenterar därmed för att problemformuleringen har besvarats, 

dock anser jag att mina metoder kan utvecklas och justeras. Därmed behövs det ytterligare 

forskningsstudier inom ämnet och jag rekommenderar att det utvecklas fler datainsamlings- och 

analysinstrument som är särskilt anpassade för just detta syfte i likhet med Gittels teorier och 

enkäter om relationell koordinering. 
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Kapitel 7: Perspektivering  
Under tiden och processen som jag skrev min masteruppsats dök det upp ett flertal alternativa 

perspektiv och forskningsmetoder i relation till forskningsstudien. I detta kapitel presenterar jag 

först några förslag på praktiska interventioner som skulle kunna genomföras hos Vårdcentralen 

på bakgrund av min konklusion. Därefter introducerar jag en av de övriga perspektiv och 

forskningsmetoder som jag har övervägt vilken är aktionsforskning med fokus på att genomföra 

interventioner under en pågående forskningsstudie. Jag reflekterar även över hur jag förhåller 

mig till min roll som konsult/forskare och hur det eventuellt skulle kunna påverka både 

verksamheten som helhet och den enskilda medarbetaren.  

 

7.1 Praktiska råd: Interventioner  
På bakgrund av masteruppsatsens resultat och min utvärdering av Vårdcentralens sociala kapital 

anser jag att Vårdcentralen främst behöver utveckla den formella kommunikationen inom 

verksamheten för att kunna stärka det sociala kapitalet. Hur Vårdcentralen gör detta på bästa sätt 

kan inte jag uttala mig om eftersom min egen processkonsultativa identitet hindrar mig från att 

agera expertkonsult. Vad jag däremot kan säga är att forskning visar på att det är oerhört viktigt 

att involvera alla som berörs av förändringarna i förändringsarbetet. Jag vill därför göra 

Vårdcentralens ledningsgrupp uppmärksamma på hur de går tillväga för att bli mer transparenta. 

Risken är nämligen att de tar beslut och förändrar ännu en gång i organisationen utan att ha talat 

med medarbetarna först om det. Vilket skulle kunna leda till att medarbetarna fortsätter uppleva 

att de sällan presenteras för problem utan bara får framlagt lösningar. Ibland till och med på 

problem som de inte var medvetna om existerade. Utvecklar ledningsgruppen sin förmåga att 

involvera medarbetarna tror jag även att tilliten mellan ledarna och medarbetarna kommer att 

öka vilket innebär ett starkare länkande socialt kapital. Gittel (2012:62) argumenterar för att 

verksamheter bör utveckla ett samlat ledningssystem vilket indelas i tolv undergrupper (ibid:64). 

På bakgrund av resultaten av min undersökning anser jag att flera av Gittels tolv undergrupper 

kan vara användarna i förhållande till Vårdcentralen. Särskilt relevant upplever jag det vore för 

verksamheten att investera i en så kallad tvärprofessionell koordinator, införa tvärprofessionella 

patientkonferenser, utveckla belöningssystemen så att belöningen är inbördes avhängig av de 

olika grupperna samt förbättra anställningsprocessen med fokus på att anställa medarbetare som 

behärskar teamsamarbete (ibid). Det är också viktigt att verksamheten inte enbart stirrar sig 
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blinda på det som behöver förbättras i verksamheten då det även finns en hel del positivt också 

såsom att medarbetarna trivs oerhört bra och att de är nöjda med ledningen. Vårdcentralen ska 

med andra ord fortsätta arbeta aktivt med att se till att alla anställda trivs på arbetsplatsen. 

Avslutningsvis upplever jag att problematiken gällande konflikter och kränkande beteenden 

behöver prioriteras. Något som ledningsgruppen redan själva bestämde under den semi-

strukturerade fokusgruppsintervjun. De kom även själva med förslag om att ännu en gång 

informera de anställda om verksamhetens värderingar och hur en ska gå tillväga om hen blir 

utsatt på något sätt. Jag tänker att det är en bra start men att det ännu en gång är relevant att 

involvera och bjuda in medarbetarna till att ha ett samtal omkring det. För kanske är det så att 

medarbetarna sitter inne med alla de lösningar som ledningsgruppen söker efter.  

 

7.2 Aktionsforskning  
Jag reflekterade relativt tidigt i min masteruppsatsprocess över om jag skulle välja 

aktionsforskning som forskningsmetod. Kurt Lewin förstås vara den som introducerade 

forskningsmetoden år 1944 (Rowell et al., 2017:104) och vidareutvecklade denna därefter i sin 

artikel ’Action Research and Minority Problems’ (1946). Aktionsforskning argumenteras för att 

vara en iterativ process vilket innebär att forskning föranleder handling vilket leder till 

utvärdering som i sin tur efterföljs av mer forskning (Burnes, 2004:984). Skälet till att jag 

övervägde det var bland annat att jag förstår det som att aktionsforskning har en nära relation till 

John Deweys (1933) filosofi gällande pragmatism vilket sedan tidigare känt är min 

vetenskapsteoretiska tillvägagång. Vidare stämmer forskningsdesignen bra överens med mitt 

önskade fokus på gruppen/verksamheten som helhet då Lewin (1947) argumenterar för att 

förändringsprocesser bör föregå på gruppnivå där alla som berörs är involverade och deltagande 

för att en förändringsprocess ska vara effektiv. Jag ansåg också att aktionsforskning särskilt 

kunde bidra i förhållande till det sätt jag deltog i verksamheten och hur jag påverkade den genom 

den roll jag skulle ha i relation till min studie. Vidare tolkade jag att aktionsforskning skulle 

kunna vara fördelaktig på bakgrund av min förhoppning av att producera något praktiskt 

användbart eftersom aktionsforskning argumenteras för att medvetet ha till syfte att initiera 

förändringsprocesser och använda den kunskap som produceras i praktiken (Kildedal, 

2005:152). Aktionsforskning kan argumenteras för att ha kunnat bidra till min egen inlärning 

under masteruppsatsprocessen eftersom en sådan forskningsdesign förstås kunna bidra till 

forskarens egna reflekterande processer och erfarenhetsutveckling (Kolb, 2012). Skälet till att 
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jag till trots för alla dessa fördelar valde att inte göra bruk av aktionsforskningsmetoden berodde 

på att jag ansåg att det var mer relevant att i den här studien fokusera på att visa hur det sociala 

kapitalet kunde mätas, utvärderas och analyseras istället för hur olika interventioner kan påverka 

det sociala kapitalet. Jag övervägde att göra bruk av de båda (paradigmatisk enskild casestudie 

samt aktionsforskning) forskningsdesignerna parallellt men beslutade att det skulle kunna 

resultera i sämre kvalitet av uppsatsen då mitt fokus skulle vara mer splittrat och den enskilda 

forskningsmetoden inte skulle kunna få det utrymme som den förtjänar. Hade jag haft både mer 

tid och framförallt utrymme i min masteruppsats tror jag dock att en med fördel kan göra bruk 

av de båda forskningsmetoderna parallellt. Det hade varit intressant att testa det i framtiden. Jag 

föreställer mig dock att jag i mitt framtida yrkesliv förmodligen mer kommer använda 

aktionsforskning i jämförelse med casestudier, i mitt arbete som organisationsutvecklare och 

konsult eftersom jag då med stor sannolikhet kommer vara direkt involverad i 

förändringsprocesser. Samtidigt kan jag inte bortse från det faktum att jag endast genom att 

studera Vårdcentralen kan argumenteras för att redan ha initierat en förändrings- och 

reflekterandeprocesser i hos verksamheten. Eller som Edgar Schein (1999:17) argumenterar:  

”Everything you do is an intervention.”  
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Bilaga 1: Vårdgaranti  
 

 
http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Skanes/PrimarvardBesok 

Lokaliserad den 8/2-2018.  

 

 
 
http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Skanes/PrimarvardTelefon 

Lokaliserad den 8/2-2018.  
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Bilaga 2: Nationell patientenkät år 2016  
 

 
Egenutformad tabell på bakgrund av statistik från nationella patientenkätundersökningen år 2016. 

 

https://patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2016/ 

Lokaliserad den 9/2 – 2018.  
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Bilaga 3: COPSOQ II enkätuppbyggnad  
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Bilaga 4: COPSOQ II  
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Bilaga 5: Relationell koordinering  
Enkätundersökning relationell koordinering  

Först och främst tack för ditt deltagande i denna undersökning och för att du hjälper Victoria 

Vård & Hälsa att utvecklas som arbetsplats och organisation. Enkäten har till syfte att 

undersöka den relationella koordineringen på arbetsplatsen och består av sju (7) frågor och 

förväntas ta 10–15 min att besvara. ALLA dessa ska besvaras för att enkäten ska bli 

användbar. Frågorna är utformade som värderingsfrågor, du ombeds därför att välja det 

alternativ som bäst överensstämmer med din egen uppfattning. Kom ihåg att välja det svar som 

du intuitivt tänker stämmer för dig och inte vad du tror du borde svara. Det finns inget rätt 

eller fel.  

Exempel på hur en fråga kan se ut och vad som ska fyllas i:  

 
X. Hur ofta fikar du med följande arbetskategorier?   

  Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 
Läkare  1  2  3  4  5 
SSK/USK  1  2  3  4  5 
Psykiatri  1  2  3  4  5 
Rehab  1  2  3  4  5 
Admin.  1  2  3  4  5 

 

OBS! Exemplet ovan visar på hur en SSK/USK skulle kunna fylla i. Med andra ord ska du 

INTE besvara din egen kategori utan de andra fyra (4) olika kategorierna vid varje fråga. Du 

svarar på frågorna genom att sätta ett kryss eller en cirkel vid det alternativ som stämmer bäst.  

 

Dina svar kommer behandlas helt anonymt och du ombeds endast att uppge den arbetskategori 

du tillhör. Det är viktigt att du uppger detta för att resultaten ska kunna analyseras på ett 

korrekt och rättvisande sätt.  

 

Har du några frågor eller tankar omkring enkäten så tveka inte över att kontakta mig.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Josefine Norstedt  

Organisationsutvecklare  

Jvnorstedt@icloud.com 
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Identifiera den arbetskategori du tillhör:  
 
a) Läkare _____                           b) SSK/USK _____ 
 
c) Psykiatri _____                       d) Rehab _____ 
 
c) Administration _____ 
  

 
1. Hur ofta kommunicerar du med dessa arbetskategorier om patienter?  

  Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 

Läkare  1  2  3  4  5 

SSK/USK  1  2  3  4  5 

Psykiatri  1  2  3  4  5 

Rehab  1  2  3  4  5 

Admin.  1  2  3  4  5 

 
 

2. Kommunicerar personer i dessa arbetskategorier med dig på ett aktuellt sätt om 
patienter?  

  Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 

Läkare  1  2  3  4  5 

SSK/USK  1  2  3  4  5 

Psykiatri  1  2  3  4  5 

Rehab  1  2  3  4  5 

Admin.  1  2  3  4  5 

 
 

3. Kommunicerar personer i dessa arbetskategorier med dig på ett noggrant/exakt 
sätt om patienter? 

  Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 

Läkare  1  2  3  4  5 

SSK/USK  1  2  3  4  5 

Psykiatri  1  2  3  4  5 

Rehab  1  2  3  4  5 

Admin.  1  2  3  4  5 
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4. När det uppstår problem i förhållande till arbetet med patienter samarbetar då 

följande arbetskategorier med dig för att lösa problemet?  
  Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 

Läkare  1  2  3  4  5 

SSK/USK  1  2  3  4  5 

Psykiatri  1  2  3  4  5 

Rehab  1  2  3  4  5 

Admin.  1  2  3  4  5 

 
 

 
5. Hur mycket känner personer i dessa arbetskategorier till om din roll i förhållande 

till vård av patienter? 
  Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 

Läkare  1  2  3  4  5 

SSK/USK  1  2  3  4  5 

Psykiatri  1  2  3  4  5 

Rehab  1  2  3  4  5 

Admin.  1  2  3  4  5 

 
 

 
6. Hur mycket respekterar personer i dessa arbetskategorier din roll i förhållande 

till vård av patienter?  
  Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 

Läkare  1  2  3  4  5 

SSK/USK  1  2  3  4  5 

Psykiatri  1  2  3  4  5 

Rehab  1  2  3  4  5 

Admin.  1  2  3  4  5 
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7. I vilken grad upplever du att personer i dessa arbetskategorier delar dina mål 

med behandlingen av patienter?  
  Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 

Läkare  1  2  3  4  5 

SSK/USK  1  2  3  4  5 

Psykiatri  1  2  3  4  5 

Rehab  1  2  3  4  5 

Admin.  1  2  3  4  5 

 
 
Enkäten är nu avslutad.  

Tack ännu en gång för din tid och ditt deltagande!  
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Bilaga 6: Intervjuguide semi-strukturerad fokusgruppintervju  

Tillit 
Vertikal tillit 

Ø Varför tror ni att de anställda till en viss grad upplever att ledningen undanhåller viktig 

information från dem?  

 

Horisontell tillit 

Ø Varför tror ni att de anställda till en viss grad undanhåller information från ledningen?  

 

Interpersonell tillit  

Ø Varför tror ni att kollegor endast sällan pratar med varandra om hur de utför sitt arbete?  

Ø Varför tror ni att de anställda upplever att ni sektionsledare inte talar speciellt ofta med 

de anställda om hur de utför sitt arbete?  

 

Institutionell tillit  

Ø Hur kommer det sig tror ni att uppfattningen av delade mål mellan psykiatri och rehab 

kan skilja sig så pass mycket i jämförelse med andra sektioner?  

 

Rättvisa 
Rättvis fördelning 

Ø Hur kommer det sig tror ni att de anställda upplever att arbetsmängden är ojämnt 

fördelad?  

Ø Vad innebär det tror ni att de anställda enbart ibland upplever att de har tillräckligt med 

tid att utföra sina arbetsuppgifter?  

 

Interpersonell rättvisa 

Ø Vad är det ni som ledare har gjort/gör för att få de anställda att uppleva det som att de i 

hög grad blir respekterade av ledningen?  
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Informativ rättvisa  

Ø De anställda anser att de enbart delvis får information om förändringar, viktiga beslut 

och framtidsplaner i god tid. Vad tänker ni om det? Vad kan det bero på?  

Ø Hur kommer det sig tror ni att upplevelsen generellt är att rehab är den sektion som 

kommunicerar i lägst grad aktuellt om patienter?  

Ø Varför tror ni att administration ger sin egen grupp avsevärt mycket lägre betyg gällande 

noggrann/exakt kommunikation än övriga sektioner ger den egna inbördes 

kommunikationen?  

 

Samarbete  
Värderingar och normer  

Ø Hur ser ni på att det är tre anställda i verksamheten som blivit utsatta för hot om våld av 

patienter de senaste fyra veckorna vid svar av enkäten?  

Ø Hur ser ni på att det är två av de anställda som upplever att de har blivit utsatta för 

mobbning av kollegor?  

Ø Hur ser ni på att det är en person som upplever att den fått icke-önskvärd sexuell 

uppmärksamhet av en kollega de senaste fyra veckorna vid svar av enkäten?  

Ø Hur ser ni på att det är en person som upplever att den fått icke-önskvärd sexuell 

uppmärksamhet av en patient de senaste fyra veckorna vid svar av enkäten?  

Ø Hur ser ni på att det är en person som upplever att den fått icke-önskvärd sexuell 

uppmärksamhet av en överordnad de senaste fyra veckorna vid svar av enkäten?  

Ø Varför tror ni att respondenterna i en så pass hög grad, högt över referensvärdet, upplever 

att verksamheten tar socialt ansvar? à hur kommer det sig att inte alla ger 100 poäng 

tror ni?  

 

Relationell koordinering  

Ø Generellt har verksamheten starka relationsband både inom och mellan sektionerna, men 

brister tydligt i sin kommunikation mellan olika sektioner. Hur kan det komma sig tror 

ni?  

Avslutning  
Ø Finns det något ni särskilt fäster er vid nu när ni sett resultaten? (ALLA)  
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Bilaga 7: Transkribering av semi-strukturerad fokusgruppintervju  

Tillit 
Vertikal tillit 

 

Ø Varför tror ni att de anställda till en viss grad upplever att ledningen undanhåller viktig 

information från dem?  

 

F1: Det gäller att veta vad man ska kommunicera ut. Och vi har varit väldigt måna om att 

inte skapa någon oro i verksamheten, vi har utmaningar som de flesta och även dem ute på 

golvet vet om det. Vi har valt att inte fokusera så mycket eller involvera dem i de problemen 

och istället låta oss lösa de problemen så att de kan fokusera på jobbet så mycket som möjligt. 

För det är lätt att skapa oro i verksamheten genom att någon… eh… det läcker ut saker som 

de inte kan påverka utan det ligger på ledningsnivå… 

 

I: Så du menar på att det handlar om att skydda de anställda från information?  

 

F1: Ja lite så, och sen att det egentligen inte bidrar med någonting gott egentligen utan att det 

bara ökar oro och stress och även utåt när man pratar med andra kollegor på andra 

verksamheter, det kan trigga igång snack som bara skapar oro.  

 

I: Men om man tänker utifrån teorier och så ska de anställda nu gärna ta del av viktig 

information och hur man ska förhålla sig till det, hur tänker du/ni om det?  

 

F1: Kraven tror jag tror jag det är väldigt viktigt att de vet om, som vi sätter och vad det krävs 

av dem för att verksamheten ska gå runt och så och hur vi ska lösa det. Men när det gäller 

utmaningar som verksamheten utsätts för både uppifrån och regionen och allt, det får vi sköta 

först. Hitta en plan och bestämma oss, ska vi dela det med dem anställda eller ska vi fortsätta 

som vi har gjort tidigare? Ska vi hålla på att ändra saker och ting? Ju mer stabilt flöde i 

verksamheten desto bättre tror jag att det är. För att undvika för mycket upp och ner gångar 

hela tiden och sådär.  

 

I: Har någon annan av er något ni vill tillägga?  
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F5: Jag tänker i vår grupp så blir det tydligt tänker jag att upplevelsen av att man tar ett beslut 

och att det beslutet då förmedlas till personalen men att man inte innan har påtalat att det 

finns ett problem som man faktiskt tar ett beslut omkring och förändrar. Det tänker jag till 

viss del kan beskriva det här, att informationen inte riktigt har gått fram, att det här upplever 

vi som ett problem, att det här behöver vi titta på och se vad vi kan förändra utan i min grupp 

har jag uppfattat det som att man snarare upplever det som att man får beslutet levererat till 

sig. Nu har vi haft problem med det här och det här är lösningen. Problembeskrivningen och 

lösningen kommer i ett och samma.  

 

F3: Jag tänker att man faktiskt behöver ett kontinuerligt informationsflöde till personalen och 

även till viss del transparens i företaget. Sen väljer ju vi vad vi kommunicerar givetvis men 

dem ser ju att vi avsätter mycket tid till ledningsgruppen och dem undrar ju såklart vad som 

försiggår där. Så det är viktigt att man är noggrann med att kommunicera också med sin 

personal.  

 

F2: Ett litet veckobrev. Det vi tar på morgonmötet på måndagen, dokumentera sätta upp i 

fikarummet på anslagstavlan för dem som inte har varit delaktiga. En kort information om 

det senaste i verksamheten och regionen. Jag tror det hade hjälpt till.  

 

F4: Ja antingen vecko- eller månadsbrev tror jag.  

 

F2: Jag tror veckobrev, för de där femton minuterna är jättebra men för de som missat det… 

då går snacket ute i korridorerna.   

 

Horisontell tillit 

Ø Varför tror ni att de anställda till en viss grad undanhåller information från ledningen?  

 

F2: Men jag tror det är lite en kultur som har funnits i företaget sedan innan. Att det var XX 

som var verksamhetschef och när man kom med förslag fick man aldrig igenom dem om jag 

har förstått det rätt.  
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F3: Delvis kanske. Inte helt skulle jag inte hålla med där.  

 

F2: Nej men den uppfattningen har i alla fall jag fått.  

 

F3: Men delvis kanske att hen kanske tog mer beslut själv… 

 

F2: Ja precis, de andra var kanske inte lika delaktiga.  

 

F3: Ja precis.  

 

F2: Vi har det ju ändå rätt så öppet och dem kan ju, uppfattar jag det som i alla fall, så jag 

tror det är svårt och… sen tror jag det är mycket snacket på stan också. De som tidigare har 

jobbat här. Den känslan har jag nog fått.  

 

F3: Men det finns ju en viss distans så upplever man att man inte får all information från oss 

så blir det ju en ännu större distans mellan personalen och ledningen och då kommer de ju 

inte heller att informera oss kanske på samma vis. De blir en grupp för sig och vi blir en 

grupp för oss.  

 

F5: Sen tänker jag också om erfarenheten finns att när man har tagit kanske inte får något 

gensvar på det som man har tagit upp, då slutar man kanske så småningom att ta upp saker.  

 

I: Har ni något mer att tillägga kring det här?  

 

F6: Nej, alltså jag skulle ju vilja tillägga att det ju egentligen är ju… egentligen skulle man 

vilja veta vad det är för information de undanhåller från oss. För jag tror ju att medicinsk 

information som är så viktig i vår verksamhet, om det är något som går fel i den medicinska 

delen av verksamheten, då hör vi om det i stort sett alltid. Det hoppas jag i alla fall. Sen är 

det ju så att det ju inte är helt omöjligt att vi skrämt lite slag på en del av de anställda genom 

att vi har varit så tydliga och gjort oss av med provanställningar som vi har bedömt inte har 

hållit måttet. Det har vi ju använt en del av vår tid i ledningsgruppen på att diskutera, vad ska 

vi göra här? Men det är klart att det skickar en signal ut i organisationen att duger du inte 
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så… poff. Då får du inte vara kvar hos oss. Och det är klart att det kan skapa en viss rädsla 

för att säga vad man tycker och tänker. För vad händer då med mig? Det är ju en sådan grej 

jag har funderat på och det måste vi ju ta tag i och jobba med, hur ska vi göra? Det bästa är 

ju att rekrytera rätt från början. Hur man nu gör det på ett optimalt sätt. Det är ju våra 

handlingar som styr folks uppfattning av oss.  

 

F2: Sen kan det ju vara så att vi är ju rätt så tysta med vad vi pratar om på 

ledningsgruppsmöten, så det kan ju också bli så att det skapar en stor undran om vad som 

händer bakom dem dörrarna när vi sitter därinne. Det är ju säkert mycket funderingar kring 

som vi kanske skulle förmedla bättre till de anställda. Det är detta vi går igenom och det är 

såhär vi ser på det så hade de kanske fått lite mer input om vad vi gör därinne de här två 

timmarna varje vecka.  

 

F4: Jag tror ju att man kommer aldrig lyckas helt med det. Det är så på alla företag, det 

snackas ju. Det är svårt att komma ifrån.  

 

F1: Jag tycker att vi är väldigt duktiga på att när vi väl hör någonting så har vi faktiskt sett 

till att gå ut med information om det till exempel är någon som säger att vi ska lägga ner eller 

att det är något som har hänt, så har vi gått ut på ett APT och informerat om ekonomi eller 

vad det nu har varit som har diskuterats.  

 

F3: Vi kanske kan få en bättre struktur på hur vi ska informera personalen efter 

ledningsgruppsmötet så det blir liksom en mer stående information efter. Så vi väljer vad vi 

kommunicerar ut till alla grupper.  

 

I: Menar du den formella kommunikationen?  

 

F3: Ja precis, allt är faktiskt inte hemligt.  

 

F6: Det kanske är efter ledningsgruppsmötet vi ska ha veckobrev? Så man liksom rapporterar 

till de anställda att nu har vi idag på ledningsgruppsmötet diskuterat det och det.  
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F2: Ja men det är ett jättebra förslag, alla uppskattar ju den här kvarten på 

måndagsmorgnarna.  

 

F1: Alltså både och. För då ska folk också börja ha massa åsikter om saker som vi tar beslut 

om och då kanske det blir såhär att man knackar dörr: ’Du jag läste att ni ska köpa den där 

cykeln därifrån, min mamma köpte sin cykel på ett annat ställe och det var jättebra, varför 

köper ni inte därifrån istället?’. Sen kommer någon annan komma och säga: ’Nej den ät inte 

bra, jag vill inte ha en sån!’. Sen går det runt. Jag tror också att… ska vi gå ut med information 

så tycker jag det skulle handla mycket om att släcka bränder i vårt arbete. Ska vi verkligen 

gå ut med det? Jag vet inte. Jag tycker att dem behöver bara sköta sitt jobb så går vi ut med 

information som är glädjande kanske. Vi kanske kan ha en, två gånger om året mer generellt 

en genomgång om hur det har gått rent ekonomiskt. Det tycker jag ger dem mycket mer än 

att gå ut med små information som vi egentligen diskuterar ganska mycket uppföljningar på 

våra beslut och så. Jag tänker att det kan bli ganska mycket upprepande.  

 

I: Hur ser ni på transparens? Hur transparent ska ledningsgruppens beslutsprocess och 

slutgiltiga beslut vara?  

 

F4: Det är lite som A1 säger, alltså jag kan ju hålla med till viss del, men så samtidigt så kan 

du ju få mycket hjälp av dina medarbetare. Många bra idéer, så tycker jag att vi har det i vår 

grupp i alla fall. De kommer med mycket kloka idéer. Sen är det vi som bestämmer såklart. 

Inget annat.  

 

F3: Jag tänker nog att transparens är ganska bra och våra medarbetare upplever jag är väldigt 

intresserade av verksamheten. De kommer inte bara att jobba på som fabriksarbetare om de 

inte får information och känner delaktighet och medbestämmande. Det kan jag säga.  

 

F6: Generellt skulle jag vilja säga att när vi har tagit ett beslut i ledningsgruppen så är det 

självklart transparent, för då är det ju ett beslut. Det kan man skriva ner och kommunicera 

ut. Det rör sig ju också om personalärenden, som när vi bestämmer att en anställd med 

provtjänstgöring inte ska få lov att fortsätta. Men diskussionen som leder fram till beslutet 

den kanske inte ska, i min värld, kommuniceras ut. Sen är det ju som A3 och A4 här säger 
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att, att det är bra att samla information före beslutet. Det är ju inte efter beslutet man ska gå 

ut och säga: ’Nu har vi beslutat att vi ska åka till Liseberg, har du några tankar om att vi 

borde åka någon annan stans?’. Där måste vi ju vara så duktiga att vi har samlat in 

information om var tycker vår personal det vore roligt att åka? Nu var det här bara ett 

exempel, just i det här fallet kanske vi inte orkar att ta reda på det vad de anställda vill, men 

det finns flera andra situationer vi kanske borde göra det. Men alla beslut ska kunna 

kommuniceras ut för det är ju någonting som berör verksamheten.  

 

Interpersonell tillit 

  

Ø Varför tror ni att kollegor endast sällan pratar med varandra om hur de utför sitt arbete?  

 

F3: Dels så jobbar rätt så mycket själv, har det varit i alla fall i vår grupp. Det har dock blivit 

lite ändring på det senaste tiden för att vi har varit lite fler. Vi har uppmanat till att lära 

varandra, till att hospitera olika stationer som man känner sig trygg med. Men det har nog 

varit så mycket att man har arbetat mycket själv och därmed tagit beslut själv. Så det är nog 

en tradition på arbetsplatsen. Som vi egentligen försöker få bort. Genom att man ska lära sig 

alla stationer, att man ska passa på att lära varandra.  

 

F4: Jag tror det beror mycket på tidsbrist, alltså att man inte hinner. Alltså man ser på 

morgonen när det sitter folk innan de börjar, då sitter de och pratar om det som hände igår. 

Händelser med patienter eller liknande.  

 

I: Har någon något mer att tillägga kring det här?  

 

F2: Jag tror samtidigt att de är tätt så trygga i sina arbetsroller som de har och de känner sig 

bekväma. Så det har inte det behovet.  

 

F6: Samtidigt glömmer man ofta bort att sjukvård är ett ensamt arbete i mångt och mycket. 

En mycket större utsträckning än vad man tror. Det är patient och sjukvårdspersonalens 

relation som egentligen är det bärande i sjukvården. Det gör att vi är tränade, att vi 

uppfostrade och duktiga på att klara oss själva i stor utsträckning. Jag tycker det som A3 och 
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A4 beskriver här, att ni måste skapa tid, utrymme och lokal för att det överhuvudtaget ska 

ske någonting. Det vi kan ta med oss här att vi andra sektionsledare kanske också ska fundera 

över om vi också ska ha en kvart varje morgon? Det kanske tar tid ifrån produktionen men 

det kanske är den kvarten värd långsiktigt. Jag är ju van från medicinkliniker att där har man 

ju alltid morgonmöte.  

 

F3: Men det är ju säkert också en effektiv sak nu i veckan som skedde, en läkare gick och 

hämtade en SSK för att lära hen något nytt och låta hen delta i mötet med patienten. Det är 

även viktigt att vi kan lära oss mellan grupperna, inte bara inom den egna. Jag tänkte ju, det 

här var ju en jättebra grej, varför gör vi inte det här mer? Följ med mig här så ska vi suga 

öronen eller liknande så man lär ut hela tiden. För vi samarbetar ju, det är samma patienter, 

vi borde ha ett mycket bättre samarbete främst när det gäller praktiska uppgifter.  

 

Ø Varför tror ni att de anställda upplever att ni sektionsledare inte talar speciellt ofta med 

de anställda om hur de utför sitt arbete?  

 

F4: Ja… det var svårt. Fast jag tycker nog ändå att vi i vår grupp vi pratar, i alla fall jag när 

folk har varit i triagen, jag säger bra jobb och sådana här saker. Samma med läkarna, att 

snacka igenom det som har varit. Jag vet inte riktigt vad det kan handla om. Det kanske är 

lite det där med tiden igen också.  

 

F2: Jag tror vi har stor tidsbrist.  

 

F3: Jag tänker att alla vi jobbar ju i verksamheten med samma uppgifter som våra kollegor 

så jag tror att vi faktiskt… vi frågar ju varandra, ger feedback och löser problem ihop. Det 

kan ju också bottna i att vi ju faktiskt inte har haft, ingen sektion, några medarbetarsamtal. 

Så vi har inte haft det forumet än.  

 

F4: Nej det hade vi ju inget förra året.  

 

F3: Eller förrförra. Eller året innan det.  
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Alla: Ja det är ju lite problematiskt!  

 

Institutionell tillit  

 

Ø Hur kommer det sig tror ni att uppfattningen av delade mål mellan psykiatri och rehab 

kan skilja sig så pass mycket i jämförelse med andra sektioner?  

 

F5: Vi har faktiskt diskuterat också i vår grupp för vi överlappar ju så många psykiatri 

patienter med rehab patienter då många av patienterna också kan ha någon form av 

smärtproblematik. Min upplevelse är att här på vår mottagning har vi inte lyckats få till ett 

samarbete så vi har ingen sammanhållen syn kring patienterna. Vi kommunicerar inte 

överhuvudtaget inte omkring patienterna eller… så trots att de kanske både går på behandling 

både hos oss och har en sjukgymnastbehandling eller går i medi-yoga eller basal-

kroppskännedom eller vad det nu kan vara så finns det faktiskt inte någon riktig 

kommunikation runt patienterna. Det tänker jag är ett stort förbättringsområde som jag tror 

vi behöver titta över. Risken är nämligen att det blir att vi jobbar emot varandra istället för 

att ha en sammanhållen syn på hur vi ska bedriva vård för patienten.  

 

F1: Det har ju varit ett ämne även hos oss och jag tror inte vi har kommit till den punkten än. 

Det har varit den här omställningen i verksamheten och på rehab med andra grejer som har 

startats upp och sådär. Det har hamnat lite väntelistan om man säger så men det är ett mål 

som vi också gärna vill ha.  

 

F3: Jag tänker att båda grupperna egentligen vet att det finns en mycket högre potential att 

samarbeta kring patienterna som man inte utnyttjar. Det tror jag.  

 

F5: Men kan det också vara så att kommunikationen och samarbetet med andra yrkesgrupper 

sker lite parallellt och mer på automatik, dvs. om en sjukgymnast behöver en läkare för en 

bedömning så tas den kontakten på samma sätt som om en SSK träffar någon som behöver 

träffa någon från rehab så tas kontakten på ett annat sätt. Den vägen, oss emellan, har inte 

funnits riktigt.  
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F1: Vi har ju skapat flera grupper såsom medicinsk yoga och där tycker jag det har fungerat 

bra med flödet av patienter och som jag har förstått det så har det kommunicerats tillbaka att 

patienten har deltagit eller liknande. Svårt att säga, det är lite också att vi jobbar nog mycket 

mer mot rehab, alltså rörelseapparatens besvär och problematik. Sen har vi dem 

sjukgymnasterna som har hand om framförallt patienter med psykiska besvär och så och det 

är dem vi man ska fråga om vad vi mer kan göra.  

 

F5: Men det kanske är så att det inte har funnits en kultur att samarbeta tidigare heller och 

att man kanske har…  

 

F3: Fast vi har ju haft MMS tidigare så det borde ju finnas en väg.  

 

F1: Men MMS:en var ju på ett annat ställe som hen hade hand om framförallt så det är andra 

aktörer inblandade. Jag kan ju dock inte svara på hur det fungerade då.  

 

F2: Jag tror att det även har haft en del med ledarskapet att göra. Det har varit lite känsligt 

att röra i det.  

 

F6: Annars kan det faktiskt vara så simpelt som att vi pratar om helhetssynen på patienten 

men vi har kanske inte helt lyckats då rehab kanske fokuserar väldigt mycket på de fysiska 

besvären medan psykiatri-teamet fokuserar väldigt mycket på psykiatri. Vi har inte lyckats 

med att sammanföra det till en helhet. Utbildningsmässigt och arbetsmässigt har man ju två 

olika ingångsportar till samma patient så det är frågan om det är så simpelt så det… Rehab 

tänker mekaniskt och psykiatri tänker psykologiskt.  

 

F1: Det är så jag tänker helheten. Jag tänker att om en patient går till en psykolog så har den, 

den biten där och jag behandlar din axel eller din rygg. Ibland behöver man fundera över om 

är det här något relaterat till din oro och den psykiska ohälsan hos patienten. Jag tänker att 

det är viktigt att försöka kommunicera det genom journalen. Om det inte är något som jag 

känner att jag vill ta upp direkt med en psykolog. Det är sällan jag har behövt det utan jag 

har följt upp det jag har behandlat snarare.  
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F5: Men jag tänker ju också att det här, nu är jag ju relativt ny, men jag känner faktiskt inte 

dem som jobbar på rehab. Om jag har en patient som jag vet ska till dig och som jag vet har 

varit med om något så skickar jag en ’heads-up’ till dig för där har jag en kommunikationsväg 

men det är svårare för mig med de andra utifrån att man inte ses eller har någon gemensam 

relation.  

 

Rättvisa 
Rättvis fördelning 

 

Ø Hur kommer det sig tror ni att de anställda upplever att arbetsmängden är ojämnt 

fördelad?  

 

F6: Alla tycker de har för mycket att göra men det är ändå någon som samtidigt tycker att 

någon annan inte gör tillräckligt mycket, om man kan uttala sig så. Det har hos läkarna varit 

mycket diskussioner på hur många patienter har läkarna haft bokade på sina mottagningstider 

och varför har någon haft mindre och varför har någon haft fler. Det har vi ju diskuterat i 

ledningsgruppen också och vi valde konsekvensen att göra oss av med några av de anställda 

för att vi tyckte att produktiviteten var för låg helt enkelt. Jag har inte hört det här från någon 

av de andra sektionerna, med andra ord är det min upplevelse att det bara är läkarna som har 

haft synpunkter på varför har den personen så mycket och den andra inte har så mycket. I det 

sammanhanget tänker jag att jag som ledare själv är en del av problemet för jag har en riktigt 

stor produktivitet utanför det vanliga och när chefen har det så blir det oftast det som blir 

riktmärket och det är helt orealistiskt. Det är ingen som kan jobba som mig och stå med det 

i längden. Men det ställer ju till med bekymmer för de andra läkarna ser ju att hen jobbar så 

mycket, hen klarar så mycket, sjuksyster-kollektivet vet att de alltid kan lägga ännu ett recept 

till mig. Gör man det till en annan läkare så får man omedelbart tillbaka ’jag klarar inte detta, 

jag kan inte, jag vill inte detta’ och sen har vi undermedvetet skapat en konflikt en känsla av 

att den personen jobbar mindre än någon annan.  

 

I: jag tänker att jag ska specificera min fråga litegrann, även om det här var väldigt intressant, 

så berörde min fråga lite mer om arbetsbörda. Med andra ord, känslan av att man ibland har 

väldigt lite att göra och sen kommer det helt plötsligt jättemycket.  
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F6: Ja men det är sjukvård. Vi är beroende av när det passar våra kunder/patienter/klienter 

att komma och är det många som vill komma samtidigt är det mycket att göra och är det 

ingen som vill komma skärtorsdag klockan fyra… då skulle vi säkert kunna ha tio lediga 

tider. Det var ingen som ville komma för alla är bortresta eller på väg det till något. Sen vet 

jag inte om det är defensivt av oss att tänka att det bara alltid har varit så och att det måste 

förbli så alltid men det är ju väldigt mycket så det är.  

 

F4: sen är det ju personalen också. Om det är många som är frånvarande så blir det ett 

problem för vi har ju inga vikarier direkt. Belastningen kan därför i perioder bli jättetung.  

 

F3: Jag kan ärligt säga att i vår grupp är det många som tycker det är irriterande att när vissa 

i psykiatrigruppen får en lucka för att en patient avbokat sitter man och läser. Det sticker i 

ögonen på folk i vår grupp. Att man inte bidrar till verksamheten på något sätt när man 

faktiskt får tid över. Man går istället och hämtar en kopp kaffe till eller liknande. Det syns 

väldigt tydligt i den gruppen upplever jag.  

 

F5: Och det tänker jag är ju fullt förståeligt och så är det ju även inom gruppen att man ser 

att vissa, när man får en avbokning, så bokar man inte in en ny patient eller man skickar inte 

ett meddelande till SSK att här finns det en ledig tid. Istället sitter man och tar det lugnt 

medan andra i gruppen kanske bokar in och fyller den luckan med någonting annat.  

 

Ø Vad innebär det tror ni att de anställda enbart ibland upplever att de har tillräckligt med 

tid att utföra sina arbetsuppgifter?  

 

F1: Jag upplever inte riktigt att jag det problemet i min grupp och jag vet inte hur det är i de 

andra sektionerna men det är avsatt administrativ tid för saker och dem har absolut tillåtelse 

att avsätta mer tid om de känner att de behöver det. Men sen är det ju högt tryck alltså det är 

ju mycket både hos vårdcentralen och hos oss. Mycket frånvaro och det ökar såklart trycket 

på de som är på plats. Det blir knappt någon lucka ledig så har man kanske tänkt ta en fika 

eller ringa så kommer det hela tiden in nya patienter och det är ju huvudregeln också. Så jag 
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förstå om folk märker och känner att det har varit lite tufft, det har det i alla fall varit borta 

på rehab. Men generellt känner jag inte att folk är på det sättet hos mig.  

 

F4: Kan det inte vara så att om man har hög press att man avslutar kanske en patient tidigare 

än man egentligen skulle göra? 

 

F1: Nej, om du tänker behandling... eller jo individuellt absolut, det finns ju dem som tycker 

det är jobbigt. Man ger de här övningarna och så vet man samtidigt att det kanske inte är 

tillräckligt och så kommer patienten tillbaka efter en månad och så har hen fortfarande ont. 

Men det är typ en. Så resterande, jag tycker mer de klagar över väntetiden kanske än över att 

de har för tunga patienter eller för komplicerade eller så. Dem tar de behandlingar dem 

behöver.  

 

F4: Jag kan ju bara säga att som när man har mycket i triagen, när man ser hur många 

patienter som väntar att risken finns där att man nog jobbar, alltså att det går snabbare än det 

egentligen ska göra. Att man inte tar de fem minuterna extra kanske med en orolig patient 

eller förklarar och sådana här saker utan bara avslutar.  

 

I: Du tänker att det är mycket tidspress?  

 

F4: Ja.  

 

F3: jag tänker att det är så generellt i sjukvården. Att det ska gå snabbt och så får de 

återkomma istället om de inte blir bra. Det är ju lite så vi jobbar. På gott och ont. För det är 

den tiden vi har. Man får börja med någonting och sen får patienten återkomma om hen inte 

blir bättre. Men vi har även ett annat problem i vår grupp när man har en stor arbetsbelastning 

och det som lite har fått stryka på foten det är ju alla kvalitetskontroller som vi borde göra 

uppföljningar på såsom apparater och kontroller på labb. Det är sånt som inte hinns med när 

arbetsbelastningen är hög. Och som lätt faller bort.  

 

F6: Jag ska väl säga såhär att i läkarkollektivet så många gånger som jag har diskuterat på 

sektionsmöten hur många patienter som egentligen är rimligt att ha per dag. Ska man ha 
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femton eller trettio minuter för varje patient? Jag har ju kommit till insikten att jag har ju 

tröttnat på diskussionen och bara bestämt att såhär får det vara. Det är ju här jag tror att 

organisationen fallerar, det är att folk är mycket individuella. Den ena sjukgymnasten klarar 

av X antal patienter medan den andra kanske bara klarar Y antal patienter. Folk har olika 

arbetskapacitet och det är där det enligt mig handlar om ledarskap för det handlar faktiskt att 

väga in vad folk har för individuell prestationsförmåga. Självklart ska den utnyttjas till max, 

men vi kan samtidigt inte jämställa alla. Och det är verkligen en utmaning.   

 

I: Har någon något mer de vill tillägga?  

 

F2: Ja det är ju en prioriteringsfråga tycker jag. Det handlar ju hela tiden om att prioritera. 

Man har ju en lista i sitt huvud med det som är viktigast. Vissa stationer måste bemannas och 

resten får komma senare.  

 

F4: Jag kan bara säga vår grupp som nu i förra veckan när vi hade det väldigt lugnt då började 

dem städa och rensa. De satte sig inte ner.  

 

F3: Ja precis, det finns ju alltid någon uppgift att göra. Men det handlar ju mycket om 

individen också, att man tar för sig och att man bryr sig om sin arbetsmiljö och sina kollegor.  

 

Interpersonell rättvisa 

 

Ø Vad är det ni som ledare har gjort/gör för att få de anställda att uppleva det som att de i 

hög grad blir respekterade av ledningen?  

 

F2: Jag tror det är viktigt att vi bryr oss om, att vi har visat att vi bryr oss om personalen ofta 

på olika sätt. Småsaker egentligen, lite knäckemacka, lite frukt, någon sektionsledare bakar. 

Alltså vi visar väldigt stor tacksamhet speciellt när det har varit väldigt hög stressnivå många 

gånger. Och att vi framförallt säger till dem att de gör ett bra jobb.  

 

F6: Två diskmaskiner.  
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F2: Två diskmaskiner. Tre mikrovågsugnar, nya mikrovågsugnar. Att vi lyssnar på dem och 

vi försöker fixa med det dem behöver. Alla fick höj och sänkbara skrivbord, bara det. Vi 

köpte in lite nya stolar och försökte göra det mysigt på rummen. Även om det har varit stökigt 

vid de här ombyggnadstillfällena så har alla haft överseende och vi har försökt tillfredsställa 

allas behov. Det tror jag är en jätte, jättestor del.  

 

F4: Jag tror att du är tillgänglig.  

 

F3: Att du arbetar hårt själv i din verksamhet. Att de anställda ser att vi presterar också och 

att vi uppmuntrar till samarbete och att vi uppmuntrar till utbildning. Det tror jag är väldigt 

viktigt för folk är väldigt glada för att utbilda sig och att man faktiskt är viktig. De är precis 

lika delaktiga som vi är.  

 

F4: Ja det var lite det jag tänkte säga, delaktighet att dem är med i processen och så.  

 

F6: Sen tror jag också att det betyder otroligt mycket att vi är en ledningsgrupp som trivs 

med varandra. När vi träffas ute i korridoren, det är glada skratt, vi kramar om varandra, vi 

pratar helt öppet vilket jag tror betyder otroligt mycket för då ser de anställda att ”mamma 

och pappa” gillar varandra. Det är en viktig signal att skicka ut i en relativt liten organisation 

som vi trots allt är. Jag tror aldrig de har sett någon av oss bråka. Vi har haft olika 

uppfattningar och har vi riktigt olika uppfattningar så går vi in och stänger dörren och 

diskuterar.  

 

F1: Om jag får tillägga där, det som också är bra upplever jag är att vi har ingen typ av 

hierarki i verksamheten. Vi är med allihopa på golvet och jobbar, vi stöttar och så, samtidigt 

som du säger är våra dörrar alltid öppna. Det tror jag gör att de inte upplever att vi är häruppe 

och ni är därnere. Jag vet inte om det är unikt men jag upplever det ändå lite… man hör att i 

sjukhusmiljöer att där är det väldigt mycket hierarkier både internt mellan läkare men även 

mellan de olika yrkeskategorierna.  

 

F3: Vi har ju haft en chef, nu har ju inte ni jobbat här då, som satt på rummet med stängd 

dörr när hen var på plats. Som egentligen inte alls var delaktig i verksamheten mer än precis 
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vid mötena. Och egentligen bara kommunicerade ut information. Hen sa att hen gärna ville 

att man skulle vara delaktig men var det någon som kom med någonting så fick den personen 

nästan lite skäll. Så det blir ju aldrig någon kommunikation då utan bara en 

enkelvägsinformation. För tillslut tröttnar folk på att komma med idéer och att ifrågasätta 

något för de blir liksom alltid påhoppade. Man skötte sig själv och så kommunicerade man 

ingenting vidare.  

 

F1: Jag brukar jämföra min roll som sektionsledare som att jag har kaptensbindeln i ett 

fotbollslag. Att jag är med där och sliter och det krävs kanske mycket av mig för att dra upp 

laget med mig men det gör mig inte mer viktig än någon annan i laget/gruppen. Det är inte 

så att det bara är jag som bestämmer och ni ska göra som jag säger, utan vi kämpar 

tillsammans. Man är inte tränaren utanför som pekar och säger till alla vad de ska göra utan 

man är med i mitten av det hela.  

 

 

Informativ rättvisa  

 

Ø De anställda anser att de enbart delvis får information om förändringar, viktiga beslut 

och framtidsplaner i god tid. Vad tänker ni om det? Vad kan det bero på?  

 

F3: Ja jag håller med där. Jag tycker vi är alldeles för dåliga på att kommunicera ut. Vi är 

duktiga på att kommunicera i ledningsgruppen men vi är alldeles för dåliga på att nå ut med 

våra beslut.  

 

I: Alla håller?  

 

Alla: Ja absolut.  

 

F3: Det är något vi måste arbeta på.  

 

Ø Hur kommer det sig tror ni att upplevelsen generellt är att rehab är den sektion som 

kommunicerar i lägst grad aktuellt om patienter?  
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F4: För att de ligger där dem ligger. Fysisk placering av sektionen. Man har nästan ingen 

kontakt med dem.  

 

F2: Men det kan ju också vara så att det har ju många patienter som inte är involverade på 

själva vårdcentralen och som går där som inte är listade hos oss. För det är där ju.  

 

F4: Sen är de anställda i den gruppen väldigt dåliga på att vara med när vi har lite AW och 

roliga saker och sånt. De går först hem när vi är ute.  

 

F1: Jag tror det finns lite av en kultur på rehab där de känner sig väldigt mycket glömda, att 

de får inte veta saker i samma utsträckning som övriga i verksamheten. Det har jag försökt 

lösa genom att kommunicera mer med dem om våra beslut men jag tror ändå att det är lite 

att dem är där och vi är här och det blir inte så mycket kontakt med dem andra. Och det är 

lätta att prioritera bort en AW när man inte vet vem den där nya SSK, läkaren är liksom.  

 

F3: Dem kommunicerar med mig för att jag har suttit där borta. Så det handlar i hög grad 

tror jag om att lära känna varandra.  

 

Ø Varför tror ni att administration ger sin egen grupp avsevärt mycket lägre betyg gällande 

noggrann/exakt kommunikation än övriga sektioner ger den egna inbördes 

kommunikationen?  

 

F5: Jag känner att jag har svårt att svara på den frågan…  

 

F2: Det är ju den gruppen som gör allting sist. Så kan man väl säga. Man skickar remisserna 

i sista hand och det är ju ingen efter dem som gör någonting administrativt. Det gör att man 

inte får den där feedbacken om det skulle vara något, gick det nu? Gick det rätt? Det är ju 

där det hamnar för att komma vidare ut från organisationen eller inom organisationen inom 

regionen. Så det är ju inte konstigt att man inte får den feedbacken. Och det är ju sällan det 

är någon doktor eller någon som kommer in och säger tack för hjälpen. Det händer ju inte så 

ofta. Hjälper de en SSK med att ringa en ambulans eller liknande så går man ju ifrån. Då är 
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man ju inte heller kvar på platsen med patienter man skickar ju allting vidare. Sen kan man 

generellt säga att man i gruppen inte pratar om patienter på samma sätt som man gör inom 

andra yrkeskategorier. Det är ju ett nummer, det är ett personnummer. Det är kutym att man 

inte sitter och diskuterar patienter.  

 

F6: Men det har ju faktiskt aldrig tänkt, men du har ju så rätt i att administrativ personal de 

avslutar sin arbetsuppgift och de får i princip aldrig någon återkoppling om vad som hände 

med patienten. Dem får ingen återkoppling när remissvaret kommer tillbaka. Det blir ju 

såklart hela tiden ett avslut, avslut, avslut. Och ingen återkoppling.  

 

F4: Sen är frågan om de finns ett behov för den typen av återkoppling.  

 

F2: Inte just kanske för patienten men från kollegor om att jag gör ett bra jobb. Det tror jag. 

Men inte själva patienten, för det är de ju inte involverade i själva bedömningarna och så 

överhuvudtaget. 

 

Samarbete  
Värderingar och normer  

Ø Hur ser ni på att det är tre anställda i verksamheten som blivit utsatta för hot om våld av 

patienter de senaste fyra veckorna vid svar av enkäten?  

 

F6: För det första så blev jag ganska chockerad när jag såg hela resultatet med åtta personer 

och det hoppas jag vi ska diskutera senare men att… vad var det du sa? Fyra personer?  

 

I: Det är tre anställda som har svarat att de blivit utsatta för hot om våld av patienter de 

senaste fyra veckorna vid svar av enkäten.  

 

F6: Det är jag inte ett dugg förvånad över, det är jag inte överraskad alls över faktiskt. Det 

är tyvärr den verkligheten vi lever i idag. Är jag överraskad över något så är det, det lilla 

antal som på fyra veckor har upplevt detta. För det är mycket vanligare än vad vi tror. Om 

det är så att vår personal inte har uppfattat det som ett hot fastän det faktiskt har varit ett hot 

eller om det är så att de är snälla, vilket mycket sjukvårdspersonal faktiskt är, de går undan 
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och så rapporterar man det inte. Men överraskad, nej. I så fall över att det var så pass litet 

antal på en månad.  

 

I: Men hur ser ni på det? Hur förhåller ni er till det?  

 

F6: Det är helt oacceptabelt. Noll tolerans. Det är liksom… nej.  

 

F3: Nej precis, vi vill ju gärna att dem anmäler det, skriver ner det. Vi har en blankett för det 

i verksamheten och vi vill ju att de fyller i dem. Men nu har vi egentligen inte fått in några 

sådana blanketter. Så det får vi nog kommunicera också för vi vill gärna att det anmäls så att 

det syns. Så att vi ser det i statistiken också så att vi faktiskt kan återkoppla också.  

 

Alla: Ja.  

 

F6: Vi kan ju bara ta som exempel den här patienten som både hotade den administrativ 

personal och SSK och jag fick nästan fysiskt köra hen utifrån mottagningen efter 

stängningstid. För hen slank in när det var någon som gick hem. Men där har vi väl inte fått 

några anmälningar vad jag har sett i alla fall. Till trots för att både SSK och administrativ 

personal blev utsatta för detta.  

 

F3: Det kan vi ju faktiskt be dem skriva ner, för det är ett återkommande problem med just 

den här patienten också. I telefonen är det också ganska vanligt att folk blir utsatta för hot, 

men det beror ju såklart hur man tolkar det. Patienten utrycker kanske inte precist att den ska 

utsätta en för våld utan hoten lyder väl mer: ’Vad heter du? Fixa det här för mig annars…”. 

Och det är ju verkligen inte okej.  

 

F6: Så nolltolerans för detta och sen så uppenbarligen måste vi bli bättre på att uppmuntra 

och hjälpa vår personal med att anmäla det när man känner sig utsatt för det.  

 

Ø Hur ser ni på att det är två av de anställda som upplever att de har blivit utsatta för 

mobbning av kollegor?  
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F1: Det är egentligen samma sak som F6 säger, det är nolltolerans på det. Sen får man ta tag 

i det och försöka förstå grunden till mobbningen. Man kan försöka tilltala och sen tycker jag 

att det ska gå mer mot det hårdare hållet om det behövs och tydligt säga ifrån om det kommer 

fram sådana saker. Man vill ju verkligen inte att folk ska gå runt och må dåligt eller undvika 

varandra eller gömma sig i ett rum och stänger dörren för att den ena jobbar eller sådär. Det 

är en dialog som vi som sektionsledare måste ta med den som upplevs ha utsatt någon annan 

och se vad grunden är till det. Är det ett missnöje i verksamheten eller är det ett missnöje 

över en viss person som beter sig illa? För jag tänker att det ofta kan hänga samman.  

 

I: Har någon av er haft någon form av kontakt med någon som har uttryckt att de har blivit 

utsatta för mobbning i era eller andra grupper?  

 

F2: Absolut. Två incidenter. De som utsatte i de båda fallen jobbar ju inte kvar idag.  

 

I: Hur hanterade du/ni dessa här situationer?  

 

F2: Jag pratade då med både den utsatte och den anklagade. Den anklagade var det ju tyvärr 

inte så mycket att göra något åt men den utsatte var ju rätt så upprörd och mådde jättedåligt. 

Men jag tyckte vi hanterade det bra och jag visste ju redan då om att det fanns ett slut på det 

eftersom den anklagade redan var uppsagd. Och det visste även den utsatte om så att därför 

så valde vi ju att inte gå vidare med det utan lät det vara. Det var bara några veckor kvar 

nämligen på hens anställning och då bestämde vi, den utsatte och jag, att vi inte skulle göra 

en för stor grej av det så att hen skulle hålla på ännu mer.  

 

F4: I förhållande till den andra incidenten tänker jag att det handlade mycket om att det är så 

att den anklagade är så som person och att det säkert kan uppfattas som mobbning fast det 

kanske inte är det.  

 

F3: Fast det kan man ju inte säga. Man kan ju inte skylla på sin personlighet när man beter 

sig illa.  
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F2: Ja, och det spelar ju egentligen ingen roll vad intentionen var om den utsatte upplevde 

det som obehagligt.  

 

F6: Men det här tänker jag är en stor utmaning för oss som sektionsledare för det som en 

person uppfattar som mobbning det kan en annan person bara rycka på axlarna åt. Ett annat 

bekymmer är att folk väldigt sällan kommer och säger till oss. Att de inte kommer och 

berättar om det. Det tycker jag faktiskt är det största bekymret att vi liksom inte får reda på 

det. För när vi får reda på det via anonyma enkäter så kan vi inte göra så mycket åt det. Då 

kan vi bara säga att vi har nolltolerans och sen kan vi inte göra så mycket mer åt det som 

ledningsgrupp.  

 

I: Har någon något mer att tillägga?  

 

F6: Nej… jag vet bara inte hur vi ska… detta är ju viktigt. Det är jätteviktigt och hur vi ska 

jobba med det som ledningsgrupp. Jag tror faktiskt att det viktigaste är att vi får de anställda 

att förstå att de måste komma. Vi måste få reda på det för annars kan vi inte göra någonting 

åt det.  

 

F3: Jag tänker att det är viktigt att kommunicera ledningsgruppens ståndpunkt och att vi 

gärna ser att man kommer och pratar med oss om det när man blir drabbad eller någon annan 

blir det.  

 

Ø Hur ser ni på att det är en person som upplever att den fått icke-önskvärd sexuell 

uppmärksamhet av en kollega de senaste fyra veckorna vid svar av enkäten?  

 

F4: Jag har inte svarat på den, i så fall hade det varit två!  

 

Alla: Ha ha.  

 

F3: Nej, vi ska inte skoja bort det nu. Men det är ju faktiskt jättehemskt om man upplever 

det så. Förvånande. Ja, jag blev faktiskt förvånad. Jättejobbig situation tänker jag att hamna 

i.  
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F6: Det är ju egentligen samma sak som med mobbning. Vi måste ha ett klimat var det är 

tydligt att vi inte accepterar den här typen av beteende och sen måste också ha ett klimat som 

gör att den som faktiskt känner sig utsatt kommer till oss och pratar med oss om det.  Sen 

har vi krav på att göra en utredning. Vi dömer ingen före vi har gjort utredningen färdig och 

det kan mycket väl vara så att det inte är vi som ska göra utredningen utan det kan vara att 

vi får ordna med någon extern. För det är en så pass allvarlig anklagelse. Är det verkligen 

sant så är det ju uppsägningsgrund direkt. Har det inte skett, ja då är det ju nästan att det är 

uppsägningsgrund åt det andra hållet.  

 

F4: Jag har ju själv blivit utsatt. Det är en av våra medarbetare som kniper mig i rumpan när 

hen går förbi fast jag flera gånger sagt till. Och hen bara skrattar åt det.  

 

F5: Jag tänker att det är så spännande att höra våra resonemang för vi utgår ifrån att det måste 

handla om kvinnor, det kan ju faktiskt lika gärna var en man som har svarat detta. Hade 

någon till exempel gått och nypt mig i rumpan, för du (F4) rycker ju lite på axlarna åt det och 

tänker att det är så som hen är, men jag hade ju tagit jätte-illa vid mig.   

 

Ø Hur ser ni på att det är en person som upplever att den fått icke-önskvärd sexuell 

uppmärksamhet av en patient de senaste fyra veckorna vid svar av enkäten?  

 

F4: Det är samma sak där. Då får man väl säga till den här patienten men… jag vet inte om 

man kan avvisa den?  

F6: Det kan man absolut. Kommer ni ihåg den händelsen när en patient tog en av anställd 

mellan benen och på rumpan? Hen portade vi och då hörde regionen av sig men det struntade 

vi i och då återkom de ju inte igen. Sen återkom den här patienten efter några månader och 

då bestämde vi att hen inte fick träffa någon kvinnlig anställd på egen hand och helst så skulle 

han bara bokas in till manliga anställda. Så nej, det är nolltolerans och jag tar gärna den 

striden med regionen. Eller förlåt mig, inte gärna men jag tar diskussionen med regionen.  

 

F3: Vi har ju några patienter där vi alltid har varit två och det behöver inte bara handla om 

problematik med sexuell karaktär utan även att en patient upplevs som hotfull eller liknande.  
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F6: För läkarna kan det ju faktiskt vara ett reellt problem med att manliga patienter bokar tid 

för något och sen i fullt allvar går in och drar ner byxorna. Jag har ju rekommenderat att om 

patienter gör så, så ska dem hämta en annan personal. För jag menar, en av våra läkare har 

ju beskrivit att dem här männen utöver att ha klätt av sig faktiskt har fått resning på rummet. 

Och där står vår läkare, hon är ju tuff det vet vi så hon klarar det mesta, hon klarar detta också 

själv, men min rekommendation har alltid varit att om man utsätts för detta så hämta in 

ytterligare personal. Precis som jag som manlig läkare har lärt mig att jag aldrig ska palpera 

bröst hos unga kvinnor utan att jag hämtar in någon ytterligare personal.  

 

Ø Hur ser ni på att det är en person som upplever att den fått icke-önskvärd sexuell 

uppmärksamhet av en överordnad de senaste fyra veckorna vid svar av enkäten?  

 

F5: Jag tänker ju att där är ju verkligen, för där har man också maktförhållandet att ta hänsyn 

till vilket egentligen mer eller mindre också kanske omöjliggör eller i alla fall betydligt 

försvårar att kunna berätta för någon om det här. Om det faktiskt är ens egen överordnad som 

har gjort det här. Men jag tänker väl att det är samma där, alltså nolltolerans.  

 

F3: Ja det kanske är ett problem just med att vi är en ledningsgrupp med bra relationer för 

det märker ju de anställda och det gör kanske att de inte vågar säga till någon av oss.  

 

F6: Och där kanske vi ska vara tydliga i organisationen att det finns ju faktiskt möjlighet att 

gå förbi oss också genom att kontakta våra chefer. För då har de ju möjlighet att gå utanför 

vår organisation och man får ta det därifrån. Men vad jag sitter och tänker på här är att det 

kanske är dags att igen uppdatera vår personal inom detta ämne, kanske på vår kommande 

verksamhetsdag. Att vi tillsammans innan dess bestämt oss för hur vi ska gå tillväga. 

Repetera att vi har det här förhållningssättet, det är nolltolerans som gäller. Vi vill ha 

information om det och känns det otäckt att gå till sin närmsta chef så är man välkommen till 

verksamhetschefen så finns det extern hjälp att få. Sen kan vi inte riktigt erbjuda mer efter 

det. Ja om man inte väljer att gå till sitt fack då eller polisen såklart. Det beror kanske på 

allvarlighetsgraden av det som har skett.  
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I: Jag har fastnat lite omkring det som A5 sa kring maktförhållanden, vilket ansvar tänker ni 

att ni har med tanke på det? För det kan ju vara så att den av er i det här rummet som en 

anställd har upplevt utsatt hen för det här kanske inte menade något med det men på grund 

av maktförhållandet så kan det uppfattas på ett annat sätt än vad det hade gjort mellan två 

likställda kollegor. Vad tänker ni om det?  

 

F6: Spontant så tänker jag att utredningen får ju visa om det faktiskt är en överdriven 

upplevelse från den som känner sig utsatt eller om det faktiskt är ett övergrepp det handlar 

om. Det får man ta från fall till fall.  

 

F2: Och om personen i fråga faktiskt jobbar kvar.  

 

F6: Ja absolut, samtidigt ska vi ändå ge den som har blivit utsatt möjligheten till upprättelse 

genom att visa på att vi har sett dig, vi har hört dig och faktiskt förstått att du blivit utsatt. 

Sen kan vi ju inte riktigt göra något åt det för den personen har ju redan slutat. Men jag är 

faktiskt lika noggrann åt andra hållet, att om en extern utredning skulle visa på att det faktiskt 

bara har varit en missuppfattning. Detta ligger inom rimligheternas gränser för vad man kan 

förvänta sig på en arbetsplats. Då måste man våga återkoppla att du är tyvärr kanske lite 

känslig just i den här frågan. För vi har gjort en utredning som visar att detta faktiskt inte har 

hänt på det sätt som du har uppfattat det. Och så får man, i min värld, försöka sammanföra 

dem här två personerna och säga förlåt till varandra, att det här blev fel. Därför, tror jag, hela 

nyckelfrågan här är att man gör en utredning som faktiskt både lyssnar på den som känner 

sig utsatt och att vi återkopplar sen när utredningen är färdig. Det tror jag.  

Ø Varför tror ni att respondenterna i en så pass hög grad, högt över referensvärdet, upplever 

att verksamheten tar socialt ansvar? à hur kommer det sig att inte alla ger 100 poäng 

tror ni? 

 

F6: Jag tror det är ledningsgruppens människosyn som smittar av sig ner igenom 

organisationen. Om vi, vilket jag uppfattar har en människosyn som är jämställd och som 

liksom tar vara på alla olika kulturer, vi dömer ingen. Att vi inte får högsta poäng av alla, det 

beror nog på att folk bär med sig sin egen uppfattning in i organisationen. Nu hoppas jag att 

det inte är någon som röstar på Sverige Demokraterna här, men röstar man på Sverige 
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Demokraterna så är det enligt mig svårt att övertyga en inbiten sådan att man ska ha lika 

inför det. Är man katolik är det svårare att övertyga om att muslimer är lika bra. Alltså man 

bär ju med sig sin egen värdering in i det. Den är ju egentligen inte tillåten när man jobbar 

sen kan vi inte göra någonting åt uppfattningen när man inte jobbar. Eller det kan vi, vi kan 

jobba mot att den ska bli bättre men det är kanske lite svårt ändå.  

 

F3: Kan det finnas en liten, även om vi försöker jobba emot det, hierarki i organisationen? 

Att det finns lite nivåskillnader mellan olika yrkesgrupper i organisationen.  

 

F2: Absolut, speciellt eftersom det allra flesta tidigare har arbetat inne på sjukhuset och där 

är det helt totalt annorlunda mot hur det är på en vårdcentral. Det tror jag.  

 

F6: Ni som har arbetat på andra vårdcentraler, är det annorlunda på vår vårdcentral är det 

mindre hierarki?  

 

F2: Oh ja.  

 

F3: Jag tycker att det är väldigt olika på olika vårdcentraler.  

 

F1: Jag tänker man kan faktiskt ganska tydligt kan se det i inom den region vi jobbar i, det 

är tydligt att man ska kontakta den personen i första hand innan du kan komma vidare till 

nästa nivå. Det skapar barriärer och ett avstånd från dem som egentligen pumpar upp dem 

här pengarna och kämpar hårt. Så egentligen tycker jag att de borde vara mer nåbara och jag 

tror inte egentligen att det skulle innebära mer jobb för dem för den delen för man ringer ju 

för at man har en fråga man ringer inte för att kolla läget. Jag tänker att där är vi mer 

tillgängliga genom att vi alla ofta har vår dörr öppen när vi inte har patienter.  

 

Relationell koordinering  

 

Ø Generellt har verksamheten starka relationsband både inom och mellan sektionerna, men 

brister tydligt i sin kommunikation mellan olika sektioner. Hur kan det komma sig tror 

ni?  
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F1: Ännu en gång så tror jag att det beror på att rehab är lite såhär off, på andra sidan och 

tiden finns inte riktigt att blanda ihop sig med dem andra anställda. En annan grej är att vi 

inte har några direkttelefoner till varandra på alla rummen på rehab så man kan inte bara 

ringa om man har frågor utan det går ofta genom sekreterare eller mig som sektionsledare. 

Och sen är det mer och mer, vi på rehab är mer och mer självgående så vi behöver inte läkarna 

så mycket längre. Vi skickar patienter själva till röntgen eller vi sätter egna 

kortisoninjektioner men däremot har vi en annan kontakt med SSK när de har 

triagemottagning. Psykiatrin har vi pratat om behöver förbättras absolut och administrativ 

personal… vi har ju en egen sekreterare som hanterar det allra mesta åt oss.  

 

F3: Ja, jag tänker att vi generellt inte har några bra kommunikations-forum egentligen. Vi 

har APT men det är väl mer egentligen ett formellt informationsmöte.  

 

F6: Ja det är väldigt mycket information.  

 

F3: Så vi har inte den kommunikationsmöjligheten. Vi har inte det samarbetet.  

 

F6: Vi har ju funderat på ibland om vi till exempel ska ha gemensamma sektionsmöten, alltså 

till exempel med läkare och SSK/USK. Kanske inte varje vecka men kanske en gång i 

månaden. Eller en gång var sjätte vecka. Likadant att man kanske från rehab och psykiatrin 

ska ha gemensamma möten där man diskuterar olika grupper som vi erbjuder patienter och 

prata om hur de fungerar. Och samtidigt så lär man känna varandra över gränserna. Vi har ju 

funderat på det men vi har ju inte riktigt kommit till skott med det. Det blir också många 

möten och då kanske vi måste avstå andra möten för att få ihop det.  

 
 
Avslutning 

Ø Finns det något ni särskilt fäster er vid nu när ni sett resultaten? (ALLA) 

 

F3: Alltså det här med möten tanker jag att man skulle kunna ha tvärprofessionellt möte. Alla 

behöver kanske inte delta men några från varje arbetsgrupp som får representera. För det går 

inte att ha fyrtiofem stycken som ska sitta och…  
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F2: Nej men sex, sju åtta stycken.  

 

F3: Ja precis och så kanske man kan rotera vem som deltar från varje grupp så att alla får 

möjlighet att uttrycka sin åsikt.  

 

F6: Nej alltså vad jag har upplevt som ett stort problem det är ju personalomsättningen att 

det är svårt att… vi har ju egentligen planerat att jag och ST-läkarna ska ha gemensam 

handledning att dem tre och jag ska ha möjlighet att utbyta erfarenheter. Men de är ju aldrig 

i tjänst alla tre samtidigt. Jag har ju inte lyckats att samla dem en enda gång under de sex 

senaste månaderna i alla fall.  
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Bilaga 8: Dimensionsfrågeöversikt  

Tillit  
Trovärdighet: 

Ø Ser till att samtliga medarbetare har bra utvecklingsmöjligheter? (Fråga 36) 

Ø Prioriterar trivseln på arbetsplatsen högt? (Fråga 37)  

Ø Är bra på att planera arbetet? (Fråga 38)  

Ø Är bra på att hantera konflikter? (Fråga 39)  

 

Vertikal:  
Ø Litar ledningen på att medarbetarna gör ett bra jobb? (Fråga 60) 

Ø Kan man lita på den information som kommer från ledningen? (Fråga 61) 

Ø Undanhåller ledningen viktig information från de anställda? (Fråga 62) 

Ø Är det möjligt för de anställda att uttrycka sina åsikter och känslor? (Fråga 63) 

 

Horisontell:  
Ø Undanhåller de anställda information från varandra? (Fråga 64) 

Ø Undanhåller de anställda information från ledningen? (Fråga 65) 

Ø Litar de anställda i allmänhet på varandra? (Fråga 66) 

 

Interpersonell:  
Ø Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete? 

(Fråga 40) 

Ø Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? (Fråga 41) 

Ø Hur ofta talar din närmaste chef med dig om hur du utför ditt arbete? (Fråga 42) 

Ø Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor? (Fråga 43) 

Ø Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet? (Fråga 

44) 

Ø Hur ofta talar dina kollegor med dig om hur du utför ditt arbete? (Fråga 45) 
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Institutionell:  
Ø I vilken grad upplever du att personer i dessa arbetskategorier delar dina mål med 

behandlingen av patienter? (RK7)  

 

Rättvisa  
Rättvis fördelning: 

Ø Har du tillräckligt med tid att utföra dina arbetsuppgifter? (Fråga 1)   

Ø Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att arbete samlas på hög? (Fråga 4) 

Ø Uppmärksammar och uppskattar ledningen din arbetsinsats? (Fråga 46) 

Ø Blir de anställda uppskattade för en bra arbetsinsats? (Fråga 68) 

Ø Fördelas arbetsuppgifterna på ett rättvist sätt? (Fråga 70) 

 

Processuell rättvisa:  
Ø Har du möjlighet att påverka väsentliga beslut som rör ditt arbete? (Fråga 12) 

Ø Kan du påverka din arbetsmängd? (Fråga 14) 

Ø Kan du påverka vad du gör i ditt arbete? (Fråga 15) 

Ø Löses konflikter på ett rättvist sätt? (Fråga 67) 

Ø Hanterar ledningen alla förslag från de anställda seriöst? (Fråga 69) 

 

Interpersonell rättvisa:  
Ø Respekteras du av ledningen på din arbetsplats? (Fråga 47) 

Ø Behandlas du rättvist på din arbetsplats? (Fråga 48) 

 

Informativ rättvisa: 

Ø Får du information i god tid på din arbetsplats t.ex. när det gäller viktiga beslut, 

förändringar och framtidsplaner? (Fråga 27) 

Ø Får du veta allt du behöver för att klara ditt arbete på ett bra sätt? (Fråga 28) 

Ø Finns det klara mål för ditt arbete? (Fråga 29) 

Ø Vet du precis vad som förväntas av dig i ditt arbete? (Fråga 31) 

Ø Kommunicerar personer i dessa arbetskategorier med dig på ett aktuellt sätt om patienter? 

(RK2)  
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Ø Kommunicerar personer i dessa arbetskategorier med dig på ett aktuellt sätt om patienter? 

(RK3)  

 

Samarbete  
Värderingar och normer:  

Ø Är ditt arbete meningsfullt? (Fråga 21) 

Ø Känner du att din arbetsinsats är viktig? (Fråga 22)  

Ø Har din arbetsplats stor betydelse för dig? (Fråga 24) 

Ø Hur ofta överväger du att söka ett nytt jobb? (Fråga 26) 

Ø Gör du saker i arbetet som accepteras av vissa personer men inte av andra? (Fråga 32) 

Ø Ställs det krav som strider mot varandra i ditt arbete? (Fråga 33) 

Ø Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din arbetsplats? (Fråga 50) 

Ø Känner du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats? (Fråga 51) 

Ø Behandlas män och kvinnor som jämställda på din arbetsplats? (Fråga 71) 

Ø Finns det utrymme för anställda av olika etnisk bakgrund och med olika religion? (Fråga 

72) 

 

Relationell koordinering: 
Ø Hur ofta kommunicerar du med dessa arbetskategorier om patienter? (RK 1) 

Ø Kommunicerar personer i dessa arbetskategorier med dig på ett aktuellt sätt om patienter? 

(RK 2) 

Ø Kommunicerar personer i dessa arbetskategorier med dig på ett noggrant/exakt sätt om 

patienter? (RK 3) 

Ø När det uppstår problem i förhållande till arbetet med patienter samarbetar då följande 

arbetskategorier med dig för att lösa problemet? (RK 4) 

Ø Hur mycket känner personer i dessa arbetskategorier till om din roll i förhållande till vård 

av patienter? (RK 5) 

Ø Hur mycket respekterar personer i dessa arbetskategorier din roll i förhållande till vård 

av patienter? (RK 6) 

Ø I vilken grad upplever du att personer i dessa arbetskategorier delar dina mål med 

behandlingen av patienter?  (RK 7) 



 157 

Bilaga 9: COPSOQ II – Poängsättningsmodell  
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Bilaga 10: Referensvärden COSPOQ II  

 


