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Sammanfattning 

I vårt nutida samhälle har ledarskap en stor betydelse i verksamheter eftersom det är viktigt 

hur ledaren strävar efter ständiga förbättringar och samtidigt kunna leda sina medarbetare 

genom att nå verksamhetens uppsatta mål. Det gäller bara inte att arbeta med ständiga 

förbättringar och att en ledare ska leda sina medarbetare inom en verksamhet. En ledare och 

medarbetare måste också känna sig motiverade att gå till arbetsplatsen och känna att de bidrar 

med något i verksamheten. Syftet med denna studie var att undersöka hur ledaren arbetar med 

ständiga förbättringar kopplat till verksamhetens uppsatta mål. I studien tillämpas både en 

kvalitativ och en kvantitativ metod där ledarna intervjuades och medarbetarna deltog i 

enkätundersökningar. 

 

Studien visar hur ledarna arbetar med ständiga förbättringar kontinuerligt genom att lyfta upp 

avvikelse, rutiner, mål och fattande beslut tillsammans med medarbetarna i olika mötesforum. 

Avslutningsvis visade denna studie att det är viktigt att ledarna är lyhörd, arbetar utifrån 

behov, ger feedback och önskemål för att en skapa en positiv spiral i organisationen 

långsiktigt vilket också är en ständig förbättring för att nå verksamhetens mål. 

  



 

Abstract 

Nowadays in our society, leadership has a great importance in organisations because it is 

important how the leader strives for continuous improvement, while at the same time 

managing their employees by reaching the organisation's set goals. It just does not apply to 

only work with continuous improvements and that a leader should manage their employees 

within an organisation. A leader and employee must also feel motivated to go to the 

workplace and feel that they contribute something in the organisation. The purpose of this 

study was to investigate how the leader is working with continuous improvements related to 

the organisation's set goals. The study applies both a qualitative and quantitative method 

which the leaders were interviewed and the employees participated in questionnaires. 

The study shows how the leaders continually work with continuous improvement by 

discussing deviations, routines, goals and taking decisions together with employees in 

different meeting forums. In conclusion, this study showed that it is important that the leaders 

are responsive, working according to the needs, giving feedback and desires to create a 

positive spiral in the organisation in the long term, which is also a continuous improvement to 

achieve the organisation´s goals. 
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1 Inledning 

I följande kapitel presenteras grundläggande områden såsom ständiga förbättringar, ledarskap 

och motivation. Dessa områden kommer att vidare utvecklas i uppsatsen. Vidare beskrivs 

uppsatsens syfte och frågeställningar samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I vårt nutida samhälle har ledarskap en stor betydelse i verksamheter eftersom det är viktigt 

hur chefen strävar mot ständiga förbättringar och samtidigt kunna leda sina medarbetare 

genom att nå verksamheten uppsatta mål. Redan då på 1800-talet kunde förbättringsarbete 

upptäckas enligt (Bhuiyan & Baghel, 2005) och med tiden utvecklades förbättringsprogram i 

verksamheterna där verksamheter fokuserade på produktens arbetsprocess.  

 

Ständiga förbättringar innebär en fullständig integration av en kultur där passande verktyg och 

arbetssätt tillämpas i det dagliga arbetet menar (Foss, Stubbs & Jones, 2011). 

Förbättringsarbete har en stor betydelse för hur framgångsrikt en verksamhet kan bli men för 

att det ska ske måste ledarna ha verktyg, metoder och kunskaper för att driva förbättringar. 

Enligt Bhuian och Baghel (2005) är ständiga förbättringar en metod där verksamheten söker 

efter olika orsaker som slöseri och variation via verktyg och tekniker därmed hitta ett 

tillvägagångssätt för att hitta en lösning för att minska på dessa faktorer. Ständiga 

förbättringar kan för många enligt Caffyn (1999) innebära ett nytt sätt att arbeta och det är 

viktig att få alla i verksamheten att blir engagerade i förändringsarbetet. 

 

Enligt Lucas och Buckley (2009) finns det en koppling mellan kvalitetsutveckling och 

ledarskap i förbättringsarbeten. Verksamheter måste följa upp förbättringsarbeten för att 

arbeta med ständiga förbättringar dagligen i arbetet och för att detta ska kunna ske måste 

ledarna har en djupare insikt om sin egen betydelse och kraft i förbättringsarbetet. Sörqvist 

(2004) menar också att förbättringar har en väldig stor betydelse för hur framgångsrikt 

verksamhetens förbättringsarbete förblir och bör ligga på verksamhetens operativa chef som 

tar ansvar. Caffyn (1999) går också under samma rubrik för att verksamheter ska bli 

framgångsrika och lyckas med förbättringsarbete så behövs det ett stort engagemang från alla 

i verksamheten. 

Sörqvist (2004) beskriver att chefer i verksamheter har en betydande roll genom att vägleda 

och motivera. Chefen skall kommunicera konkreta mål och visioner med verksamhetens 

utveckling och samtidigt kunna skapa delaktighet bland medarbetarna. Sörqvist (2004) 

fortsätter att redogöra att ett viktigt uppdrag för chefen i en verksamhet är att ledaren ständigt 

ska följa upp förbättringar och ställa tydliga krav på att förbättringar prioriteras och att 

resultat uppnås.    

I de flesta verksamheterna kan en typ av systematiskt förbättringsarbete förekomma och 

intresset för att arbeta med förbättringar har ökat med tiden (Sörqvist, 2004). En viktig orsak 

varför intresset har ökat med förbättringar är att förändringstakten i samhället har ökat där ny 

teknik, nationalisering, mångkulturella samhället och avregleringar faktorer som påverkat 

ökningen. I och med detta, har även kundernas krav blivit strängare och att efterfrågan av 

individuellt anpassade varor och tjänster har ökat. Enligt Sörqvist (2004) har följaktligen för 
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kostnader gällande brister och fel ökat och därför är behovet att göra rätt från början väldigt 

viktigt. Enligt Sörqvist (2004) har många kvalitetsområdetsverktyg och metoder utvecklats i 

USA under 1900-talet första hälft. 

Men vad menas med en förbättring? Sörqvist (2004) beskriver att för att förstå vad som 

menas med en förbättring måste verksamheter undersöka närmre på de fel, brister, problem 

samt möjligheter vars existens utgör grunden till att någon eller något kan blir bättre. En 

förbättring i en verksamhet kan uppstå från ett dåligt läge till ett bättre men det kan även 

uppstå vid sämre läge till ett mindre bättre läge. Sörqvist (2004) berättar att förbättringar inom 

verksamheter kan bedrivas för att lösa problem, brister och fel eller för att utveckla bra eller 

bättre kvaliteter som skapar mervärde för verksamheten.  

Förbättringar kan separeras utifrån ett tidsperspektiv vilket kan skilja sig mellan 

förebyggande- och reaktiva förbättringar där förebyggande förbättringar innebär att åtgärder 

genomförs innan problemet uppstått medan reaktiva förbättringar innebär att åtgärder 

påbörjas utifrån problem som redan uppstått. Om verksamheter ska kunna arbeta med 

förebyggande krävs det att verksamheter systematiskt använder metoder och tekniker som 

möjliggör att eventuella fel, brister och problem kan identifieras innan de inträffar. 

Förbättringar kan även tillämpas med olika fokus och inriktningar där tre viktiga omfattningar 

kan urskiljas vilket är kundfokus/processfokus, verksamhetsfokus/produktfokus och 

intäktsfokus/kostnadsfokus. (Sörqvist, 2004) 

Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig hörnsten inom offensiv kvalitetsutveckling 

eftersom verksamheten ständigt måste försöka förbättra kvaliteten på verksamhetens t.ex. 

tjänster/produkter/erbjudande (Bergman & Klefsjö, 2012). Inom ständiga förbättringar finns 

den så kallade förbättringscykel vilket är "Planera-Gör-Studera-Lär" (Bergman & Klefsjö, 

2012, sid.46). Inom kvalitetsförbättringar ska verksamheter se till att produkter/tjänster eller 

erbjudande har en högre eller bättre kvalité fast till en lägre kostnad vilket gynnar både 

kunden och verksamheten. Att en verksamhet ska lyckas med att arbeta med ständiga 

förbättringar har ledarskap en stor betydelse. 

Bergman och Klefsjö (2012) säger att det finns ett stort behov av att ha bra och synliga ledare 

i samhället i både företag och verksamheter som har en skicklighet att utöva ett gott och 

engagerat ledarskap. Enligt Demings (1986, 2000) betonades att ledarskap byggdes på 

mänskliga värderingar och ideal som är attraktiva i dagens demokratiska samhälle och på 

1980-talet tog Deming (1986, 2000)  fram 14 punkter som betonade en förbättrad syn på 

ledarskap utifrån den svåra konkurrenssituation som uppstått i USA. Även i Japan har 

Demings syn på ledarskap haft ett avgörande för utveckling i Japan (Bergman & Klefsjö, 

2012). 

En av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling utveckla ett engagerat ledarskap handlar om 

”att en bra ledare får medarbetarna att känna sig trygga och stolta i sitt arbete över vad de 

själva, gruppen och hela verksamheten skapar”(Bergman &Klefsjö, 2012, sid.50). Författaren 

menar ett bra ledarskap leder till att medarbetarna känner sig uppskattade i det de gör och 

därefter gör ett bra arbete ifrån sig.  
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Nilsson och Kropp (2002) förklarar att en ledare behöver kunskap inom företagets 

verksamhetsområde men att en ledare även behöver ha utvecklade ledaregenskaper. Nilsson 

och Kropp (2002) fortsätter att ledare måste ha en förståelse för gruppdynamik och hur 

människor fungerar såväl som individer och i grupp. Redan på Demings tid betonades det 

starkt och tydligt hur viktigt ett visionärt och stödjande ledarskap är (Bergman & Klefsjö, 

2012).  

Deming ansåg att i ledningen skulle utvecklingen av processen och de människor som arbetar 

i den skulle ha störst fokus. Han betonade även att vikten av ett visionärt stödjande ledarskap i 

motsats till övervakning och administration av processens slutresultat. Att arbeta med offensiv 

kvalitetsutveckling i en verksamhet måste byggas på ledningens ständiga engagemang för 

kvalitetsfrågor samt att ha ett starkt och engagerat ledarskap för offensiv kvalitetsutveckling. 

(Bergman & Klefsjö, 2012) 

Enligt Yukl (2013, sid.23) är definition av ledarskap "ledarskap är en process som innebär att 

påverka andra i en grupp eller en verksamhet att förstå och vara överens om vilka uppgifter 

som bör utföras och hur de bör utföras, samt att underlätta individens eller gruppens arbete 

med att utföra uppgifter och uppnå gemensamma mål". Grönlund och Stenbock-Hult (2014) 

säger också att ledarskap definieras som en process där en individ påverkar en grupp av 

individer för att uppnå ett gemensamt mål. Yukl (2013) säger att ledarskap är en process i 

vilken en eller flera personer avsiktligt påverkar andra, i syfte att leda, strukturera och 

underlätta aktivitet och relationer i en grupp eller en verksamhet. 

Det gäller att inte bara jobba med ständiga förbättringar och att en chef ska leda sin personal 

inom en verksamhet. En chef och medarbetarna måste också känna sig motiverade att gå till 

sin arbetsplats och känna att de bidrar med något i verksamheten. Har man motiverade chefer 

och personal gynnar det verksamheten och detta i sin tur leder till ökad framgång (Passer & 

Smith, 2001). I denna uppsats kommer Hertzbergs tvåfaktorteori om motivation att tas upp.  

 

Herzberg´s teori tillhör den tillfredställande teorierna som är uppdelade i två kategorier såsom 

behovs och incitaments teorier. Dessa motivations teorier lyfter fram de grundläggande 

specifika faktorerna som motiverar en individ (Nancy, 2011).  Teorin etablerades år 1959 och 

bidrar med incitament motivationsfaktorer. Hezberg´s teori är uppdelad i två delar såsom 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Cole, 2004). 

I denna studie har författaren valt att inte problematisera skillnaden mellan "ledare" och "chef". 

Detta kan möjligen vara störande för läsaren men de båda orden användas som synonymer 

emellanåt.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer arbetar med ständiga förbättringar 

kopplat till verksamhetens mål inom äldreomsorgen. 
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1.3 Frågeställning 

För att besvara syftet i denna studie kommer följande forskningsfrågor ge en djupare insikt i 

denna studie vilket är: 

1. Hur vägleder chefer medarbetarna att strävar mot verksamhetens mål? 

2. Hur arbetar chefer med förbättringar och förändringar? 

3. Hur motiverar chefer sin personal på arbetsplatsen?  

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas genom att intervjua två ledare/chefer inom äldreomsorgsförvaltningen i en 

kommun i Älvsborgs län för att undersöka hur chefen arbetar med förbättringar kopplat till 

verksamhetens mål. En enkätundersökning kommer delas ut till medarbetarna för   

att kunna jämföra och värdera intervjuade ledarnas svar inom de angivna områden som väljs 

utifrån teorin. Studien kommer även att avgränsas inom områden såsom offensiv 

kvalitetsutveckling, ständiga förbättringar och förändringar, ledarskap och motivation. Dessa 

områden har valts utifrån att kunna besvara frågorna och uppnå uppsatsens mål.   
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2 Teori 

I det här avsnittet presenteras teori som är relevant utifrån studiens syfte. Detta kapitel syftar 

till att ge föfattaren och läsarna en fördjupning inom områdena ständiga förbättringar, 

ledarskap och motivation.  

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

Enligt Hellsten och Klefsjö (2002) är offensiv kvalitetsutveckling ett oklart begrepp men för 

att lyckas med offensiv kvalitetsutveckling är det viktigt att verksamheter betraktar begreppet 

som en helhet, bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg. Total Quality Management 

(TQM) är ett begrepp som det har skrivits mycket om. Bergman och Klefsjö (2012, sid.38) 

beskriver att begreppet på svenska betyder "offensiv kvalitetsutveckling". Men det finns 

också andra termer för TQM på svenska vilket är totalkvalitet, Institutet för 

kvalitetsutveckling (SIQ), detta begrepp används som kundorienterad verksamhetsutveckling 

(Hellsten & Klefsjö, 2002). Författaren menar att i dagens samhälle finns det många företag 

och verksamheter både privata och offentliga vilket kvalitetsfrågor är en viktig del i 

verksamheten där verktyg, värderingar eller arbetssätt tillämpas för att ständigt utveckla 

ständiga förbättringar. Bergman och Klefsjö (2012, sid.38) säger att offensiv 

kvalitetsutveckling innebär att "man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa 

kundernas behov och förväntningar till den lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt 

förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på verksamhetens processer". 

Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att aktivt och ständigt förebygga, förändra och 

därmed förbättra kvalitet och produktion i verksamheten. Att ständigt arbeta med förbättringar 

för kvalitet är pågående arbete som handlar om att utveckla verksamhetens produkter och 

processer. Ordet "utveckling handlar även om att stödja den personliga utvecklingen hos de 

människor som arbetar i dessa processer. Offensiv kvalitetsutveckling är en helhet där 

värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att nå en högre kundtillfredsställelse med 

mindre resursåtgång. Hörnstensmodellen är en modell i offensiv kvalitetsutveckling där 

ledarskap för kvalitet är grunden (Bergman och Klefsjö, 2012). I hörnstensmodellen vilar 

värderingarna på, se figur 2.1: 

 Arbeta med processer 

 Arbeta med ständiga förbättringar 

 Basera fakta på beslut 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 Sätta kunderna i centrum 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling 

Källa: Bergman & Klefsjö, 2012 
 

2.1.1 Sätt kunden i centrum 

I dagens samhälle är det viktigt att sätta kunderna i centrum där behov och förväntningar 

sätter värdet på kvalitet. Att sätta kunden i centrum innebär att försöka leva sig in i vad 

kunden vill ha genom att försöka uppfylla dessa behov och förväntningar, därför är det viktigt 

att förstå sina kunder (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) anser att både 

de externa och interna kunderna ingår i hörnstensmodellens värdering att ”sätt kunden i 

centrum” och att det är kunderna som sätter värdet på kvalitet som företaget erbjuder kunden. 

Kvalitetsutveckling handlar om att ge de interna kunderna och medarbetarna möjlighet att 

göra ett bra arbete genom att uppfylla deras behov och förväntningar (ibid.). I längden skapar 

det möjligheter att få nöjda externa kunder om de interna kunderna har bra förutsättningar i 

arbetet (ibid.). 

Oliver (2010) beskriver kundfokus utifrån fyra perspektiv vilket är rättvisa, kvalitet, behov 

samt värde. Författaren säger att kvalitet på en tjänst eller en produkt är viktig för kunden för 

att det är kunden som i slutändan köper produkten eller tjänsten som företaget erbjuder. 

Begreppet kvalitet är upp till konsumenten, och kvalitet är beroende av om det finns en 

möjlighet att göra en jämförelse på en produkt eller tjänst. Enligt Oliver (2010) finns det en 

del verksamheter som arbetar med en egen tydning av vad hög kvalitet betyder och denna är 

baserad på olika analyser som görs utifrån kundens behov. En forskning enligt Cäker (2007) 

har genomförts på en verksamhet som specialtillverkade produkter efter kundernas förfrågan, 

detta sammanfattas i forskningen att kunderna har en direkt påverkan i verksamhetens 

beteende vid återkoppling om kunderna upplevde tillfredsställelse vid användning av 

produkten.  
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2.1.2 Basera beslut på fakta 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) bygger hörnstenen "baserat beslut på fakta" på 

systematiskt analys av olika slag information som sammanställs. Utifrån den sammanställda 

informationen får verksamheten ta slutsatser för de förändringar som dyker upp i processen. 

Till det arbetet med att samla, strukturera och analysera numerisk information i offensiv 

kvalitetsutveckling används förbättringsverktyg för strukturering och analys av numerisk 

information. Utöver detta används det sju ledningsverktyg för att vara till hjälp vid 

strukturering och analys av verbal information.  

2.1.3 Arbeta med processer 

Hörnstenen "att arbeta med processer" enligt Bergman och Klefsjö (2012) är att en process 

består av sammanhängande vilket aktiviteter upprepas i tid och processen ska tillfredsställa 

verksamhetens kunder med det som tillverkas men samtidigt tänka på att använda så lite 

resursåtgång som möjligt. Processer finns i alla verksamheter och intresset ligger i att värde 

ska skapas, kunden tillfredsställas, genuin effektivitet skapas, att verksamhetens resurser och 

kompetens används på bästa sätt (Ljungberg & Larsson, 2001).  Statistiska verktyg kan 

tillämpas för att ge tidigare resultat information om nuläge för att kunna förbättra processen.  

2.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) ökar kraven på kvaliteten vilket innebär att kvaliteten på 

tjänster och produkter ständigt måste förbättras för att göra kunden nöjd och att arbeta 

ständiga förbättringar är en viktig hörnsten inom offensiv kvalitetsutveckling. Grundregeln 

för förbättringar är att det alltid finns ett sätt att till en lägre kostnad åstadkomma högre 

kvalitet, allting går att förbättra både externt såväl som internt där verksamheter kan 

åstadkomma med enkla åtgärder för att arbeta med ständiga förbättringar. Att genomföra 

förändringar måste ständiga förbättringar tillämpas i verksamheten och vid misslyckande av 

förbättringar i verksamheten måste även det accepteras (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012)  då ett misslyckande uppstår ska verksamheter ta kunskap och 

lärdom genom att ta till sig information om processen som det har bidragit med. Inom 

offensiv kvalitetsutveckling finns det både stora som små förbättringar som innefattas vid 

arbete med ständiga förbättringar (ibid.). 

 

Förbättringscykeln “ Planera - Gör - Studera - Lär “ (se figur 2.2) är en symbol för ständiga 

förbättringar (Bergman & Klefsjö, sid.46,2012). Genom att använda sig av PDSA-cykeln kan 

verksamheter arbeta med ständiga förbättringar där varje förbättringsåtgärd kontrolleras i alla 

steg i förbättringsarbetet innan arbetet går vidare till nästa steg i cykeln, PDSA-cykeln har 

fyra flöden som är följande (Bergman & Klefsjö, 2012): 

 

• Planera (plan) - hitta problemet för att sedan upprätta en handlingsplan över problemen  

• Gör (do) - genomför handlingsplanen  

• Studera (check/study) - studera och utvärdera handlingsplanen  

• Lär (act) - lär av misstagen och analysera problemlösningarna 

 



 

8 

 

Delegering av 
ansvar och 

befogenheter

Anställda 
blir 

motiverade

Förbättrade

resultat

Företagsledn
ingen har 
förtroende

 

Figur 2.2 PDCA-cykeln 

Källa: Bergman & Klefsjö, 2012 

2.1.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Bergman och Klefsjö (2012)  menar att ett framgångsrikt arbete med kvalitet är det viktigt att 

skapa förutsättningar för delaktighet och hörnstenen ”skapa förutsättningar för delaktighet” 

innebär att ledningen skapar och underlättar möjligheter på olika sätt för medarbetarna genom 

att medarbetar ska delta och påverka de beslut som tas samt delta i förbättringsarbetet. 

 

För att medarbetarna ska göra ett bra arbete måste de kunna känna att de är delaktiga, kunna 

ta ansvar för sina arbetsuppgifter och vara engagerade (Bergman & Klefsjö, 2012). När 

medarbetarna kan ta eget ansvar skapas stolthet viket leder till förbättrad kvalitet att 

genomföra ett bra arbete (ibid.). En positiv människosyn grunden för att kunna åstadkomma 

delaktighet. Genom den onda cirkeln och den goda cirkeln kan verksamheter ge medarbetarna 

mer ansvar och förtroende, se figur 2.3  (ibid.). 

 

 
 

                  Den onda cirkeln  Den goda cirkeln 

 

 

Figur 2.3 Den onda och goda cirkeln 

Källa: Bergman & Klefsjö, 2012 
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Medarbetarna måste kunna känna delaktighet, engagemang och ta ansvar för att kunna utföra 

ett bra arbete vilket kan ske genom delegation av ansvar och befogenheter. Enligt Bergman 

och Klefsjö (2012) är arbetstillfredsställelse både ett viktigt mål och ett viktigt medel för att 

uppnå hög kvalitet. Enligt Yukl (2013) anses att delegering leder till en förnyad 

beslutskvalitet eftersom det är individen som arbetar i processen och har möjligheten att se 

vilka förbättringar som skall genomföras. Delegering kan leda till ökat engagemang 

upplevelse av meningsfullhet i arbetsuppgifterna samt delegering skapar effektivitet (ibid.). 

 

Enligt Bertlett et. al (2012) är relationen mellan chef och medarbetare betydelsefull för hur 

verksamheten kommer att lyckas med dess mål. När en ledare låter medarbetarna ta eget 

ansvar måste de vara beredda att ta ansvar. Banden mellan chef och medarbetare måste därför 

kunna vara flexibla beroende på hur mogen den enskilde individen är för att kunna ta emot 

ansvaret. Författaren menar att när individen är mogen och kan ta mer ansvar kan individen 

bli mer motiverad vilket kan bidrar med positivt ökad möjlighet i arbetet i verksamheten 

vilket är en fördel (ibid.). Yun, Cox och Sims Jr (2006) påpekar också att medarbetarnas 

egenskaper spelar också en viktigroll i hur de reagerar på ökat ansvar. 

2.1.6 Utveckla ett engagerat ledarskap 

Utvecklat ett engagerat ledarskap" är grunden på hörstensmodellen vilket har en stor 

betydelse i verksamheter för att skapa en kultur för offensiv kvalitetsutveckling och 

förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) påpekar att i ett 

bra ledarskap får medarbetarna att känna sig trygga i sitt arbete samtidigt som de kan känna 

sig stolta vad de själva, gruppen och verksamheten kan skapa. Bergman och Klefsjö (2012) 

fortsätter med att ett bra ledarskap bidrar till att medarbetarna får både självkänsla och 

självförtroende utifrån vad medarbetarna åstadkommer. 

2.2 Ständiga förbättringar i verksamheter 

Många verksamheter sedan början på 1800-talet har bedrivits till ett anpassat arbete med 

ständiga förbättringar där verksamheter har strävat efter att få uppnådd kvalitet (Bhuiyan & 

Baghel, 2005). På engelska översätts ständiga förbättringar till Continuous Improvement (CI) 

där den amerikanske professorn och management experten William Edwards Deming beskrev 

konceptet CI som ”Improvement initiatives that increase success and reduce failures” 

(Bhuiyan och Baghel, 2005, sid.761). Inom många företag arbetar verksamheter med 

förbättringar vilket har vuxit fram i många gränsade områden och idag bedrivs inom många 

företag ett systematiskt förbättringsarbete även inom områden som miljö, arbetsmiljö, 

ekonomistyrning m.fl. (Sörqvist, 2004). 

I privata och offentliga verksamheter arbetar många företag med ständiga förbättringar och 

kvalitetsfrågor. Verksamheter är beroende både av lagstiftningar, och kunder för att prestera 

bra produkter eller tjänster som påverkar kvalitén, lönsamheten samt kostnadseffektiviteten. 

Enligt Singh och Singh (2015) förväntas verksamheter producera tjänster och varor med hög 

kvalitet. Bergman och Klefsjö (2012) går också under samma rubrik där varor och tjänster ska 

prestera med hög kvalitet som sker genom ständiga förbättringar då behoven av kvalitet 

ständigt ökar i dagens verksamheter. Enligt Rother (2014) innebär det att arbeta med ständiga 

förbättringar av produkters eller tjänsters kvalitet att verksamheten skall vet vilka kunderna 
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är. Rother (2014) menar att verksamheter ska veta kundernas behov, förväntningar, uppfylla 

och helst överträffa dessa genom utifrån att förbättra processen i verksamheten dagligen. 

Författaren anser att det är viktigt med ständiga förbättringar för att lyckas med sitt 

förbättringsarbete där verksamheten utvecklas vilket har en betydande roll i verksamheten. 

Att arbeta med ständiga förbättringar är ett arbetssätt där verksamheter skall skapa 

förutsättningar för kvalitetsutveckling inom verksamheten (Elg, Gauthereau & Witell, 2007). 

För att verksamheter skall lyckas måste de tillämpa ständiga förbättringar för att skapa en 

framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet (Damij, Dami, Grad & Jelenc, 2008). Både i 

privata och offentliga verksamheter finns det förbättrings- eller förändringsarbete där olika 

metoder, verktyg, koncept eller program tillämpas i verksamheten för att lyckas med ständiga 

förbättringar. Singh och Singh (2015) menar att det finns olika koncept för ständiga 

förbättringar där verksamheter strävar efter att utvecklas och lyckas. Singh och Singh (2015, 

sid.76) beskriver ständiga förbättringar som ”a never-ending journey towards quality and 

efficiency”.  

2.3 Förändringar och förbättringsarbete 

Enligt Hartley (2005) finns det orsaker till varför vissa verksamheter tycks vara mer 

mottagliga för utveckling och förändring än andra. Bergman & Klefsjö (2012) anser att det 

finns en förändringsproblematik och en av dessa orsaker är att det ägnas alldeles för lite tid till 

förändringsarbete. Författaren anser att om verksamheter som ständigt strävar efter 

förbättringsarbeten i sina verksamheter få en struktur och en kultur som stödjer deras 

förändringsarbete. Sörqvist (2004) menar att de flesta verksamheter har lyckats bra med 

förbättringsarbete där verksamheter har skapat en tydlig verksamhet att driva förbättringar 

utifrån. 

Sörqvist (2004) beskriver också att människors attityder har en stor betydelse för hur 

förbättringsarbete ska lyckas. Ledningen måste ta ansvaret för förbättringsarbete för att inte 

misslyckas i verksamheter. När detta sker kan även förändringsmotstånd uppstå vilket kan 

leda till att åtgärderna misslyckas. Ledningens uppförande och handlande kommer att ha en 

avgörande roll på vad medarbetarna kommer att uppleva och leverera gällande förbättringar i 

sitt arbete (Sörqvist, 2004). Medarbetarna har en avgörande roll med förbättringsarbetet och 

enligt Yun, Cox och Sims Jr (2006) ser många medarbetare sitt arbete som en del av sin 

personliga livsuppfyllelse. 

Författaren säger att de flesta verksamheter har en specifik process när de arbetar med 

förbättringar. Enligt Sörqvist (2004)  kan en verksamhets förbättringsarbete beskrivas utifrån 

fyra olika processteg vilket är identifiera, lösa, genomföra och underhålla. Första processtegen 

är att identifiera genom att hitta problemet och inhämta information om detta, andra steget är 

att lösa det aktuella problemet som har uppkommit därmed bestämma en effektiv lösning, 

tredje steget är genomföra lösningen där arbetet består av planering och utveckling av berörda 

individers kunskaper och attityder för att få kontroll på problemet och fjärde steget är att 

underhålla och säkra att de förbättringarna som har genomförts ska bli permanenta.   
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2.4 Ledarskap 

I dagens samhälle ställer många krav på en ledare. Beroende på vad en chef arbetar med idag 

ställs det olika mycket ansvar. En chef ansvar för effektivitet, kvalitet, service, 

resultatredovisning, uppföljning, riskhantering, arbetsmiljö, personalvård, kontakter med 

fackliga verksamheter. Mer kan det vara andra intressenter m.m. och därefter förväntas bra 

ledare att motivera sin personal och utveckla sin verksamhet. Chefen ska ha kunskaper och 

metoder för att hantera ett vitt spektrum av frågor. (Runebjörk & Wendleby, 2013) 

Enligt Nilsson och Kropp (2002) skall en ledare kunna sitt arbete genom att personen har 

uppnått en viss praktiskt erfarenhet inom ledarskapsyrket. Här är det viktigt att särskilja 

praktiskt utveckling som ledare och antal år inom yrket. Nilsson och Kropp (2002) menar att 

en person med flera års erfarenhet kan i vissa fall endast ha tre års kunnighet och övrigt arbete 

har varit en repetition utan att individen har utvecklats. Nilsson och Kropp (2002) fortsätter 

att säga att en ledare behöver ha kunskap inom företagets verksamhetsområde, och en chef 

måste även ha ett väl utvecklat ledarskap, kunna ge beröm samt kunna ge konstruktiv kritik 

som i sin tur leder till ett bättre slutresultat. Som ledare måste ledaren kunna ifrågasätta 

verksamheten vilket är enligt Nilsson och Kropp (2002): 

 Vad står vår verksamhet för? 

 Vad är vår verksamhet duktig på? 

 Vilka är våra svagheter? 

 Vilka möjligheter står vi inför? 

 Vilka hot är vi medvetna om? 

Ledarens traditionella roll har varit att säkerställa en vettig vision och mätbara mål för 

verksamheten och dessutom måste ledaren idag också kunna rekrytera duktiga människor, 

utveckla dessa och behålla dem inom verksamheten menar (Nilsson & Kropp, 2002). En 

ledare måste även våga ta konflikter, våga delegera och prioritera men också vara lyhörd. 

Nilsson och Kropp (2002) beskriver att ett ledarskap kan uttrycks inom tre 

kompetensområden vilket är erfarenhet, kunskaper och egenskaper. 

Kompetensområde för erfarenhet innebär enligt (Nilsson och Kropp, 2002): 

 Ledaren ska ha arbetat under flera ledare och ha erfarenhet av förändring och 

verksamheter. 

 Kunna veta arbetsområde samt kunna företagets verksamhet. 

 Skapat kontaktnät både inom och utanför företaget. 

Kompetensområde för kunskaper innebär enligt (Nilsson och Kropp, 2002): 

 Formell kompetens, utbildning och social kompetens. 

 Förstå och hantera gruppdynamik. 

 Kunna ge och ta konstruktiv feedback. 
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Kompetensområde för egenskaper innebär enligt (Nilsson och Kropp, 2002): 

 Personlig, mänsklig, rättvis och kunna gå att lita på. 

 Fokusera på helheten och kunna föra ut visioner och mål. 

 Kunna ta ansvar, leda personligen och förmedla sin vilja genom att ta ansvar. 

2.5 Ledarskapets roller 

En chef skall ge vägledning åt anställda, säkerställa att de är motiverade och skapa 

gynnsamma förutsättningar för arbetet (Yukl, 2013). Det finns ett antal aktiviteter som är 

direkt kopplade till chefsrollen och dessa aktiviteter är anställning, upplärning, vägledning, 

uppmuntran, kritik, befordran och avskedande av personal. Alla chefens arbetsuppgifter och 

aktiviteter präglar på ledarrollen. (Yukl, 2013) 

Enligt (Ellström, Eriksson, Kock & Wallo, 2016) finns det en central forskare som har 

studerat ledarens roller. Forskaren Henry Mintzberg har forskat vad egentligen en ledare gör 

och i Mintzberg studie från 1973 framkom tre huvudgrupper av roller som en ledare har vilket 

är kontaktroller, informationsroller och beslutsroller (Mintzberg, 1973) och alla dessa roller 

har en inverkan av chefens arbete. Forskaren Tengblads har också forskat vad egentligen en 

ledare och studien visade på liknande sätt som forskaren Mintzberg men vissa aspekter hade 

förändrats (Ellström et al., 2016). De olika Mintzbergs chefsrollerna kan ses i tabell 2.1 

förklaringarna kommer nedför (Yukl, 2013):  

Tabell 2.1 Mintzberg chefsroller 
Interpersonella Roller Informationsroller Beslutsroller 

Ledare Övervakare Entreprenör 

Förbindelselänk Informationsförmedlare Krislösare 

Galjonsfigur Talesperson Resursfördelare 

  Förhandlare 

Källa: Yukl, 2013 

 Ledarrollen 

Olika aktiviteter är bundna till ledarrollen vilket är anställning, upplärning, 

vägledning, uppmuntran, kritik, befordran och avskedande av personal. Chefens 

ansvar är att se till verksamheten fungerar som en integrerad helhet som uppfyller 

verksamhetens huvudsakliga syfte och därför måste chefen se till att vägleda 

medarbetarna, se till att medarbetarna är motiverade och skapa fördelaktiga 

kvalifikationer för arbetet. 

 Rollen som förbindelselänk 

Rollen innebär att chefen ska kunna bevara ett nät av kontakter med personer och 

grupper utanför verksamheten som är viktiga för utbyte av information och tjänster. 

Chefen ska helt enkelt skapa nya kontakter, bevara kontakten med människor och 

erbjuda tjänster för att senare själv kunna be om tjänster i utbyte. 
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 Galjonsfigursrollen 

En chef som är en ledare för en verksamhet ska uppfylla vissa symboliska åtaganden 

av juridisk och social natur vilket är att underteckna dokument (t.ex. kontrakt, 

särskilda tillstånd), leda speciella möten och ceremoniella tillställningar (t.ex. 

pensionsmiddagar för medarbetarna, delta i övriga ritualer och ceremonier samt ta 

emot övriga officiella besökare). 

 Rollen som övervakare 

En chef skall alltid söka information som handlar om t.ex. att läsa rapporter och 

minnesanteckningar, närvara vid möten eller göra inspektionsrundor på företaget, 

upptäcka problem och möjligheter, samt utveckla en förståelse för såväl yttre händelse 

som interna processer inom den organisatoriska underenheten. 

 Rollen som informationsförmedlare 

En chef har tillgång till informationskällor vilket inte är tillgängliga för medarbetare. 

En del av informationen är fakta informationen och en del handlar om preferenser hos 

personer som vill påverka chefen t.ex. de personerna med höga poster. En del 

formationen måste även förmedlas till medarbetarna. 

 Rollen som talesperson 

En chef ska även förmedla information utanför den organisatoriska underenheten. 

Mellanchefer och chefer måste rapportera till sina överordnanden, medan en vd måste 

rapportera till bolagsstyrelsen eller ägarna.  

 Entreprenörsrollen 

En chef ska för en verksamhet kunna lösa förändringar som uppstår i en situation där 

planerade förändringar äger rum i form av t.ex. förbättringsprojekt, utveckling av en 

ny produkt, inköp av ny utrustning, eller omorganisation av en formell struktur. 

Chefen tar hand om en del av förbättringsprojektet som leds medan andra 

förbättringsprojekt delegeras till medarbetarna.  

 Rollen som krislösare 

I rollen som krislösaren tar chefen tag med plötsliga kriser som uppstår och inte går att 

se bort. Orsaker som plötslig kan dyka upp är händelser som t.ex. konflikter mellan 

medarbetarna, förlust av en nyckelmedarbetare, en brand eller olycka. 

 Resursfördelarrollen 

Chefens uppgift är att fördela resurser som t.ex. budget, personal, material, utrustning, 

lokaler och tjänster. Chefen avgör vad som ska beslutas i de resurser som ska fördelas. 

Genom att ta ansvar för resursfördelning kan chefen bibehålla kontrollen över 

strategiutvecklingen och verka för att samordna och integrera de medarbetarnas 

arbetsprocesser i syfte att nå strategiska mål. 
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 Förhandlarrollen 

En chef kan delta i många sorters förhandlingar som t.ex. förhandlingar med 

fackförbund som engagera klagomål eller kontrakt mellan anställda och arbetsgivare, 

kontraktsförhandlingar med viktiga kunder, leverantörer eller konsulter, 

anställningsförhandlingar med nyckelmedarbetarna och andra icke rutinmässiga 

förhandlingar så som t.ex. vid förvärv av ett annat företag eller ansökan om ett stort 

lån. 

2.6 Medarbetarskap 

Om en verksamhet ska kunna överleva måste verksamheten arbeta med ständiga förbättringar. 

För att detta ska vara möjligt behövs det att alla medarbetare är delaktiga och ska de 

gemensamma målen för verksamheten. En verksamhets framgång hänger både på ledning och 

medarbetare och deras samspel sinsemellan (Møller, 1994). 

All förbättring i en verksamhet är viktiga för att kunna möta de utmaningar som uppstår i 

dagens samhälle menar Bessant och Caffyn (1997). Att implementera ständiga 

förbättringsarbeten har förbättringar skett av arbetsprocessen där mänskliga resurser används. 

Författaren säger att genom att främja medarbetarnas engagemang och delaktighet kan resultat 

och produktivitet uppnås i en verksamhet (Suárez-Barraza & Miguel-Dávila, 2014). 

Medarbetarnas förtroende har en avgörande betydelse för hur väl med ständiga förbättringar 

faller ut menar Lee (2004). Författaren anser om inte medarbetarna får förtroende för att 

arbeta mot ständiga förbättringar blir det svårt för medarbetarna att bli motiverade för att 

komma igång med ett förbättringsarbete. 

Enligt (Postuma, Campion, Masimova & Campion, 2013) forskning visades det att i en 

förtroendefull miljö i en verksamhet bidrar det med att medarbetarna visar mer engagemang 

vilket leder till ett förbättrat resultat. Resurser som blir utförda av människor har en 

enastående och en viktig påverkan på verksamhetens prestanda och framhåller sambandet hur 

verksamheten hanterar personalen och den organisatoriska prestandan menar (Becker & 

Gerhart, 1996).  

Enligt (Lam, O'Donnell & Robertson, 2015) finns det inte många studier kring hur ledaren ska 

agera och handla för att få engagerade medarbetare. Lam et al.(2015) gjorde en studie för att 

se vilken ledarskapstaktik som var mest effektiv för att få positivt engagemang för ständiga 

förbättringar hos medarbetaren. Studien visade att om chefen använde ett tillvägagångssätt för 

medarbetarna så gav det mest effekt för att nå bästa resultat för att få positivt engagemang hos 

medarbetarna därmed visade studien också att ifall medarbetarna är motiverade och 

inspirerade med effektivpåverkan så skulle det ge mest engagemang hos medarbetaren för att 

arbeta med ständiga förbättringar. 

Enligt (Calvo-Mora, Picón-Berjoyo, Ruiz-Moreno & Cauzo-Bottala, 2015) har sociala 

faktorer stor effekt på verksamheten resultat vilket har en påverkan hur medarbetarna hanterar 

verksamhetens tekniska faktorer, såsom leverantörer, partners och processer. Författaren 

menar också att det är viktigt att verksamheten har en öppen och flexibel företagskultur med 

inriktning mot förbättring. 
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2.7 Motivation 

Gällande definition för motivation finns det ingen bestämd definition. Motivation är ett 

latinskt ord som är ”movere”, det ordet betyder röra (Kaufmann & Kaufmann 2000). Inom 

psykologin definieras motivation som ”ett inre tillstånd hos individen som ger upphov till en 

önskan att agera med bestämda avsikter” (Flach B, 2006, sid.61). 

 

Kunskapskällan Nationalencyklopedin (2017)  har flöjande definition av motivation 

”Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål”. Beroende på vem som tolkar motivation definieras det på olika sätt och 

innebörden är att en viss faktor/inre tillstånd bidrar till att man strävar efter ett visst mål. 

 

Det är de olika personliga faktorerna som motiverar individerna i en verksamhet. För att få ett 

lyckat partnerskap är en av faktorerna de personliga motivationsfaktorerna.  När en 

verksamhet skapar vision och kärnvärderingar är det viktigt att beakta de enskilda 

motivationsfaktorerna. Synergieffekter såsom i form av ökad motivation och energi kan 

skapas om medarbetarnas motivationsfaktorer kan mötas i verksamhetens vision (Harnesk, 

2004). 

 

Enligt Sörqvist (2004) baserar motivation på vilka drifter och behov individen har. Varje 

medarbete är en individ med sina egna specifika behov vilket är grunden för motivation. Det 

finns yttre och inre motivation som bedriver en individ mot ett mål. Den inre motivationen 

syftar sig till att individen har ett behov av utveckling och självförverkligande. Den yttre 

motivationen är svagare än den inre motivationen för att den är kopplad till yttre faktorer. Inre 

motivation kan vara baserad av upplevelse av meningsfullhet i arbetet, och yttre faktorer 

såsom belöning och krav (Sörqvist, 2004). 

2.7.1 Motivationsfaktorer 

Förutom att chefen ska leda sina medarbetare behöver medarbetarna även motivation för att 

känna att jobbet är meningsfullt. Dessutom behöver chefen själv känna motivation för att 

driva sitt dagliga arbete. Att personalen ska vara motiverade på arbetsplatsen är numera en 

viktig faktor oavsett vad för verksamhet verksamheten har.  Att individen ska känna sig 

motiverad på arbetsplatsen är det för det mesta grundläggande faktorer som behöver 

uppfyllas. Därför har Fredrick Herzberg´s motivationsteori fördjupas i detta arbete, se tabell 

2.2.  
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Tabell 2.2 Frederick Herzberg tvåfaktorteori 
Hygien-/underhållsfaktorer Motivationsfaktorer 

 

 Företagets politik och administrativ  

 Ledarskap 

 Mellanmänskliga förhållanden 

 Fysiska arbetsförhållanden 

 Löneförhållanden 

 Status 

 Trygghet i arbetet 

 Privatlivet 

 Prestationer 

 Uppskattning 

 Befordran 

 Ansvar 

 Arbetet i sig 

 Utveckling 

Källa: Vroom, (1964),  McShane & Von Glinow (2005) 

Hygien-/underhållsfaktorer: Dessa faktorer är kopplade till arbetsplatsen och är ofta kallade 

missnöjda faktorer. Det vill säga att de inte genererar tillfredsställande och har mindre effekt 

att motivera personalen dock är nödvändiga på arbetsplatsen. Hygienfaktorer är yttrefaktorer 

och symboliserar fysiologiska behov som förväntas bli uppfyllda på arbetsplatsen av 

personalen (Robert & John, 2008). I Herzberg´s tidigare arbeten kopplade han dessa faktorer 

till hygienfaktorer såsom att hindra sjukdomar, och i senare arbeten kallade han dessa faktorer 

för underhållsfaktorer (McShane & Von Glinow 2005).        

 Företagets politik och administrativ – Ett företags policy kan både gynna och även 

skada personalen/företaget beroende på hur den använts. För att minimera konflikter 

bör policyn vara tydlig och omfatta riktlinjer såsom klädsel, arbetstider, semester och 

så vidare. Faktorer som bidrar till negativa känslor på jobbet är långa arbetstider och 

hög stress vilket kan påverka personalens personliga liv (Hawa, 2010).  

 

Personal med högre fattning på ett företag kan utnyttja företags policy till sin egen 

vinning. Denna sort av uppförande kallas verksamhetspolitik och är ganska vanligt i 

mindre verksamheter som inte har tillräckligt med resurser. Att hindra detta beteende 

är det viktigt att ha klara regler för resursallokering, personal är delaktiga i 

förändringsarbete och får utbildning samt andra åtgärder (McShane & Von Glinow, 

2005). 

 

 Ledarskap – Som chef ska man besitta egenskaper som att ha visioner, vara 

målinriktad, ha social förmåga, vara bra lyssnare och kunna inspirera sina medarbetare 

(Goleman, 2004).  

 

 Mellanmänskliga förhållanden – Denna faktor kan ha en stor påverkan om 

personalen på arbetsplatsen trivs eller inte trivs. Att ha sociala kontakter och bra 

relationer med sina kollegor är en givande faktor på arbetsplatsen (Hawa, 2010). 
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 Fysiska arbetsförhållanden – Som anställd vill man ha rimliga arbetsförhållanden. 

Vissa stör sig på fysiska störningsmoment som till exempel drag, värme, buller eller 

kyla medan andra inte gör det. Vad man upplever som är rimligt är väldigt 

individuellt. Stress är en annan fysisk påfrestning på arbetsplatsen som anställda kan 

uppleva. Detta på grund av dålig planering/framförhållning hos ledningen/personalen 

och resursbrist. Vid stress på arbetsplatsen under en längre period kommer det att ge 

negativa konsekvenser i det privata livet (Perski, 2002).     

 

 Löneförhållanden – Löneutbetalningen är bland de allra viktigaste faktorerna både 

för arbetsgivare och anställda. Ersättningen är baserad på befattning, tid och prestanda. 

Lönen täcker de anställdas behov såsom kläder, bostad och föda (McShane & Von 

Glinow, 2005). 

 Status – Innefattar förmåner beroende på befattning, det kan vara tjänstebil, bonus 

eller extra semesterdagar. (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993)   

 Trygghet i arbetet – Som anställd är det givande att ha det tryggt hos verksamheten. 

Att vara på arbetsplatsen i vetskap om att inte bli uppsagd på grund av dålig ekonomi 

och att kunna ta ut föräldraledighet är några få exempel (Herzberg et al, 1993).    

 Privatlivet – Beroende på vad för förhållanden man upplever hos sin arbetsgivare 

påverkar det motivationen. Det kan vara att man måste jobba på någon annan ort bort 

från sin familj eller att man får för lite lön och kan inte försörja sig (Herzberg et al, 

1993). 

Motivationsfaktorer: Är faktorer som är kopplade till själva arbetsinnehåll. Det är vad 

individen upplever utifrån prestation, ansvar och uppskattning från verksamheten. Är flertalet 

av dessa faktorer positiva är man tillfredsställd och motiverar individen att fortsätta att göra 

bra ifrån sig (Robert & John, 2008).  

 Prestationer – Att slutföra en uppgift och göra bra ifrån sig på arbetsplatsen eller att 

nå upp till ett visst mål (Hawa, 2010). 

 Uppskattning – Att få bekräftelse på det man har presterat är uppskattat hos den 

anställda (Yuki, 2006) 

 Befordran – Är när den anställde i en verksamhet får en högre befattning, mer ansvar, 

mer krävande arbetsuppgifter och högre lön (Vroom, 1964).  

 Ansvar – Här har den anställde ett visst ansvar över sina egna, styr lite själv, fattar 

beslut och att få andra ansvar såsom över en grupp väger in. Detta för att skapa 

motivation hos individen (Herzberg et al, 1993).   

 Arbetet i sig – Beroende på vilken roll/befattning den anställde har skiljer sig arbetet. 

Arbetet kan vara enformigt, i projektform att man deltar från start till slut, ha 

betydande arbetsuppgifter eller varierande (McShane & Von Glinow, 2005).  
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 Utveckling – Att ge en anställde chansen att utvecklas inom sitt område eller inta en 

högre befattning stärker ens självförtroende. Individen blir mer motiverad och 

presterar bättre på jobbet (McShane & Von Glinow, 2005). 

2.7.2 Ledarskap och motivation 

Ledarskap och motivation hör ihop, en ledare ska leda en grupp av människor att nå ett mål 

som i sin hand behöver motiveras för att driva ärendet framåt. Ledaren måste få ut det bästa ur 

individen/gruppen för att få det att fungerar och nå verksamhetens mål (French, Rayner, Rees 

& Rumbles, 2011).   

Ibland kan en ledare ha svårt att motivera alla i gruppen och prestera på hög nivå. Detta beror 

på att en del individer inte har förmågan att kunna göra bättre ifrån sig även om de motiveras 

(Aswathappa, 2005).  
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3 Metod 

I det här avsnittet presenteras metoden som är först att studera det vetenskapliga synsättet. 

Därefter beskrivs undersökningsmetoden och på vilket sätt datainsamlingen genomfördes i 

uppsatsen. Slutligen om informationskällor och etniska principer.      

3.1 Vetenskapligt synsätt  

Vid analysering av ett vetenskapligt arbete kan vetenskapsteori tillämpas i arbetet. Denna 

teori har ett antal olika traditioner med olika mål samt vetenskapsideal. Det vetenskapsidealet 

kallas för ett paradigm eller ett vetenskapligt förhållningssätt. Det finns två olika 

vetenskapsideal som har haft en stor inverkan. Dessa två är det positivistiska och det 

hermeneutiska vetenskapsidealet. (Wedin & Sandell, 2004) 

3.1.1 Positivismen  

Enligt Wedin och Sandell (2204) är positivismen i grunden att vetenskapen handlar om det 

som är grundat på fakta och observerbart samt härstammar från naturvetenskapen. 

Forskningen via detta sätt kan sammanfattas att man metodiskt utgår från en teori därefter 

från teorin formulera hypoteser. Detta för att undersöka om det empiriskt med vetenskapliga 

metoder. Denna forskning skulle visa samma resultat oavsett vem som gjorde den och vara 

objektiv (Patel & Davidsson, 2004). 

3.1.2 Hermeneutik   

Hermeneutiken har sin grund i humanvetenskapen och översätts till tolkningskonst eller 

tolkningslära (Wedin & Sandell, 2004). Resultatet att utforska människors handlingar skapas 

det exempelvis tolkningar och förståelse (Thurén, 2007). Målet är att förstå själva innebörden 

eller meningen i människor beteenden eller en händelse med hermeneutiken. Det gör att man 

får för sig att beteenden styrs av växelspelet, detta utgörs mellan helheten och delarna vilket 

beskrivs av den hermeneutiska cirkeln. Här använder författaren sin förståelse som 

referensram och hela delar i texten för att förstå innebörden (Wedin & Sandell, 2004).        

3.1.3 Studiens ansats 

I denna uppsats är den hermeneutiska ansatsen vald. Detta för att uppsatsen grundar sig på att 

utforska vad chefernas och medarbetarnas beskrivningar är inom förbättringsarbetet, 

ledarskap och motivation på avdelningen. Tolkningar kommer att göras utifrån 

beskrivningarna för att få en förståelse över områdena som kommer att studeras.      

3.2 Deduktion, induktion och abduktion 

Enligt Backman et al. (2012) är det insamlingen av data som man kan drar slutsatser av som i 

sin tur skiljer deduktion and induktion. Bryman och Bell (2013) beskriver att deduktion 

handlar om det som uppfattas mellan praktiken och i teorin vilket är samhällsvetenskapligt. I 

detta fall, det som styr vilka antaganden i observationer som görs i studien är teorin. Induktion 

är tvärtom och baseras istället på att studiens resultat och observationer ska leda till teorin. 

Det innebär att författaren drar allmänna slutsatser utifrån att ha observationer och intervjuer 

som bakgrund (Bryman & Bell, 2013).     
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Abduktion är en metod som är en blandning mellan deduktivt och induktivt arbetssätt. I denna 

metod tar författaren fram en specifik studie utifrån ett hypotetiskt mönster, vilket i sin tur 

klargör studien som kan likna den induktiva metoden. I den andra metoden som var deduktiva 

arbetssättet finner man den abduktiva arbetssättet, här testas hypotesen och i sin tur appliceras 

på nya fall. (Patel & Davidsson, 2011)  

 

I denna uppsats tillämpas den abduktiva metoden eftersom intervjufrågorna och enkäten är 

utformade utifrån forskningsfrågorna. Utöver detta används både teori och empiri för att 

besvara studiens syfte. Under arbetets gång utvecklas studiens syfte genom att studera teorin 

och därefter genomföra tolkningar av insamlad data från intervjuerna och enkäterna. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

3.3.1 Kvantitativ metodik 

Denna metodik kännetecknar att med stöd av matematik och statistik görs mätningar, 

resultatet av dessa mätningar utgörs i numeriska observationer. Variabler väljs ut traditionellt 

och under kontrollerade former studeras dess effekter. (Backman, 2008)  

   

Justesen och Mik-Meyer (2001) skriver att vid kvantitativa metoder är det vanligt med 

enkätundersökningar. Med det menas att enkätundersökningarna hanteras statistiskt och görs 

med datorprogram. Dessa typer av undersökningar syfta att ge en förklaring eller uppfattning 

om hur olika förhållanden samverkar med varandra. Det ger ett resultat av hur ett generellt 

mönster ser ut inom det undersökta området. Förutsättningarna för denna metod är att det 

undersökta området beräknas i statistiska modeller och avgränsas.     

 

Enligt Wedin och Sandell (2008) påverkar inte författarens förståelse resultatet och att denna 

metod bygger på sanna observationer av verkligheten. En undersökning av denna typ har i sin 

grund att om den återproduceras ska den i stort sett få ett likadant resultat. Försökspersoner i 

en kvantitativ metod enligt Backman (2008) väljs ut genom statistiska urval för att resultatet 

ska vara generaliserad. Här bildar undersökaren sig en subjekt-objekt relation till 

studieobjektet (Wedin & Sandell, 2008).       

3.3.2 Kvalitativ metodik 

Kvalitativa metoder kännetecknas i talade verbala eller skrivna formuleringar och synsättet 

riktar intresset mot individen. Själva innehållet i det kvalitativa synsättet riktas mot hur 

människor formar och tolkar verkligheten från tidigare kunskaper och erfarenheter. I denna 

metod spakar undersökaren en subjekt-subjekt relation med studieobjektet. (Backman, 2008)   

 

Enligt Backman (2008) är den kvalitativa metoden mer inriktad på skeenden och processer. 

Processen i denna metod innehåller flexibilitet och dynamik samt har utrymmen till stora 

variationer. Händelser och situationer i processen inträffar spontant i en naturlig miljö utan 

någon manipulation av en observatör eller försöksledare. Holme och Solvang (1997) 

beskriver att forskare som använder sig av kvalitativa metoder har författaren en närhet till 

verkligheten som ska undersökas.   
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Analysen av den kvalitativa metoden sker oftast under själva datainsamlingen. Det som ska 

fångas upp av analysen är en helhetsbild med de orsaksmekanismer och det kvalitativa 

perspektivet integreras i de olika momenten såsom tolkningen, observationen och analysen. 

(Backman, 2008) 

3.3.3 Metod för studien 

I den här uppsatsen har både kvantitativt och kvalitativt metod används som insamlad data. 

Kvantitativ data har används i form av enkäter i denna uppsats. Enkätundersökningar har 

genomförts för att kunna jämföra och värdera intervjuade ledarnas svar inom angivna 

områden som har valts i teorin. Resultatet från enkätundersökningarna kommer att presenteras 

i form av frekvens tabeller. Denna metod kändes rätt at använda för att kunna besvara 

frågeställningarna och uppfylla arbetets syfte.        

 

Vid användning av kvalitativ data är det i form av intervjuer. Intervjuerna i denna uppsats är 

nödvändiga för att ge en djupare förståelse om teorin tillämpas i verkligheten på 

verksamheten. Denna metod ger författaren en helhetsförståelse hur de intervjuade ledarna/ 

cheferna arbetar med ständiga förbättringar, ledarskap och motivation.          

3.3.4 Intervju form  

Enligt Lantz (2013) får man olika typer av analyser och slutsatser beroende på vad för typ av 

intervju man genomför. Intervjuerna delas upp i öppna intervjun, den öppna intervjun, den 

strukturerade intervjun och den halvstrukturerade. Det skiljer sig åt dessa intervjuer, i den 

först nämnda intervjun är utgångsläget modeller som anger begrepp och den öppna intervjun 

innebär att ha förståelse. Den strukturerade intervjun utgår från modeller med begrepp ihop 

med relationer som är en del av begreppen, och slutligen den strukturerade intervjun som 

innebär att från teorier om begrepp och relationer om begreppen. (ibid)  

 

Använder man sig av den öppna intervjun blir frågorna ganska bredda, det kan vara att man 

ställer följdfrågor för att fördjupa sig inom området och man får bättre uppfattning av det 

respondenten svarar enligt Lantz (2013).  Den vanligaste intervjun i den kvalitativa metoden 

är den ostrukturerade och man tar fram en intervjuguide för att hålla sig inom studiens område 

(Hartman, 2006).  

 

Problem kan uppstå vid intervjuerna om intervjun hålls av olika personer för att olika 

personer tolkar frågorna på sitt eget sätt och ställer frågorna i intervjuerna olika. Detta 

resulterar att intervjuerna får en annan utgång med olika respondenter (Lantz, 2013). Under 

själva intervjun är det viktigt att respondenten känner sig lugn och bekväm. Personen som 

intervjuar ska ha en lugn ton och var trevlig mot respondenten samt vara professionell (Kvale, 

2014).   

3.3.5 Enkät utformning  

Att utforma frågorna till en enkät är viktigt för att det ska både fånga respondents intresse för 

att delta i enkät undersökningen samt uppfylla författarens behov av information. Inledningen 

utav enkätfrågorna ska vara lätta för att få en bra start, personliga och fakta frågor. Det bidrar 
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till att respondenten inte blir motiverad att fortsätta med enkäten. Därefter kommer frågorna 

inom det område man vill få ut mer utav. (Holme & Solvang, 1997)    

 

Frågorna i enkäten består av påståenden och dessa påståenden är fastställda, alltså slutna 

svarsalternativ. Enstaka frågor i enkätundersökningen lämnades öppet för att ge 

respondenterna utrymme att svara med egna ord eller fylla ut sitt svar. (Bryman, 2007) 

  

Fördelen men enkätundersökningar är att de är opersonliga och man har för det mesta ingen 

kontakt med respondenterna. Detta bidrar till att det blir för respondenterna att besvara 

enkätundersökningen (Bryman, 1997). Anonymitet är en annan fördel och det har med 

respondenternas identitet vilket för med sig att man får ett ärligt svar. Slutligen, är enkäter 

lätta och snabba att analysera, och att frågorna är redan uppdelade i teman utifrån vad man vill 

få ut från teorin (Denscombe, 2000).     

 

I och med att det är slutna svarsalternativ kan inte respondenten välja något annat förutom de 

olika alternativen vilket kan vara nackdel. Det kan även ses om en fördel för att respondenten 

inte behöver skriva något och formulera sina åsikter, och bara välja ett svarsalternativ. 

Författaren har inte någon kontakt med respondenten vilket är en nackdel och kan inte ställa 

några följdfrågor till respondenten och får ut mer information. En annan nackdel är att 

författaren inte vet om respondenten har tolkat frågan likadant som författaren själv har gjort. 

(Bryman, 2007)  

3.3.6 Respondenter och urval 

Äldreomsorgen är ett område som författaren valt att fördjupa sig i. Författaren ville ta reda 

på hur ledare/chefer arbetar inom äldreomsorgen med förbättringsarbeten. Författaren ville 

också att medarbetarna skulle medverka i studien  för att kunna göra en jämförelse med 

ledarenas/chefernas svar.   

 

Två chefer som jobbade inom Vård- och äldreförvaltningen kontaktades först via e-post. 

Författaren introducerade sig själv och uppsatsen samt att författaren skulle ringa upp dessa 

personer för att diskutera intervjuerna och enkätundersökningarna (se bilaga 1). Därefter 

ringdes en utav cheferna som är förvaltningschef och blev hänvisad till en områdeschef. 

Områdeschefen ringdes upp och författaren förklarade anledningen till samtalet och 

områdeschefen ville ha information via e-post som sändes över till områdeschefen (se bilaga 

1). Områdeschefen kontaktade två chefer på ett äldreomsorg boende för ett möte för att ta del 

av den informationen som områdeschefen fick skickad via e-posten utan författaren vetskap. 

Därefter ringde författaren upp områdeschefen för avstämning och blev hänvisad till dessa två 

chefer. Författaren ringde upp dessa två chefer för att boka tid för intervju och deras personal 

skulle fylla i enkäterna. Intervjufrågorna och enkäterna skickades in en vecka innan tillfället 

för att cheferna skulle förberedda sig, och enkäterna skulle få en bra respons eftersom 

personalen jobbade i skift. Medarbetarna blev informerade av cheferna att en 

enkätundersökning kommer att genomföras och fick förfrågan att delta i undersökningen.  
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Denna uppsats har som urval ett strategiskt urval. Enligt Berg (2009) innebär strategiskt urval 

att välja ut deltagare till arbetet för att ge data som kan svarar på syftet. Författaren i denna 

uppsats har valt ett specifikt område och intervjuat ledare samt personalen inom detta område 

för att delta i arbetet vilket uppfyller arbetets syfte.  

3.3.7 Genomförande av intervjuer och enkäter 

Denna studie använder sig utav en halvstrukturerad intervjuguide och frågorna är kopplade till 

teorin (se bilaga 2). Författaren har valt att ställa många frågor till ledarna, detta för att inte 

glömma något under själva intervjutillfället. Intervjun kommer att hålla ett öppet samtal för 

att få ut så mycket värdefull information som möjligt.  

 

Båda två ledarna intervjuades under samma dag och ledarna jobbade på varsin avdelning på 

boendet. Innan intervjun ägde rum fick ledarna intervjufrågorna vi e-post för att vara 

förberedda och få bättre förståelse. Intervjuerna tog allt från 60-90 minuter för respektive 

ledare och spelades in samt att anteckningar skrevs i samband med intervjuerna. 

Inspelningarna har omskrivits utav författaren och har kompletterats med anteckningarna. 

Ledarna blev informerade innan intervjun påbörjades att de kommer att vara anonyma i 

studien vilket de tyckte var bra. Ledarna frågade om de kunde ta del av arbetet och det 

samtyckte författaren att de kunde få. Arbetet kommer att skickas ut till ledarna när arbetet är 

godkänd. Författaren tycker det är viktigt att ledarna kan ta del av arbetet eftersom de får 

viktig information och kan ha nytta att förbättra om det finns något att förbättra och förändra. 

Intervjuerna genomfördes den 19 april den 2017.         

 

Som tidigare nämnt sändes enkätfrågorna (se bilaga 3) till ledarna på boendet en vecka innan 

ledarna skulle tas och intervjuas. Enkätfrågorna var påstående slutna frågor uppdelade inom 3 

områden såsom ständiga förbättringar, ledarskap och motivation. En fråga inom varje område 

var öppen vilket författaren vill att respondenterna ska utveckla svaret. Ledarna på respektive 

avdelning distribuerade enkäterna till personalen eftersom personalen jobbade i skift samt 

bättre respons utav enkätundersökningen. Medarbetarna som deltog i undersökningen 

kommer att förbli anonyma. Boendet är uppdelad i två avdelningar och sammanlagt jobbar det 

33 medarbetare. Avdelning 1 består av 12 medarbetare och avdelning 2 består av 21 

medarbetare. Från avdelning 1 deltog 11 medarbetare på enkätundersökningen och från 

avdelning 2 deltog 7 medarbetare från enkätundersökningen. Enkäterna samlades in i 

samband med intervjuerna.        

3.4 Kunskapsinhämtning 

För att förstå sig på det området man studerar och komma fram till en problemformulering 

behövs god kunskap (Patel & Davidsson, 2004). Att ha med sig ett kritiskt synsätt vid 

granskning av litteraturundersökningar är viktigt för författaren (Bell, 2006). Kunskap hämtar 

man för det mesta från vetenskapliga artiklar, böcker och tidskrifter. För att leta fram rätt typ 

av kunskap kan författaren ta hjälp av sökmotorer för olika litteratursökningar. Författaren ska 

vara kritisk till informationskällorna och använda sig av relevant data vilket leder till ett syfte 

och frågeställningar. Enligt Yin (2007) är det viktigt att söka bland tidigare forskningar vilket 
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bidrar till mer insiktsfulla frågor till området det söks inom. Författaren ska söka tidigare 

forskningar på välkända databaser för att ha tillgång till förlitlig kunskap.    

 

För denna studie har kunskapsinhämtningen varit att studera kurslitteraturer inom området 

ständiga förbättringar, ledarskap och motivation. Via skolans databaser har det sökts artiklar 

och webben. Under hela studiens gång har inhämtning av nya kunskaper skett kontinuerligt.   

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Informationen som man får fram för att avgöra om hur tillförlitlig och giltig den är behöver 

metoden kritiskt granskas. Granskningen i denna studie är reliabilitet som innebär 

tillförlitlighet vilket är ett mått till vilken utsträckning hur studiens tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid upprepade gånger eller under andra omständigheter (Bell, 2006). Hög 

reliabilitet uppstår vid mätningar som är olika och oberoende utav varandra vid olika tillfällen 

och ger mer eller mindre samma resultat (Holme & Solvang, 1997).     

 

Validitet är ett begrepp som handlar om giltighet (Bell, 2016). Det innebär att de frågorna 

som man mäter är menade att mäta, exempelvis en enkät, vilket resultatet stämmer överens 

med det man får (Bryman, 2007).   

 

Detta för att studiens fokus områden är ledarskap, ständiga förbättringar och motivation, och 

ledarna studerades inom dessa områden. Även validiteten är hög inom denna studie eftersom 

frågorna till intervjun och enkäterna är utformade utifrån förutnämnda områden.  

 

I studien har två ledare intervjuats och en enkätundersökning genomförts med medarbetarna. 

För att få en bra generaliserbarhet kan det behövas en större mängd urval av respondenter. 

Enligt områdeschefen har intervjuade ledarna arbetat med ständiga förbättringar. 

Intervjufrågorna skickades en vecka innan för att ledarna skulle förbereda sig för att besvara 

på frågorna. Två veckor innan intervjun skulle hållas har cheferna förberett medarbetarna och 

talat om att de ska delta i en enkätundersökning och lite kort om vad studien går ut på. 

Enkätundersökningen skickades ut via e-post till ledarna samtidigt när intervjufrågorna 

skickades detta för att få fler medarbetare att delta i enkätundersökningen. Ledarna delade ut 

enkätundersökningarna och medarbetarna fick förfrågan att delta. Om författaren hade delat ut 

enkätundersökningen direkt på plats och ledaren inte hade talat om för medarbetarna att de 

ska delta i en enkätundersökning skulle detta medföra att få medarbetare skulle delta på 

enkätundersökningen. 

 

Enkätundersökningarna som besvarades lades i två olika kuvert utifrån avdelningarna som 

medarbetarna arbetade på. Det bestämdes en tid och dag när författaren skulle hämta dem 

besvarade enkätundersökningarna. Detta är en del av studiens arbete som ännu talar om att 

studiens reliabilitet och validitet är hög. 
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3.6 Etiska överväganden  

Det finns fyra huvudområden som ställer krav på forskningen för att säkerställa 

individskyddet. Dessa krav är följande (Vetenskapsrådet, 2002):   

 

 Informationskravet – I detta krav ska undersökningsdeltagarna informeras vad för 

villkor gäller och deras uppgift i studien.   

 Samtyckeskravet – I detta krav bestämmer respondenterna på vilka villkor de ska delta 

och hur i studien. 

 Konfidentialitetskravet – Detta krav innebär det att respondenternas identitet inte ska 

vara identifierbara.  

 Nyttjandekravet – Detta krav innebär att individernas uppgifter ska endast användas 

till forskningsändamål.  

 

Alla dessa krav är uppfyllda i studien genom att respondenterna har informerats om studiens 

mål i alla led. Även samtyckekravet är uppfyllt där respondenterna har av möjlighet att själva 

bestämma att delta i studien. Alla som har deltagit i studien är inte identifierbara och 

anonyma, detta uppfyller konfidentialitetskravet. Även nyttjandekravet är uppfyllt genom att 

data från intervjuerna och enkäterna har enbart används för att studiens syfta och 

frågeställningar. 
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4 Resultat 

I denna del redovisas resultatet från intervjuerna och enkätundersökningen. Resultatet 

redovisas utifrån teman som intervjuguiden har vilket är ständiga förbättringar, ledarskap och 

motivation. Ledarna är anonyma i detta arbete och författaren har valt att kalla dem för ledare 

1 och 2. Ledarna har även önskat att deras verksamhet ska vara anonyma och därför har 

författaren valt att kalla dessa avdelningar 1 och 2. Ledare 1 jobbar på avdelning 1 och ledare 

2 jobbar på avdelning 2. Resultatet från intervjufrågorna har korrigerats och förkortats för att 

svaren ska vara konkreta.      

4.1.1 Info om verksamheten 

Intervjuer och enkätundersökningen genomfördes i Älvsborgslän inom äldreförvaltningen på 

ett vård- och omsorgsboende. Borås Stad erbjuder många former av stöd till äldre. Vissa 

former av stöd är öppna och förebyggande medan andra handlar om vård & omsorg och är 

biståndsbedömda. Vård- och omsorgsboende är ett biståndsbedömt boende för de äldre och 

personer med funktionsnedsättning, detta stöd av personlig omsorg inte kan tillgodoses med 

hemtjänst, hemsjukvård och andra insatser i den vanliga bostaden (Ahlgren, 2016). Vård- och 

omsorgsboendet är uppdelat i två boenden som är placerade intill varandra. Boendena i denna 

uppsats kallas för avdelning 1 och 2. Avdelning 1 är inriktad mot demens vård och består av 

16 lägenheter och brukarna bor permanent i detta boende. I dagsläge ansvarar ledare 1för 21 

anställda varav 12 är anställda på boendet. Avdelning 2 är inriktad mot somatisk vård och har 

24 lägenheter där brukarna bor permanent. I dagsläget ansvarar ledar 2 för 26 medarbetare 

varav 21 är anställda på boendet.  

 

4.2 Resultat från intervjuerna 

Till denna studie utfördes intervjuer med två enhetschefer som arbetar inom vård- och 

äldreförvaltningen i Borås Stad. Frågorna som ställdes till de intervjuade var riktade så att 

förstå sig på vilket sätt de intervjuade arbetar med ständiga förbättringar. Alla frågor 

presenteras i bilaga D, men inte i detta kapitel har författaren valt att ta upp de givande 

frågorna avseende de genomgående områdena. Författaren har valt att redovisa de utmärkande 

svaren från ledarna i resultatet för att ge svar på frågeställningarna. Istället har fokus lagts på 

de viktigaste frågorna som besvarades av de intervjuade och frågorna är utformade efter 

litteraturstudien. För att ge läsaren bästa kortfattade insyn så bryts svaren från frågorna för 

respektive ledare ner till gemensam underrubrik. Ledarnas synpunkter från frågorna kommer 

att sammanfattas under varje område vilket kommer att bidra till en bättre förståelse för 

läsaren.   
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4.3 Ständiga förbättringar  

Hur sätter ni era brukare i centrum? 

Ledare 1: ”Vi har något som heter Socialt omsorgsansvarig (SOA). Det är en person som 

fungerar som en kontaktperson både för brukaren samt för anhöriga. SOA har ett ansvar att 

upprätta en genomförandeplan som styr brukarens behov vilket medför att brukaren sätts i 

centrum. ”  

Ledare 2: ”Vi arbetar varje dag med att sätta brukaren i centrum. Detta görs från början när 

personalen knackar på hos brukaren på morgonen och dygnet runt för att de har kontinuerligt 

stöd dygnet runt. Man lyssnar och respekterar brukarna och uppfyller deras behov och 

önskemål.” 

 

Vad gör ni för att bevara era brukare kortsiktigt och långsiktigt på avdelningen? 

Ledare 1: ” Man ser till deras individuella behov och önskemål, att vi är lyhörda och ha ett 

gott bemötande. Har brukaren såklart förmågor som fungerar ska man bibehålla dem så 

långt som möjligt. Att man som personal låter den enskilde vara delaktig i saker som beslutas 

kring dem själva, ett konkret exempel kan vara att kunna äta själv.  

Ledare 2: ”Brukaren har alltid en kontaktperson SOA, som är ansvarig och lägger extra 

fokus just på sina brukare. En blankett lämnas till burkarens anhöriga vilket är 

levnadsberättelse som anhöriga hjälper till att fylla i den. Utifrån levnadsberättelsen lär vi 

känna brukaren närmare. Uppfylls brukarens krav och behov så ökar vi trivseln också för 

brukaren men gör man tvärtom kanske stannar inte brukaren hos oss.” 

 

Vad betyder ständiga förbättringar för dig? 

Ledare 1:"Det är det man hela tiden tänker på typ vad det är som påverkar ens vardag. Hur 

flyter arbetet på, var gör vi som är bra, vad behöver vi förändra för att vi ska bli ännu bättre, 

att vi arbetar med bra rutiner, tydlig ansvarsfördelning och personalen vet vad som ska 

göras." 

 

Ledare 2: "Ständiga förbättringar för mig betyder att man arbetar med att åtgärda något 

som behöver förbättras. Vissa saker kan inte väntas och tas upp på Arbetsplatsträff (APT) 

möten och beslut tas direkt under arbetsdagen. Vi arbetar med ständiga förbättringar dygnet 

runt för att vi arbetar dygnet runt och bevakar brukarna.” 

 

Hur arbetar ni med ständiga förbättringar och ändringar på avdelningen? 

Ledare 1: "På APT-möten går vi igenom hur förändringarna har gått, om det flyter på och 

om det kan göras annorlunda. Man får utvärdera och följa upp på varje APT där vi har Lean 

som en stående punkt och diskuterar om förbättringar. Vi har även dagliga pulsmöten där jag 

sitter med personalen och stämmer av hur långt vi har kommit och vad det är vi har kvar att 

göra." 
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Ledare 2: "Vi arbetar ganska mycket med Lean och använder ordet förbättringsarbete 

istället för Lean. Varje dag har vi möte och kollar igenom med hjälp av en Lean tavla. Det 

som uppföljs är hur det har gått i det dagliga arbetet och om någon avvikelse har påträffats. 

Avvikelser är viktiga att ta upp eftersom de kan tillföra att man ändrar rutinerna till det 

bättre." 

 

Hur mycket tid lägger du ner som ledare att arbete med ständiga förbättringar? 

Ledare 1: "Jag önskar att jag kunde lägga ner mer tid. Detta för att jag inte har någon 

samordnare och har ytterliga tre verksamheter utöver detta demensboende." 

 

Ledare 2: "Hela tiden, så fort när jag ser när något inte fungerar."  

 

Har du fått gå på någon utbildning gällande ständiga förbättringar? 

Ledare 1: ”Ja, jag har fått gå på en utbildning inom Lean ständiga förbättringar i Borås 

Stad." 

 

Ledare 2: ”Jag har varit på Lean utbildning via jobbet samt läst en Lean under mina studier. 

Jag även läst litteratur gällande ständiga förbättringar." 

 

Tycker du att ledningen arbetar med ständiga förbättringar? 

Ledare 1: "Jag får komma med egna förslag och förbättringsförslag men i dagsläget 

upplever jag att vi pratar om Lean. Vi har områdesledningar men inget uttalat om hur vi ska 

arbeta med ständiga förbättringar." 

 

Ledare 2: ”Vi ger våra förslag som hamnar på en annan nivå i ledningen. Tar man upp 

ständiga förbättringar går det lite trögt eftersom det tar tid för ledningen att sammankoppla 

involverade parter." 

 

Hur ofta har ledningen möte gällande ständiga förbättringar? 

Ledare 1:"Vi har områdesledningar 2 gånger i veckan men inget som är uttalat om Lean men 

vi har möjlighet att lyfta saker som kan bli bättre.” 

 

Ledare 2: "Vi har varannan vecka på torsdagar." 

 

Får du delta i möten angående om ständiga förbättringar?  

Ledare 1: "Det är ju de områdesledningar där vi får ta upp frågor samt i arbetsgrupper som 

brister tas upp och återkopplas tillbaka på områdesledningarna.”  

 

Ledare 2: "Ja, på områdesledningar." 
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Finns det något tillvägagångssätt hur en förbättring/förändring ska gå till inom verksamheten 

och avdelningen? 

Ledare 1:"Jag tror det är viktigt med utvecklingsdagar att man ger personalen möjligheter 

att diskutera. Att under utvecklingsdagarna arbetar man konkret med de målen som vi har fått 

för hela året." 

 

Ledare 2: "Hör man att något inte går bra så diskutera vi om det, ser efter vad vi kan 

förändra och observerar åtgärden i en vecka. Vi har en rosa bok där personalen går igenom 

den varje dag och vi skriver ner när något inte har gått bra som personalen tar vid 

rapportering och går igenom det. Om det är en större fråga så diskuterar vi det på APT-

möten." 

 

Hur ser detta tillvägagångssätt ut? 

Ledare 1: "Pulsmöten, som är veckomöten är en förutsättning för att fånga upp avvikelser i 

tidigt skede och sedan har vi APT-möten en gång i månaden. Detta ser jag som ett 

tillvägagångssätt.”  

 

Ledare 2: "Man arbetar i olika steg tills man kommer till det rätta. Ibland jobbar man i 

grupper och alla kommer med förslag. Nya förslag tas upp vilket leder till nya rutiner. 

Befintliga rutiner uppdateras som två av personalen har ansvar för, de nya rutinerna läggs i 

pärmen och förmedlas till all personal.” 

 

Är det något specifik som du skulle vilja förbättra/förändra, vad och hur skulle du göra det? 

Ledare 1: " I verksamheten skulle jag vilja förbättra att man lägger schematurerna effektivt. 

Vi arbetar med var fjärde vecka och lägger om turerna om det behövs. Aktiviteter är viktigt så 

brukarna får stimulans men då krävs det bemanning." 

 

Ledare 2: "Kontaktpersonen från SOA vill jag att de ska ha lite mer ansvar såsom att 

kontakta brukarens anhöriga när något har gått bra, att man gör det lilla extra." 

 

Hur väl är personalen delaktiga i arbetet med förbättringar/ändringar?  

Ledare 1: " Mycket, det är de som arbetar med ständiga förbättringar och jag kan bara följa 

upp åtgärderna men det är personalen som gör det största jobbet samt kommer med förslag."  

 

Ledare 2: "De är faktiskt engagerade och alla har ett ansvarsområde. Alla har ett 

ansvarsområde som ska komma med förbättringar t.ex. kostombud, hygienombud, 

brandombud m.m."  
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Hur förmedlar du till personalen ledningens förslag om förbättringar/förändringar? 

Ledare 1: ” Återkoppling och kommunikation, information kan ges via e-post och om det är 

en större fråga som kommer uppifrån så får de läsa det via e-post. Personalen har också eget 

ansvar att ta reda på information.” 

 

Ledare 2: "Vi brukar ta det på APT-mötet, ibland får vi det via e-post så skickar jag ut det via 

e-post också." 

 

Hur ofta har du möten med personalen där ni diskuterar om förbättringar/förändringar? 

Ledare 1: "Dagligen, om man ska ta det uttalat när jag är på plats och vid pulsmöten samt på 

APT-möten." 

 

Ledare 2: "Via pulsmöten som inträffar varje dag, förbättringsmöte som är på tisdagar och 

varar i 20 minuter. På APT-möten som inträffar en gång i månaden samt andra möten." 

4.3.1 Sammanfattning av ständiga förbättringar   

Båda ledarna sätter sina brukare i centrum, där ledare 1 arbetar utifrån genomförandeplanen 

och ledare 2 arbetar efter brukarens behov. Att bevara brukarna kort- och långsiktigt nämner 

båda ledarna att de är lyhörda för brukarens behov och önskemål. Båda ledarna är eniga om 

att ständiga förbättringar är att man arbetar dygnet runt där ens vardag påverkas. På båda 

avdelningarna arbetar personalen med rutiner, ansvarsfördelning och utveckla nya 

arbetsmetoder.  

På avdelningarna förekommer det Lean arbete dock ordet Lean används inte uttalat utan ordet 

förbättringsarbete används istället på avdelning 2 genom att använda sig av en så kallad Lean 

tavla. På båda avdelningarna förekommer det möten där ledarna tillsammans med personal 

går igenom olika punkter i verksamheten om vad som kan förbättras. Ledare 2 arbetar med 

ständiga förbättringar kontinuerligt medan ledare 1 finner att hen inte har tillräckligt med tid 

att arbeta med ständiga förbättringar. Båda ledarna har utbildat sig inom Lean via Borås Stad 

dock har ledare 2 läst ytterligare kurser på egen hand. Ledarna har olika uppfattningar 

avseende ledningens arbete med ständiga förbättringar och upplever att det går långsamt att 

genomföra en förändring.  Ledare 1 nämner att det inträffar möten på områdesledningar 

medan ledare 2 nämner att de har möten varannan vecka, dock får båda ledarna delta på 

möten på områdesledningarna.      

För att göra en förbättring eller förändring på avdelningen eller verksamheten tycker ledare 1 

att det är viktigt med utvecklingsdagar eftersom personalen får möjlighet att arbeta konkret 

med uppsatta mål. Ledare 2 menar att om det uppstår avvikelser diskuteras och åtgärdas dessa 

omedelbart, dock tas större frågor upp på APT-möten. På avdelning 1 har man pulsmöten och 

APT-möten som ett tillvägagångssätt för att fånga upp avvikelser i tidigt skede. Ledare 2 

nämner att på deras avdelning arbetar man i olika grupper, där nya förslag tas upp och leder 

till nya rutiner. Båda ledarna är eniga om att det finns arbetssätt som kan förbättras men det 

krävs mer bemanning och ansvar. 
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Ledarna är eniga om att personalen är mycket elaktiga i arbetet med ständiga förbättringar och 

anser att det är medarbetarna som utför det största arbetet. Avseende frågan om ledningens 

förslag om förbättringar eller förändringar förmedlar ledare 1 via e-post och menar att 

personalen har också ett eget ansvar att söka information. Medan ledare 2 förmedlar 

medarbetarna förändringar eller förbättringar via APT-möten och e-post. Dagligen har ledare 

1 pulsmöte med medarbetarna och diskuterar förändringar eller förbättringar. Ledare 1 menar 

också att när hen är på plats diskuteras det olika frågor. På avdelning 2 har ledaren också 

pulsmöten med medarbetarna samt förbättringsmöten som inträffas en gång i veckan. 

4.4 Ledarskap 

Vad säger ordet ledarskap till dig?  

Ledare 1: "För mig handlar ledarskap om att det finns en tydlighet samt mål och syfte. 

Ledarskap handlar för mig att leda och fördela ett arbete, underlätta för medarbetarna, att 

vara en länk och att vara en förebild. Men ledarskap kan också ses om en kontrollfunktion." 

 

Ledare 2: "Ordet ledarskap är ganska brett det kan vara förmågan att få medarbetarna att 

sträva mot samma mål, hjälpa, underlätta, leda och fördela arbetet. Utveckla personalen 

både individuellt och på arbetet." 

 

Vad för egenskaper tycker du en ledare ska ha inom din verksamhet och avdelning 

Ledare 1: "En ledare ska vara medveten om målet och syftet. Ledaren ska ha förutsättningar 

för att kunna nå de målen som är för verksamheten.” 

 

Ledare 2: "En ledare ska vara engagerad vilket leder till att medarbetarna blir engagerade. 

Ha vilja att utöka sin kunskap, utveckla medarbetarna, arbeta med förbättringar och att man 

skapar tillit för medarbetarna vilket skapas med tiden.” 

 

Vad tror du dina medarbetare tycker om dig som ledare? 

Ledare 1:"Fokus har varit mycket på ekonomi och schema vilket det har varat i minst ett år. 

Detta har medfört att studiedagar och studiebesök har plockats bort. Jag upplever att 

personalen inte är nöjda över nuläget vilket jag tycker att det är tråkigt samt att jag inte är 

ganska närvarande på arbetsplatsen. Jag hoppas att personalen blir nöjda när jag är på 

arbetsplatsen, lyssnar på dem och jobbar utifrån deras önskemål och behov. Jag hoppas att 

de tycker att jag har bra kommunikation vilket jag tycker är viktigt.”   

Ledare 2: "Man arbetar med friskfaktorer och utvärderingen visade att personalen tycker att 

chefen stödjer dem, lyssnar på dem när det behövs och chefen pratar inte bara om arbetet 

utan också om det privata." 

 

På vilket sätt informerar du dina medarbetare verksamhetens mål? 

Ledare 1: "Det är när vi själva får ett tydligt mål uppifrån och då tar jag det som en 

information till medarbetarna antingen i det dagliga arbetet om det är något viktigt eller på 

ett APT-möte."  
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Ledare 2: "På alla möten och medarbetarsamtal. Jag informerar personalen vad för mål vi 

har och vad vi strävar efter, det viktigt att alla känner till målen." 

 

Hur gör du för att få de anställda att arbeta mot verksamhetens mål? 

Ledare 1: " Lyfta upp det dagligen och på APT-möten men också i medarbetarsamtal.” 

 

Ledare 2: "Drar upp det under våra möten, gör uppföljning och diskuterar både individuellt 

samt gruppvis med medarbetarna." 

 

4.4.1 Sammanfattning av ledarskap 

Båda ledarna är eniga om att ledarskap för dem är att underlätta, vara en länk mellan 

personalen, fördela, leda ett arbete eller leda personalen mot samma mål. Ledare 1 yttrar sig 

även att ledarskap är en kontrollfunktion där det finns någon som styr och ser över 

avdelningen. Ledare 1 utgår från att man som ledare ska vara medveten om avdelningens samt 

verksamhetens mål och syfte. Ledaren på avdelning 2 beskriver att egenskaper hos en ledare 

är att vara engagerad, att ha viljan att utveckla sig själv och medarbetarna samt ha tillit för 

medarbetarna.  

 

På avdelning 1 upplever ledaren att personalen är missnöjda med hen eftersom hen inte är ofta 

på arbetsplatsen medan ledare 2 är uppskattad hos sin personal. Båda ledarna informerar 

verksamhetens mål via medarbetarsamtal och på möten. Ledare 2 arbetar individuellt och i 

grupper med sina medarbetare för att arbeta mot verksamhetens mål. På avdelning 1 arbeta 

ledaren dagligen med att få sina medarbetare att arbeta mot verksamhetens mål samt via APT-

möten och medarbetarsamtal.  

 

4.5 Motivation 

Vad betyder motivation för dig? 

Ledare 1: "Det är att man känner att man har en driv inom sig och i detta fall 

arbetsuppgifter, att komma till jobbet och att möta medarbetarna/brukarna/anhöriga.”    

 

Ledare 2: "Viljan att åstadkomma med något, inre driftkraft, det här vill man göra, se till att 

brukarna mår bra och trivs på arbetsplatsen." 

 

Vad får dig som ledare att bli motiverad? 

Ledare 1: "Att det finns förutsättningar för mig att driva en god kvalitativ vård. Jag tycker att 

det ska finnas ekonomiska förutsättningar och möjlighet att uppnå målen och syften, både för 

mig och resterande medarbetare.”  

Ledare 2: "När jag ser att mina brukare mår bra och trivs, att min personal gör ett bra 

arbete vilket får mig att satsa ännu mer." 
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Hur ger du som ledare feedback till dina medarbetare? 

Ledare 1: "Varje dag när jag är på arbetet om jag ser att någonting som är både bra och 

dåligt. Jag kan lyfta fram det på pulsmöten, individuellt eller i grupp och framförallt i 

medarbetarsamtal." 

 

Ledare 2: "Jag ger feedback hela tiden, när de har gjort något bra säger jag det direkt, under 

medarbetarsamtal, på möten både individuellt och gruppvis." 

 

Vad är en motiverande arbetsplats för dig? 

Ledare 1: "Att det finns bra arbetskamrater och kollegor, att man får komma med förslag och 

idéer, att min chef ser att jag arbetar på och gör det som förväntas av mig, att min personal 

mår bra vilket är motiverande för mig, att personalen har bra närvaro och är friska, att de 

äldre får en bra vård och omsorg och att anhöriga är nöjda."  

 

Ledare 2: "När medarbetarna gör det de ska göra, när brukarna mår bra och är lugna vilket 

gör det lilla extra." 

 

Arbetar ledningen med motivation?    

Ledare 1: "Inget uttalat vad jag vet." 

 

Ledare 2: "Ledningen försöker men jag måste säga att det är mer fokus på ekonomi än 

motivation. Det känns som att man pratar hela tiden om ekonomi." 

 

Hur är arbetsklimatet på arbetsplatsen? 

Ledare 1: "Det är ett gott arbetsklimat, ett gott samarbete, vi trivs tillsammans på jobbet trots 

att det är tufft många gånger så har min personal varandra de lägger fokus på för att klara 

sig igenom det." 

 

Ledare 2: "Den är faktiskt bra, personalen mår bra och det lugnt men ibland kan det variera 

då de inte mår bra." 

 

Finns det utvecklingsmöjligheter för din personal? 

Ledare 1: ”Ja, utifrån de ansvarsområden som personal har och utifrån behoven finns det 

möjlighet att utvecklas och gå på utbildning. Det handlar bara inte om att gå på utbildningar 

via arbetet. Man kan söka information och utvecklas på egen hand t.ex. via 

omvärldsbevakning, media, andra boenden, läser till sig ny kunskap inom demens och 

kunskapsöverförning sinsemellan kollegorna.” 

Ledare 2: ”Ja, det finns utbildningar.” 
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4.5.1 Sammanfattning av motivation 

Båda ledarna nämner att motivation är en inre drivkraft att utföra sina arbetsuppgifter, att 

komma till komma till arbetet och ha viljan att åstadkomma med något. Ledare 1 känner sig 

motiverad när det finns ekonomiska förutsättningar att leva upp till målen och syften på 

arbetsplatsen. Ledare 2 känner sig motiverad när hen ser att både brukare och personal mår 

bra på avdelningen. Båda ledarna nämner att de ger feedback till medarbetarna dagligen, men 

medger ledare 1 att feedback ges även när något inte bra. Ledare 1 såsom ledare 2 ger även 

feedback via möten, gruppvis och på medarbetarsamtal.   

 

En motiverande arbetsplats för ledare 1 är att det finns bra arbetskollegor, att bli uppskattad 

av chefen, att hen utför sina arbetsuppgifter och ser om sina medarbetar samt brukarna och 

dess anhöriga är nöjda. Ledare 2 nämner att hen känner sig motiverad när medarbetarna utför 

sina arbetsuppgifter och när brukarna mår bra. Ledare 1 känner inte till att ledningen arbetar 

med motivation och ledare 2 nämner att fokus ligger mycket på ekonomi än motivation. 

Ledarna talar om att arbetsklimatet på arbetsplatsen är bra. Personalen på avdelning 1 har det 

tufft trots ett gott arbetsklimat och stöttar varandra för att ta sig igenom arbetsdagen vilket 

ledare 1 berättar. Ledare 2 nämner också att det kan vara tufft då personalen inte mår bra.   

  

Båda ledarna nämner att det finns utvecklingsmöjligheter för medarbetarna beroende vad för 

ansvarsområden de har. Ledare 1 nämner också att det är bra om medarbetarna söker till sig 

ny information och kunskap på egen hand.   

4.6 Resultat från enkäterna 

Resultatet av enkätundersökningen kommer att redovisas i tabellform och svaren 

sammanställs under varje område. Varje tabell består delvis av några påstående frågor med 

möjlighet till kommentar och dels en öppen fråga. 

4.6.1 Bakgrundsinformation 

Antal års yrkeserfarenhet 

Avdelning 1 Antal års yrkeserfarenhet 

 Obesvarad 1-5 5-10 10-15 15-20 20-37 Totalt antal 

Medarbetare 1 1  3 1 5 11 

 

Avdelning 2 Antal års yrkeserfarenhet 

 Obesvarad 1-5 5-10 10-15 15-20 20-37 Totalt antal 

Medarbetare 3 1  2  1 7 

 

Sysselsättning 
Avdelning 1 Sysselsättning  

 USK Obesvarad Totalt antal 

Medarbetare 6 5 11 

 
Avdelning 2 Sysselsättning  

 USK Obesvarad Totalt antal 

Medarbetare 4 3 7 
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4.6.2 Sammanfattning av bakgrundsinformation  

Enkäten är utförd på ett boende bestående av två avdelningar inom vård- och 

äldreförvaltningen i Borås Stad. I enkätundersökningen har 11 medarbetare av 12 svarat på 

avdelning 1 och 7 av 21 medarbetare på avdelning 2 har svarat. Enkätundersökningen har 

riktats till heltidsanställda varför fyra medarbetare som har vikarierande tjänst idag på 

avdelning 2 inte har deltagit vid denna enkätundersökning. Ur enkäten kan man utläsa att de 

flesta av medarbetarna har många års erfarenhet och har undersköterskeutbildning. 

4.6.3 Ständiga förbättringar 

Finns det något som du skulle vilja förbättra/förändra på avdelningen? 
Avdelning 1 1 a) Finns det något som du skulle vilja förbättra/förändra på avdelningen? 

 JA NEJ Totalt antal 

Medarbetare 10 1 11 

 
Avdelning 2 1 a) Finns det något som du skulle vilja förbättra/förändra på avdelningen? 

 JA NEJ Totalt antal 

Medarbetare 4 3 7 

 

Vi har möte om ständiga förbättringar på avdelningen: 
Avdelning 1 1 b) Vi har möte om ständiga förbättringar på avdelningen: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare   7 4  11 

 
Avdelning 2 1 b) Vi har möte om ständiga förbättringar på avdelningen: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare    2 5 7 

 

Mina förslag om förbättringar/ändringar blir eller har blivit hörda: 
Avdelning 1 1 c) Mina förslag om förbättringar/ändringar blir eller har blivit hörda: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare  5 4 1 1 11 

 

 

Avdelning 2 1 c) Mina förslag om förbättringar/ändringar blir eller har blivit hörda: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare   1 3 3 7 
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Jag tycker att min chef arbetar med ständiga förbättringar: 
Avdelning 1 1 d) Jag tycker att min chef arbetar med ständiga förbättringar: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare 4 4 2 1  11 

 
Avdelning 2 1 d) Jag tycker att min chef arbetar med ständiga förbättringar: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare    1 6 7 

 

Jag diskuterar med mina kollegor eller med chefen om förbättringar/ändringar på 

avdelningen: 
Avdelning 1 1 e) Jag diskuterar med mina kollegor eller med chefen om förbättringar/ 

ändringar på avdelningen: 
 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare  1 3 3 4 11 

 
Avdelning 2 1 e) Jag diskuterar med mina kollegor eller med chefen om förbättringar/ 

ändringar på avdelningen: 
 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare    2 5 7 

 

Jag får vara med och delta när en förändring sker på avdelningen: 
Avdelning 1 1 f) Jag får vara med och delta när en förändring sker på avdelningen: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare  1 4 4 2 11 

 
Avdelning 2 1 f) Jag får vara med och delta när en förändring sker på avdelningen: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare     7 7 

 

4.6.4 Sammanfattning av ständiga förbättringar 

I området ständiga förbättringar visar resultatet av enkätundersökningen att medarbetarna på 

avdelning 2 tenderar svara mer positivt i hur de arbetar utifrån ständiga förbättringar. 

Exempelvis i fråga 2a, då 10 av 11 medarbetare på avdelning 1 vill att ledaren ska vara mer 

närvarande, vill ha mer personal vid sjukdomar, åka på aktiviteter och vill ha tydliga mål för 

att förbättra villkoren för boende och personal medan på avdelning 2 vill 4 av 7 medarbetare 

ändra/förbättra något på avdelningen. I en kommentar har en medarbetare på avdelning 2 

skrivit att hen vill förbättra för boenden och öka samarbetet mellan kollegorna. I frågan 

avseende möten om ständiga förbättringar instämmer 7 medarbetare delvis och 4 medarbetare 

instämmer i hög grad på avdelning 1. Medarbetarna på avdelning 1 har skrivit att de har möte 



 

37 

 

1 gång i månaden i form av APT-möten men efterfrågar flera möten där de kan arbeta med 

förbättringar. Mer tid för samtal, dialog och reflektioner behövs det enligt en medarbetare på 

avdelning 1. Däremot instämmer 5 medarbetare helt och 4 instämmer i hög grad på avdelning 

2 att de har möten om ständiga förbättringar genom APT och diskuterar alltid förbättringar. 

På avdelning 1 instämmer 5 arbetare i låg grad att deras förslag om förbättringar blir hörda 

och 4 instämmer delvis i frågan. Däremot instämmer 6 medarbetare helt eller i hög grad att 

deras förslag om förbättringar blir hörda på avdelning 2. I ett svar förekommer det att ledaren 

motiverar medarbetarna att förbättra sig och utvecklas i yrkesrollen. 

På avdelning 1 instämmer 8 av 11 medarbetare inte alls eller i låg grad på frågan om ledarens 

arbete med ständiga förbättringar. Några medarbetare har svarat att fokus ligger endast på 

besparingar medan på avdelning 2 tycker de flesta av medarbetarna att ledaren arbetar med 

ständiga förbättringar. 

I frågan om diskussioner mellan kollegor och chefen för ständiga förbättringar på avdelningen 

instämmer de flesta av medarbetarna i hög grad eller helt på avdelning 1 att dem diskuterar 

med varandra men på grund av chefens frånvarande har de inte diskussion med chefen så ofta. 

På avdelning 2 instämmer de flesta av medarbetarna i hög grad eller helt att de diskuterar 

förbättringar ständigt mellan kollegor och med chefen. 

Medarbetarna på avdelning 1 instämmer delvis eller i hög grad att de får vara med och delta 

när en förändring sker på avdelningen. Däremot instämmer alla deltagande medarbetare på 

avdelning 2 helt att de får vara med och delta när en förändring sker på avdelningen. 

4.6.5 Ledarskap 

Jag Vad betyder ordet ledarskap för dig? 
Avdelning 1 2 a) Vad betyder ordet ledarskap för dig? 

Medarbetare Närvarande, lyhördhet, rättvisa, förbättra och driva verksamheten framåt och mot nya 

mål. 

 

Avdelning 2 2 a) Vad betyder ordet ledarskap för dig? 

Medarbetare Lyhördhet, rättvisa, förbättra och driva verksamheten framåt och mot nya mål, 

tydlighet och kommunikation. 

 

Min chef lyssnar på mig: 
Avdelning 1 2 b) Min chef lyssnar på mig: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare  1 6 2 2 11 

 
Avdelning 2 2 b) Min chef lyssnar på mig: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare     7 7 
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Min ledare är tillgänglig för mig: 
Avdelning 1 2 c) Min ledare är tillgänglig för mig: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare 3 2 2 3 1 11 

 
Avdelning  2 c) Min ledare är tillgänglig för mig: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare    2 5 7 

 

Jag får information från min chef om verksamhetens mål: 
Avdelning 1 2 d) Jag får information från min chef om verksamhetens mål: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare 1 2 3 4 1 11 

 
Avdelning 2 2 d) Jag får information från min chef om verksamhetens mål: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare     7 7 

 

Jag tycker min chef är en bra förebild för vår avdelning: 
Avdelning 1 2 e) Jag tycker min chef är en bra förebild för vår avdelning: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare 1 1 8 2  11 

 
Avdelning 2 2 e) Jag tycker min chef är en bra förebild för vår avdelning: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare    1 6 7 

 

4.6.6 Sammanfattning av ledarskap 

I området ledarskap har en öppen fråga ställts till medarbetarna där de har beskrivit vad ordet 

ledarskap innebär för dem. Medarbetarna på avdelning 1 och 2 delar samma uppfattning och 

definierar ordet ledarskap med bl.a. närvarande, rättvisa, lyhördhet och tydlighet. 

Dessutom instämmer medarbetarna delvis på avdelning 1 att deras ledare lyssnar på dem, 

anmärkningsvärt finns det 4 medarbetare som instämmer i hög grad eller helt i frågan. I en 

kommentar förekommer det att det inte händer så mycket. En tydlig skillnad kan ses när 

medarbetarna på avdelning 2 svarar på samma fråga, eftersom de instämmer helt i att ledaren 

lyssnar på dem. 
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Det går även att utläsa från enkäten att medarbetarna på avdelning 1 tycker att deras ledare 

varken är tillgänglig för dem eller är närvarande, medan medarbetarna på avdelning 2 

instämmer i hög grad eller helt i frågan att deras ledare ör tillgänglig för dem och är 

närvarande. 

Avseende kommunikation och information om verksamhetens mål skriver medarbetarna på 

avdelning 1 som svar på frågan att informationen endast handlar om budget och besparingar. 

Medarbetarna på avdelning 2 delar inte samma uppfattning om deras ledare då de instämmer 

helt att de får information om verksamhetens mål.  

I en annan fråga om medarbetarna tycker att deras ledare är en bra förebild instämmer de 

delvis eller i låg grad på avdelning 1 medan på avdelning 2 instämmer de i hög grad eller helt 

att deras ledare är en bra förebild. 

4.6.7 Motivation 

Vad får dig att bli motiverad på arbetsplatsen? 
Avdelning 1 3 a) Vad får dig att bli motiverad på arbetsplatsen? 

Medarbetare Kollegor, brukare, arbeta mot samma mål, arbetsvilja hos arbetsgruppen, tillräckligt 

med resurser, nya mål på arbetsplatsen, feedback från chef.       

 
Avdelning 2 3 a) Vad får dig att bli motiverad på arbetsplatsen? 

Medarbetare Feedback från kollegor, brukare och chef, nya arbetsuppgifter, nya mål, brukarnas 

framsteg, stöd från chef. 

 

Jag får feedback från min chef: 
Avdelning 1 3 b) Jag får feedback från min chef: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare  2 5 4  11 

 

Avdelning 2 3 b) Jag får feedback från min chef: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare    1 6 7 

 

Jag känner att jag är motiverad på min arbetsplats: 
Avdelning 1 3 c) Jag känner att jag är motiverad på min arbetsplats: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare  1 4 4 2 11 

 
Avdelning 2 3 c) Jag känner att jag är motiverad på min arbetsplats: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare    1 6 7 
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Jag tycker att vi har en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen: 
Avdelning 1 3 d) Jag tycker att vi har en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare 1 1 5 3 1 11 

 
Avdelning 2 3 d) Jag tycker att vi har en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen: 

 Inst. Inte 

alls 

Inst. i låg 

grad 

Inst. delvis Inst. i hög 

grad 

Inst. helt Totalt antal 

Medarbetare    3 4 7 

 

4.6.8 Sammanfattning av motivation 

Under området motivation får medarbetarna en öppen fråga om vad som motiverar dem på 

arbetsplatsen och här delar de samma uppfattning om att feedback från ledare och kollegor 

samt nya mål är avgörande för dem för att känna sig motiverade på arbetsplatsen. 

Medarbetarna på avdelning 1 efterfrågar i svaren mer resurser och arbetsvilja hos 

arbetsgruppen. 

På avdelning 1 instämmer 7 av 11 medarbetare i låg grad eller delvis att de får feedback från 

ledaren medan på avdelning 2 instämmer de flesta av medarbetarna att de får feedback från 

sin ledare. Medarbetarna på avdelning 1 svarar ändå att de känner sig motiverade delvis eller i 

hög grad.  

Skillnaden mellan avdelningarna kan understrykas ännu en gång genom enkätsvaren då 

medarbetarna på avdelning 2 tycker att de har en bra arbetsmiljö medan medarbetarnas svar 

varierar på avdelning 1 från att inte instämmer alls, till låg grad eller instämmer delvis. 

Anmärkningsvärt finns det 4 medarbetare som instämmer i hög grad eller helt att de har en 

bra arbetsmiljö på avdelningen. 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer analysen att kopplas samman med teorin, och resultatet från 

datainsamlingen. Teorierna med resultaten kommer att kopplas samman, vilket i sin tur kommer 

att leda till slutsatserna. 

5.1 Ständiga förbättringar 

5.1.1 Ledarna   

Att sätta kunderna i centrum är numera en förutsättning för verksamheter för att lyckas att få 

nöjda kunder som Bergman & Klefsjö (2012) nämner. Båda ledarna på avdelningarna strävar 

efter att sätta sina brukare i centrum. På avdelning 1 arbetar man med en genomförandeplan 

och i den skrivs brukarens behov och önskemål. Ledare 2 arbetar utifrån att uppfylla 

brukarens behov. Oliver (2010) tar upp att verksamheter arbetar efter egen tolkning av hög 

kvalitet för att tillgodose kundernas behov. Ledarna arbetar med kort- och långsiktiga mål för 

att bevara sina brukare. För att dessa mål ska uppfyllas skall alla på avdelningarna vara 

lyhörda för brukarens behov och önskemål.  

För att arbeta med ständiga förbättringar är det viktigt och veta vad det innebär för en. För 

ledare 1 innebär det att man arbetar efter rutiner, har tydliga mål och personalen vet vad som 

förväntas av dem. För ledare 2 innebär ständiga förbättringar att något behöver åtgärdas för att 

bli bättre. Singh och Singh (2015) belyser att det finns olika koncept för ständiga förbättringar 

där verksamheter strävar efter att utvecklas och lyckas. Lean tillämpas på avdelningarna i 

arbetat med ständiga förbättringar. Båda ledarna arbetar med ständiga förbättringar via olika 

möten och ledare 2 använder sig av en Lean tavla för att gå igenom punkter som kan 

förbättras.   

Det är viktigt att ge tid vid arbete med ständiga förbättringar vilket Bergman & Klefsjö (2012) 

poängterar att det uppstår problematik i förändringsarbetet om det inte ges tillräckligt med tid. 

Ledare 2 finner att tiden finns för hen och arbetet flyter på kontinuerligt däremot upplever 

ledare 1 att tiden inte är tillräckligt för att genomföra förbättringar.     

Ledningens uppförande och handlande kommer att ha en avgörande roll för sina medarbetare 

om hur de kommer att arbeta med ständiga förbättringar vilket Sörqvist (2004) tar upp. Båda 

ledarna upplever att ledningen arbetar med ständiga förbättringar dock har de åtskilliga 

uppfattningar. Ledare 2 anser att det går långsamt för ledningen i arbetet med ständiga 

förbättringar eftersom ärendet lyfts upp på en annan nivå för att sammankoppla alla parters 

återkoppling.  

Medarbetarnas delaktighet, ansvarstagande och engagemang har en avgörande roll i 

förbättringsarbetet vilket Yun, Cox och Sims Jr (2006) poängterar. Ledarna nämner att 

medarbetena är delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar genom att ha olika möten i form 

av pulsmöten, APT-möten och gruppmöten. Ledare 1 nämner att ha utvecklingsdagar är 

viktigt för medarbetarna vilket ökar delaktigheten. Det är i ovan nämnda möten som 

avvikelser och förslag på förbättringar fångas upp. Medarbetarna tar del av ledningens 

information om förbättringar och förändringar via e-post som ledarna förmedlar.    
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5.1.2 Medarbetarna 

I området ständiga förbättringar visar resultatet av enkätundersökningen att medarbetarna på 

avdelning 2 tenderar svara mer positivt i hur de arbetar utifrån ständiga förbättringar. på 

avdelning 1 vill medarbetarna att ledaren ska vara mer närvarande, vill ha mer personal vid 

sjukdomar, åka på aktiviteter och vill ha tydliga mål för att förbättra villkoren för boende och 

personal medan på avdelning 2 vill medarbetare ändra/förbättra något på avdelningen.  

Enligt medarbetarna på avdelning 1 och avdelning 2 förekommer möten om ständiga 

förbättringar genom att ha APT-möten där de diskuterar om förbättringar men på avdelning 1 

efterfrågas fler möten där de kan arbeta med förbättringar. Att medarbetarna deltar i möten 

och påverkar beslutstagande vid förändringar är framgångsrikt för en verksamhet vilket 

Bergman och Klefsjö (2012) tar upp. Medarbetarna på avdelning 1 anser inte att deras förslag 

om förbättringar blir hörda av ledaren. Däremot delar medarbetarna på avdelning 2 inte 

samma uppfattning då de anser att deras förslag om förbättringar blir hörda och att ledaren 

motiverar medarbetarna att förbättra sig och utvecklas i yrkesrollen. 

Bertlett et. al (2012) nämner att relationen mellan chef och medarbetare är betydelsefull för 

hur verksamheten kommer att lyckas med dess mål. På avdelning 1 instämmer inte 

medarbetarna att ledaren arbetar med ständiga förbättringar eftersom fokus endast ligger på 

besparningar. Däremot menar medarbetarna på avdelning 2 att ledaren arbetar med ständiga 

förbättringar. Medarbetarna på avdelning 1 menar att de har diskussioner med varandra om 

ständiga förbättringar men upplever inte att de har diskussion med ledaren på grund av hens 

frånvarande. På avdelning 2 upplever medarbetarna att de diskuterar förbättringar ständigt 

med varandra och med ledaren. 

De flesta av medarbetarna på avdelning 1 anser att de får vara med och delta när en förändring 

sker på avdelningen. Medarbetarna känner sig också delaktiga vid förändringar som sker på 

avdelning 2. Delaktighet är en förutsättning för medarbetarna för att de ska utföra ett bra 

arbete och vara engagerade som Bergman & Klefsjö (2012) poängterar 

5.2 Ledarskap 

5.2.1 Ledarna  

Ledarna beskriver att ledarskap är att underlätta, vara en länk mellan personalen, fördela och 

leda ett arbete eller ett mål, ledare 1 anser att ledarkap är också en kontrollfunktion.  

Nilsson och Kropp (2002) nämner att en ledare skall kunna sitt arbete inom sin verksamhet. 

Ledare 1 anser att det är viktigt att som ledare veta vilka mål och syfte som tillämpas i 

verksamheten. Däremot beskriver ledaren på avdelning 2 att en ledare ska vara engagerad, att 

ha viljan att utveckla sig själv och medarbetarna samt ha tillit för medarbetarna.  

På avdelning 1 upplever ledaren att personalen är missnöjda med hen eftersom hen inte är ofta 

på arbetsplatsen medan ledare 2 är uppskattad hos sin personal.  

 

Yukl (2013) nämner att en ledare får information från ledningen som även skall förmedlas 

vidare till medarbetarna. Ledarna på avdelningarna informerar sina medarbetare om 

verksamhetens mål via olika mötesforum, individuellt och gruppvis.   
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5.2.2 Medarbetarna   

Medarbetarna på avdelning 1 och 2 delar samma uppfattning och definierar ordet ledarskap 

med bl.a. närvarande, rättvisa, lyhördhet och tydlighet. 

Yukl (2013) nämner att ledaren ska uppmuntra, vägleda och motivera sina medarbetare. På 

avdelning 1 anser inte medarbetarna att ledaren är lyhörd för deras förslag och önskemål, 

medan medarbetarna på avdelning 2 nämner att ledaren lyssnar på dem. Dessutom är ledaren 

på avdelning 1 inte är tillgänglig för medarbetarna.   

På avdelning 1 informeras medarbetarna enbart om verksamhetens budget och besparningar. 

Medarbetarna på avdelning 2 delar inte samma uppfattning om deras ledare.   

Bertlett et. al (2012) poängterar att relationen mellan chef och medarbetare är betydelsefull. 

Medarbetarna tycker inte att deras ledare på avdelning 1 är en bra förebild medan på 

avdelning 2 tycker att de har en bra förebild. 

 

5.3 Motivation 

5.3.1 Ledarna   

Flach (2006) definierar motivation som ett inre tillstånd som får individen att agera och 

genomföra arbetsuppgifter. Ledarna nämner att det är deras inre tillstånd som är drivkraften 

att utföra något på arbetsplatsen, ses sig om sina medarbetare och brukare. Ledare 2 uppger att 

hen blir motiverad genom att personalen mår bra och jobbar bra på arbetsplatsen. Utöver det 

säger hen att det är viktigt att brukarna mår bra och detta bidrar i sin tur till att hen vill ge mer 

på arbetsplatsen, vilket French, Rayner, Rees & Rumbles (2011) poängterar att det är viktigt 

att få ut bästa ur sina medarbetare. Ledare 1 nämner att en god kvalitativ vård utifrån de 

ekonomiska förutsättningarna som får hen att vara driven samt att syfte och mål på 

avdelningen uppnås.      

Båda ledarna ger feedback till sin medarbetare dagligen när arbetar bra och ledare 1 påstår att 

hen ger feedback när något inte har gått bra. Yuki (2006) säger att feedback är viktigt och 

uppskattas hos personalen, mer att man får bekräftelse utifrån sina prestationer på 

arbetsplatsen. Feedback ges både individuellt och i gruppvis i form av medarbetarsamtal och 

pulsmöten uppger båda ledarna. Att ha en motiverande arbetsplats innebär att en del faktorer 

ska uppfyllas och för ledare 1 är det att bli hörd och sedd av sin chef. Hen uttrycker sig också 

att det är viktigt att ha bra kollegor och medarbetare, samt att brukarna mår bra och deras 

anhöriga är nöjda. Precis som Hawa (2010) beskriver hur viktigt det är med att ha sociala 

kontakter på arbetsplatsen och hur mycket det ger för den anställde nämner ledare 1 det också. 

Ledare 2 lyfter fram att när hens medarbetare utför det de ska göra och brukarna mår bra är 

det en motiverande arbetsplats för hen.  

Ledarna nämner att ledningen inte arbetar med motivation och lägger fokus på ekonomin 

vilket kan leda till att motivationen minskas. Utöver detta, är det bra arbetsklimat och båda 

ledarna förklarar också att det finns motgångar på arbetsplatsen. Medarbetarna mår inte alltid 

bra på arbetsplatsen och har varandra som hjälp att ta sig igenom motgångarna som Perski 

(2002) talar om.  Båda ledarna nämner att det finns utbildningar som medarbetarna gå på 

utifrån sina ansvarsområden.  
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5.3.2 Medarbetarna   

I den öppna frågan anger medarbetarna på båda avdelningarna att kollegorna och brukarna på 

arbetsplatsen bidrar till att de känner sig motiverade på arbetsplatsen. Andra faktorer som får 

dem att känna sig motiverade är att möta mål, får feedback från ledaren och resurser att utföra 

sina arbetsuppgifter. Dessa faktorer är så kallade underhållsfaktorer och motivationsfaktorer 

vilket Robert och John (2008) talar om.   

Medarbetarna på båda avdelningarna nämner att de känner sig motiverade på arbetsplatsen 

när ledaren ger dem feedback. På avdelning 2 får alla medarbetarna som har svarat på enkäten 

i högre grad feedback från sin ledare medan på avdelning 1 är svaren mer spridda. Flertal 

känner att de får delvis feedback och i låg grad, som Yuki (2006) anser är det är viktig faktor 

att anställda ska få feedback från ledare.    

Att känna sig motiverad på arbetsplatsen är den allra viktigast faktorn. Hälften av 

medarbetarna på avdelning 1 anger att de känner sig mer eller mindre otillräckligt motiverade 

på arbetsplatsen och resterande känner sig motiverade, däremot är alla medarbetare på 

avdelning 2 motiverade på arbetsplatsen. Robert och John (2008)  poängterar att är viktigt att 

flertal av faktorer är positiva och att personalen känner sig motiverade på arbetsplatsen. Att ha 

en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen är viktigt säger Perski (2002) och på avdelning 2 har 

personalen bra arbetsmiljö och trivs på sin avdelning. Dessvärre har inte medarbetarna på 

avdelning 1 en bra arbetsmiljö.   
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6 Slutsatser och Diskussion  

I slutsatsen kommer studiens syfte att besvaras. I detta avsnitt kommer även 

forskningsfrågorna som fastställdes i början av studien att besvaras. Under diskussionsdelen 

presenteras egna tankar och idéer som uppkommit under studiens gång. Förslag till 

förbättringar för verksamhetens utveckling presenteras också här. Vidare kommer förslag på 

fortsatt forskning inom området ständiga förbättringar att presenteras.  

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att studera ledare och deras medarbetare inom äldreomsorgen om 

hur de arbetar med ständiga förbättringar. Denna studie är uppdelad inom tre områden för att 

ge läsaren en bättre uppfattning, vilka är ständiga förbättringar, ledarskap och motivation. 

Målet är att hitta verkliga fall som stämmer överens med teorin inom dessa områden.   

Tre frågor har ställts för att undersöka studiens syfte som besvaras enligt följande:   

1. Hur vägleder chefer medarbetarna att strävar mot verksamhetens mål? 

Ledarna vägleder sina medarbetare genom att arbeta med ständiga förbättringar 

dagligen. Samtal sker med medarbetarna både individuellt och gruppvis i olika 

mötesforum där tydliga syften, mål, rutiner, avvikelser, uppföljningar och fattande 

beslut tas upp. Medarbetarna är delaktiga genom att komma med förslag och idéer 

samt ta ansvar utifrån olika ansvarsområden. Medarbetarna erbjuds 

utvecklingsmöjligheter inom olika områden för att sträva mot verksamhetens mål.  

2. Hur arbetar chefer med förbättringar och förändringar? 

Ledarna lyfter upp avvikelser dagligen tillsammans med medarbetarna där de får 

möjlighet att arbeta med mappar, Lean tavla, rutiner samt att komma 

förbättringsförslag. Ledarna strävar efter att arbeta effektivt för att få ett bättre 

arbetsflöde genom att vara behjälplig vid behov. Det viktigaste sättet att kontinuerligt 

arbeta med förbättringar och förändringar är att utveckla arbetsmetoderna och följa 

upp dem. Verksamhetens förbättringsarbete genomförs utifrån fyra olika processteg 

vilka är att identifiera problemet, lösa problemet, tillämpa den nya lösningen och 

uppföljning av den nya lösningen.  

3. Hur motiverar chefer sin personal på arbetsplatsen?  

Ledarna motiverar medarbetarna genom att ge feedback på det som har gått bra och 

även det som har gått mindre bra. Detta för att medarbetarna får möjlighet att 

utvecklas. Genom ledarnas närvaro och lyhördhet bidrar det till en motiverande och 

bra arbetsmiljö för medarbetarna.   
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I resultatet har det framkommit hur ledarna och medarbetarna arbetar med ständiga 

förbättringar utifrån ovan nämnda tre områden.  Författaren anser att syftet med studien har 

besvarats. Här nedan kommer det att beskrivas verkliga fall som stämmer överens med teorin, 

jämförelse mellan ledarnas och medarbetarnas svar:   

Ständiga förbättringar  

 Ledarna arbetar med att sätta brukarna i centrum genom att kontinuerligt tillgodose deras 

behov och önskemål. För att uppnå detta dokumenteras brukarens behov och önskemål i 

en genomförandeplan. 

 

 Båda ledarna och medarbetare på avdelningarna är eniga om att de har ofta möten, men 

medarbetarna på avdelning 1 efterfrågar flera möten där de kan arbeta med ständiga 

förbättringar. Ledaren på avdelning 1 delar inte samma uppfattning som sina medarbetare 

då hen menar att andra möten som exempelvis pulsmöten sker på avdelningen dagligen.  

 

 I frågan om diskussioner mellan medarbetarna och ledaren för ständiga förbättringar 

instämmer de flesta av medarbetarna i hög grad eller helt på avdelning 2 att de diskuterar 

med varandra. Dock sker inte diskussioner ofta på avdelning 1 på grund av chefens 

frånvaro.    

 

 Medarbetarna på avdelning 1 tycker inte att deras förslag om förbättringar blir hörda 

medan ledarna tycker att hen lyssnar på medarbetarnas önskemål.  

 

 Avseende frågan om ledarens arbete med ständiga förbättringar instämmer inte alls att 

ledaren arbetar med ständiga förbättringar. Några medarbetare har svarat att fokus ligger 

endast på besparingar.  

Resultatet av enkätundersökningen avseende området ständiga förbättringar visade att 

medarbetarna på avdelning 2 tenderar svara mer positivt än medarbetarna på avdelning 1, 

detta beror på att ledaren på avdelning 2 är mer närvarande på avdelningen än ledaren på 

avdelning 1, vilket hen själv instämmer i påståendet. Hen önskar att det borde finnas mer tid 

för att vara närvarande på avdelningen. Detta beror på att hen är även chef för tre andra 

verksamheter och därför är det svårt att närvara alla gånger på avdelningen. 

Ledarskap 

 Ledarna och medarbetarna har delade uppfattningar om vad ordet ledarskap betyder 

för dem. Medarbetarna på avdelning 1 upplever att ledaren inte tillgodoser deras 

förslag och behov vilket ledare 1 instämmer då hen nämner att hen inte är närvarande 

på arbetsplatsen. Detta upplevs inte på avdelning 2.    
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 Ledarna på avdelningarna informerar sina medarbetare om verksamhetens mål dock 

upplever medarbetarna på avdelning 1 att fokus läggs enbart på ekonomi. Dessutom 

ser medarbetarna på avdelning 1 inte sin ledare som en förebild. Denna uppfattning 

delas inte av medarbetarna på avdelning 2 då de anser att deras ledare är en förebild.    

 

Resultatet av enkätundersökningen avseende området ledarskap visade att medarbetarna på 

avdelning 2 upplever att deras ledare är tillgänglig för dem och ser hen som en förebild. På 

avdelning 1 upplevs detta inte då ledaren är frånvarande. Detta beror på att hen är även chef 

för tre andra verksamheter och därför är det svårt att närvara alla gånger på avdelningen. 

Motivation  

 Här anser båda ledarna att motivation för dem det är en inre drivkraft som får dem att 

komma tillarbetsplatsen. I intervjuerna säger båda ledarna att de ger sina medarbetare 

feedback och vilket de ska sträva efter. Medarbetarna anger i sin öppna fråga att 

feedback får dem att bli motiverade samt att träffa sina kollegor och brukare vilket en 

utav ledarna håller med.   

 

 Ledarna på båda avdelningarna uppger att medarbetarna får feedback men på 

avdelning 1 är det dessvärre sämre med feedback. I och med detta, på avdelning 1 

känner även medarbetarna att dem inte är motiverade på arbetsplatsen samt 

arbetsmiljön är inte det bästa.  

Resultatet av enkätundersökningen avseende området motivation visade att ledaren på 

avdelning 2 motiverar sina medarbetare medan medarbetarna på avdelning 1 känner sig 

mindre motiverade. Orsaken kan vara att ledare 1 inte är närvarande på avdelningen vilket 

hen har nämnt. 

6.2 Diskussion  

Studien syfte var att undersöka hur ledaren arbetar med ständiga förbättringar kopplat till 

verksamhetens mål. Det är viktigt att ledaren är närvarande för att lyckas med 

förbättringsarbete. Det är viktigt att ledaren är lyhörd, arbetar utifrån behov, ger feedback och 

önskemål för att en skapa en positiv spiral i verksamheten långsiktigt vilket också är en 

ständig förbättring för att nå verksamhetens mål. 

Ledarens roll och egenskaper har en viktig betydelse för att vägleda medarbetarna inom 

delaktighet, motivation och engagemang. Man ska ständigt följa upp förslag, åtgärder, nya 

rutiner och kontinuerlig kommunikation för utan kommunikation faller ständiga förbättringar 

bort. Ett bra ledarskap bidrar till att medarbetarna får både självkänsla och självförtroende på 

arbetsplatsen. Det är inte alltid lätt att få med alla medarbetarna för att arbeta med 

förändringar eftersom medarbetarna kan lätt fastna i det negativa. Därför är det viktigt att 

ledaren motiverar medarbetarna där de kan förbättras och utvecklas. 

Det är också viktigt att ledaren får feedback av sina chefer för att göra ett gott arbete vilket 

bidrar till ökad motivation i det dagliga arbetet. 
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6.2.1 Förbättringsmöjligheter  

Ständiga förbättringar vid bemanningen då en medarbetare faller bort  

Författaren saknar en tydlig och klar rutin avseende arbetet med bemanning, åtgärden är att 

ledaren inte ska invänta med att sätta in extra resurs vid sjukfrånvaro. Går det flera dagar där 

medarbetarna inte får in en extra personal, tappar de motivationen, de upplever att det blir 

stressigt och därmed faller arbetet med ständiga förbättringar bort. Det är viktigt att ledaren 

tillsammans med en ansvarig medarbetare ser över kommande arbetsvecka och bemannar 

arbetsplatsen med extra resurser vi behov.  

Arbeta med ett verktyg, PDSA-cykeln 

Författaren anser att det ska införas veckovisa möten där en rutin ska tillämpas för att följa 

upp alla rutiner, mål, avvikelser utifrån fattande beslut. Förslagsvis kan verksamheten 

använda sig av olika symboler med hjälp av verktyget PDSA-cykeln.  En eller två 

medarbetare kan ta ansvar för att se efter att ständiga förbättringar följs. 

Sluta aldrig arbetet med ständiga förbättringar 

Författaren tycker att det är viktigt med ständiga förbättringar för att lyckas bibehålla en god 

arbetsmiljö som innefattar brukarnas och personalens välmående vilket har en betydande roll i 

verksamheten. Det är viktigt att belysa kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna 

för att utveckla arbetet med ständiga förbättringar.   Att medarbetarna ska vara mottagliga för 

förbättringar och ledarna ska i sin tur ge feedback, uppmuntra och stödja medarbetare 

kontinuerligt både individuellt och gruppvis. Ledarens närvaro har en avgörande roll för att 

medarbetarna ska känna sig motiverade och engagerade på arbetsplatsen. På så sätt bidrar det 

till att medarbetarna är deltaktiga vid förändringar. 

6.2.2 Metoddiskussion 

I den här studien tillämpades både kvantitativt och kvalitativt metod. Kvantitativ data 

tillämpades i form av enkäter och kvalitativ data i form av intervjuer. Enkätundersökningar 

genomfördes för att kunna jämföra och värdera intervjuarens svar inom angivna områden som 

har valts i teorin. Kvalitativ metod tillämpades för att kunna besvara frågeställningarna och 

uppfylla studiens syfte. Intervjuerna i denna uppsats var nödvändiga för att ge en djupare 

förståelse om teorin tillämpas i verkligheten i verksamheten. Denna metod ger författaren en 

helhetsförståelse på hur de intervjuade arbetade med ständiga förbättringar, ledarskap och 

motivation. Den kvantitativa metoden tillämpades för att säkra studiens syfte. Författaren 

hade kunnat göra intervjuer med ett antal medarbetare vilket skulle det ge ytterligare ett 

generaliserbart resultat som författaren inte tänkte på vid studiens start.  

 

Med den kvalitativa metoden har författaren fått fram data enbart baserat på intervju med två 

ledare vilket ändå har kunnat ge ett bra resultat. Författaren har kunnat använda data för att 

analysera hur ständiga förbättringar tillämpas i verksamheten. Författarens intervjufrågor har 

gett bra data mängd utifrån intervjuguiden vilket kan göra att den kan ses som en 

halvstrukturerad guide där frågorna är kopplade till teorin. Intervjun utfördes i form av öppet 

samtal för att få ut så mycket värdefull information som möjligt. Författaren har valt att ställa 

många frågor till ledarna, detta för att inte glömma något under själva intervjutillfället. Dessa 
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två ledare valdes ut av områdeschefen eftersom de har arbetat med ständiga förbättringar 

sedan tidigare. 

Med den kvalitativa metoden har författaren fått fram data vilket har kunnat ge ett resultat 

utifrån syftet och frågeställningarna. Enkätundersökningar genomfördes för att kunna jämföra 

och värdera intervjuarens svar inom angivna områdena ständiga förbättringar, ledarskap och 

motivation. Frågorna i enkäten är ställda som påståendefrågor och dessa frågor är fastställda, 

dvs. slutna svarsalternativ. Enstaka frågor i enkätundersökningen lämnades öppet för att ge 

medarbetarna möjlighet att svara med egna ord. Författaren har inte haft någon kontakt med 

medarbetarna och vet inte om de har tolkat frågorna likadant som författaren själv har gjort. 

Utifrån enkätundersökningen valde inte alla medarbete att delta vilket har gett en mindre 

analys.   

Författaren anser att studien har hög reliabilitet. Författaren spelade in intervjuerna och 

samtidigt antecknade svaren under intervjutillfällena och därefter har författaren sammanfattat 

intervjuerna från inspelningen. Enkätundersökningsmallen skickades till cheferna via e-post 

en vecka innan för att få med fler medarbetare att delta på enkätundersökningen. Trots att alla 

medarbetare inte deltog i enkätundersökningen får studien ändå en hög reliabilitet. Även 

validiteten är hög inom denna studie eftersom frågorna till intervjun och enkäterna är 

utformade utifrån tidigare nämnda områden. I denna studie anser författaren att validiteten är 

också hög därför att de flesta av källorna är aktuella men det förekommer några enstaka äldre 

källor vilket ändå har haft ett värde för studiens resultat.  

6.3 Fortsatta Studier  

En kort sammanfattning redovisas avseende möjligheter som finns för att förbättra denna 

studie.  

Undersöka ständiga förbättringar bortom Sverige  

En undersökning av ständiga förbättringar bör tillämpas i ett annat land för att se hur ledare 

arbetar med ständiga förbättringar i verksamheten samt vägleder medarbetarna mot 

verksamhetens mål. 

Studera ett tema 

Studera ständiga förbättringar/ledarskap/motivation genom att samla information från olika 

databaser där undersökningen går ut på att veta vilken betydelse ständiga 

förbättringar/ledarskap/motivation har och hur man går tillväga för att tillämpa en av dem. 

Därefter söker man förstudier och artiklar där ständiga förbättringar/ledarskap/motivation har 

använts. Efteråt analyseras de olika förstudierna och en slutsats tar fram för att avgöra utfallet 

om den har en positiv eller negativ påverkan.   

Förstudie om ständiga förbättringar följs eller inte 

Att tillämpa en förstudie där man följer upp en verksamhet under en längre tid och analyserar 

hur de anställda arbetar med ständiga förbättringar och hur ledaren vägledar medarbetarna att 

vara delaktiga och motiverade för förbättringsarbete. I förstudien kan man se efter vilka 

verktyg, rutiner och koncept som tillämpas i verksamheten avseende ständiga förbättringar. 
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Intervjua medarbetare 

Att även intervjua medarbetare i verksamheten för att veta hur ledarna arbetar med ständiga 

förbättringar vilket skulle förstärka den kvantitativa metoden. Detta bidrar till en bättre bild på 

hur medarbetarna ser på chefens sätt att vägleda dem mot verksamhetens mål för att utveckla 

och öka delaktighet och motivation hos medarbetarna.  
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Bilaga 1  Informationsbrev 

 

 

Hej,  

 

Mitt namn är Mehrnaz Dawodi och utbildar mig inom Kvalité & Ledarskapsutveckling på 

magister nivå på Mitt Universitet. Mitt examensarbete inriktar sig mot ledarskap inom 

äldreomsorgen . Detta för att jag har lång erfarenhet från äldreomsorgen och har jobbat som 

undersköterska i ca13 år och idag arbetar jag som samordnare på ett privat hemtjänstföretag i 

Borås kommun. Här nedan kommer en kort beskrivning om vad examensarbete kommer att 

handla om. 

 

Uppsatsens syfte: Hur chefer arbetar med ständiga förbättringar kopplat till organisationens 

mål inom äldreomsorg. 

 

 

Jag har lagt fokus på följande forskningsfrågor som jag vill fördjupa mig mer inom:  

 

1. Hur vägleder chefer medarbetarna att strävar mot organisationens mål? 

2. Hur arbetar chefer med förbättringar och förändringar? 

3. Hur motiverar chefer sin personal på arbetsplatsen?  

 

Tanken är att intervjua två chefer och hur de arbetar med ständiga förbättringar. Utöver detta, 

har jag tänkt mig att genomföra en enkätundersökning som ska delas ut till medarbetarna.   

 

Tack på förhand! 

 

Mvh 

 

Mehrnaz Dawodi  

 

 

 

 

 

  



Bilaga 2  Intervjuguiden 

 

 

Inledningsfrågor 

 

 Vad heter du? 
 Hur länge har du arbetat som chef/ledare?  
 Vad består dina arbetsuppgifter av?  
 Vad har du arbetat med tidigare? 
 Vad för utbildning har du?  
 Berätta lite om din verksamhet/avdelning? 
 Hur många anställda är du ansvarig för?  

 

Ständiga förbättringar 

 

 Hur sätter ni era brukare i centrum? 

o Vad gör ni för att bevara era brukare kortsiktigt och långsiktigt på 

avdelningen? 

 

 Vad betyder ständiga förbättringar för dig? 
o Hur arbetar ni med ständiga förbättringar och ändringar på avdelningen? 
o Hur mycket tid lägger du ner som ledare att arbete med ständiga förbättringar? 
o Har något förslag som du har gett och genomförts? 

 

 Har du fått gå på någon utbildning gällande ständiga förbättringar? 
o Tycker du att ledningen jobbar med ständiga förbättringar? 
o Hur ofta har ledningen möte gällande ständiga förbättringar? 
o Får du delta i möten angående om ständiga förbättringar?  

 

 Finns det något tillvägagångssätt hur en förbättring/förändring ska gå till inom 

organisationen och avdelningen? 
o Hur ser detta tillvägagångssätt ut? 
o Har ni alltid använt er utav detta tillvägagångssätt? 
o Vad gör ni för att bibehålla förbättringen/förändringen? 
o Tror du att arbeta med ständiga förbättringar har någon fördel inom 

organisationen och avdelningen?  
o Kan du ge ett exempel när det har gått bra och även när det inte har gått som ni 

hade tänkt er? 
o Är det något specifik som du skulle vilja förbättra/förändra, vad och hur skulle 

du göra det? 
 

 Hur väl är personalen delaktiga i arbetet med förbättringar/ändringar?  
o Kommer personalen som du är ansvarig för förslag om 

förbättringar/ändringar?  
o Hur förmedlar du till personalen ledningens förslag om 

förbättringar/förändringar? 
o Hur ofta har du möten med personalen där ni diskuterar om 

förbättringar/förändringar? 
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Ledarskap 

 Vad säger ordet ledarskap till dig?  
 Vad är ledarskap enligt dig själv? 
 Vad är din roll inom organisationen? 
 Vad för egenskaper tycker du en ledare ska ha inom din organisation och avdelning? 
 Blir du erbjuden att gå på några utbildningar för utveckling inom din tjänst?  

o Hur ofta och vad för utbildningar? 
 

 Vad tror du dina medarbetare tycker om dig som ledare? 
 På vilket sätt informerar du dina medarbetare organisationens mål? 

o Känner du som ledare att dina anställda arbetar mot organisationens mål? 
o Hur gör du för att få de anställda att arbeta mot organisationens mål? 
o Får du som ledare rätt information från ledningen vad målen är i 

organisationen?  
 

Motivation 

 Vad betyder motivation för dig? 
 Vad får dig som ledare att bli motiverad? 
 Hur gör ledningen för att motivera dig? 
 Har du gått någon utbildning inom motivation? 
 Hur stor påverkan tror du motivation har hos dina medarbetare?  
 Hur ger du som ledare feedback till dina medarbetare? 
 Finns det något bonus-/belöningssystem för att belöna dina medarbetare? 

o Får du själv belönings från ledningen? 
 

 Vad är en motiverande arbetsplats för dig? 
 Arbetar ledningen med motivation?    
 Hur är arbetsklimatet på arbetsplatsen? 
 Finns det utvecklingsmöjligheter för din personal? 

 

 

  



Bilaga 3  Enkätguiden 

 

 

Sysselsättning: Avdelning: 

Hur många års erfarenhet yrket:  

 

Skala 1-5, 1 instämmer inte alls och 5 instämmer helt. Varje kategori innehåller en 

öppen fråga som ska besvaras och resten är påstående frågor. Kommentera gärna efter 

varje påstående fråga för att utveckla svaret.  

Ständiga förbättringar  

 

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR    

 

1 a) Finns det något som du skulle vilja förbättra/förändra på avdelningen?............…... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

1 b) Vi har möte om ständiga förbättringar på avdelningen:  

1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

1 c) Mina förslag om förbättringar/ändringar blir eller har blivit hörda: 

1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

1 d) Jag tycker att min chef arbetar med ständiga förbättringar: 

1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

1 e) Jag diskuterar med mina kollegor eller med chefen om förbättringar och ändringar 

på avdelningen:   

1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

1 f) Jag får vara med och delta när en förändring sker på avdelningen:   

1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 



Bilaga 3  Enkätguiden 

 

 

LEDARSKAP  

 

2 a) Vad betyder ordet ledarskap för dig?................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

2 b) Min chef lyssnar på mig:  1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2 c) Min ledare är tillgänglig för mig: 1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2 d) Jag får information från min chef om organisationens mål:  

1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2 e) Jag tycker min  chef är en bra förebild för vår avdelning:  

1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………. 
 

MOTIVATION  

 

3 a) Vad får dig att bli motiverad på arbetsplatsen?............................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

3 b) Jag får feedback från min chef:  1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3 c) Jag känner att jag är motiverad på min arbetsplats:  1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3 d) Jag tycker vi har en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen: 1     2     3     4     5 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 



Bilaga 4  Resultat från intervjuerna 

 

 

Inledningsfrågor ledare 1, avdelning 1 

Vad heter du? Anonymt 

 

Hur länge har du arbetat som chef/ledare?  

Anonymt 

 

Vad består dina arbetsuppgifter av?  

Anonymt 

 

Vad har du arbetat med tidigare?   

Anonymt 

 

Vad för utbildning har du?  

Anonymt 

 

Berätta lite om din verksamhet/avdelning?  

Svar: Demensboende med 16 platser och ligger i……… 

 

Hur många anställda är du ansvarig för?  

Just nu har jag 12 medarbetare som är fastanställda och två vikarier som jobbar extra på helger. 

Bemanningen på natten så är det en personal och får hjälp ifrån en löpare från det andra boendet. 

 

Sedan har jag tre mötesplaster där jag ansvarig för fem medarbetare så sammanlagt blir det 21 

medarbetare som jag är direkt ansvarig för. Sen när hen är ledig så har jag hens område också vilket 

blir det dubbla men i nuläget har jag 21 medarbetare. 

 

Ständiga förbättringar 

Hur sätter ni era brukare i centrum? 

Vi har något som heter Socialt Omsorgs Ansvarig (SOA). Det är en person som fungerar som en 

kontaktperson både för den boende samt för anhöriga. SOA har ett ansvar att upprätta en 

genomförandeplan som styr brukarens behov vilket medför att brukaren sätts i centrum och man 

mäter brukarens behov. Alla har också ett gemensamt ansvar för att se till om behovet ändras så ska 

alla vara delaktiga att upprätta genomförandeplanen.  

 

Vad gör ni för att bevara era brukare kortsiktigt och långsiktigt på avdelningen? 

Man ser till deras individuella behov och önskemål, att vi är lyhörda och ha ett gott bemötande. 

Har brukaren såklart förmågor som fungerar ska man bibehålla dem så långt som möjligt. Att 

man som personal låter den enskilde vara delaktig i saker som beslutas kring dem själva, ett 

konkret exempel kan vara att kunna äta själv.  

 

Vad betyder ständiga förbättringar för dig? 

Det är det man hela tiden tänker på typ vad det är som påverkar ens vardag. Hur flyter arbetet på, 

var gör vi som är bra, vad behöver vi förändra för att vi ska bli ännu bättre, att vi arbetar med bra 

rutiner, tydlig ansvarsfördelning och personalen vet vad som ska göras. 

Hur arbetar ni med ständiga förbättringar och ändringar på avdelningen? 

På APT-möten går vi igenom hur förändringarna har gått, om det flyter på och om det kan göras 

annorlunda. Man får utvärdera och följa upp på varje APT där vi har Lean som en stående punkt 

och diskuterar om förbättringar. Vi har även dagliga pulsmöten kl09.30 - 10.00 där jag sitter med 

personalen och stämmer av hur långt vi har kommit och vad det är vi har kvar att göra. 

 

Hur mycket tid lägger du ner som ledare att arbete med ständiga förbättringar? 

Jag önskar att jag kunde lägga ner mer tid. Detta för att jag inte har någon samordnare och har 

ytterliga tre verksamheter utöver detta demensboende. 
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Har något förslag som du har gett och genomförts? 

På varje APT:n har vi stående punkter utifrån vad som kan bli bättre och vad man behöver tänka 

på, och framförallt har vi våra mål att sträva efter. Vi ska ha en god måltidssituation och vid dessa 

stunder diskuteras det om vad som kan förbättras. Om jag är på plats och det är stökigt kring 

måltiden säger jag till att det är högljutt. Alla vi har ett gemensamt ansvar att det ska vara lugn vid 

måltiderna. T.ex. att vi har det lugn och ro, portionerna inte blir för stora, läggs upp och serveras 

fint.  

 

Aktiviteter är också ett mål vi ska bli bättre på att utföra, både som individuellt och i grupp. Jag 

har tagit hjälp av personalen och har sagt hur vi kan mäta och hur vi kan se till att vi faktiskt utför 

aktiviteter. Aktiviteterna går ut på att hitta på något med dem äldre och garantera deras anhöriga 

att vi bedriver aktiviteter dagligen. Det finns listor som man checkar av om någon aktivitet har 

utförts vilket vi eller anhöriga kan ta del av.  

 

Har du fått gå på någon utbildning gällande ständiga förbättringar? 

Ja, jag har fått gå på en utbildning inom Lean ständiga förbättringar i Borås Stad. 

 

Tycker du att ledningen arbetar med ständiga förbättringar? 

Jag får komma med egna förslag och förbättringsförslag men i dagsläget upplever jag att vi 

pratar om Lean. Vi har områdesledningar men inget uttalat om hur vi ska arbeta med ständiga 

förbättringar. 

 

Hur ofta har ledningen möte gällande ständiga förbättringar? 

Vi har områdesledningar 2 gånger i veckan men inget som är uttalat om Lean men vi har 

möjlighet att lyfta saker som kan bli bättre 

 

Får du delta i möten angående om ständiga förbättringar?  

Det är ju de områdesledningar där vi får ta upp frågor samt i arbetsgrupper. Det kan vara en 

ständig förbättring att arbeta i arbetsgrupper och arbetar med frågor kring t.ex. just nu är det 

"time care" schema systemet. Man skapar en arbetsgrupp som arbetar med detta system vilket är 

en form av Lean. Det är representanter som är med i den gruppen och vi får möjligheten att lyfta 

upp brister. Brister som har tagits upp i arbetsgrupperna återkopplas tillbaka på 

områdesledningarna igen och det blir en ständig förbättring. 

 

Finns det något tillvägagångssätt hur en förbättring/förändring ska gå till inom organisationen och 

avdelningen? 

Jag tror det är viktigt med utvecklingsdagar att man ger personalen möjligheter att diskutera. Att 

under utvecklingsdagarna arbetar man konkret med de målen som vi har fått för hela året. 

 

Hur ser detta tillvägagångssätt ut? 

Pulsmöten, som är veckomöten är en förutsättning för att fånga upp avvikelser i tidigt skede och 

sedan har vi APT-möten en gång i månaden. Detta ser jag som ett tillvägagångssätt. 

 

Har ni alltid använt er utav detta tillvägagångssätt? 

Ja. 

 

Vad gör ni för att bibehålla förbättringen/förändringen? 

Pulsmöten, APT-möten och bra kommunikation. 

 

Tror du att arbeta med ständiga förbättringar har någon fördel inom organisationen och 

avdelningen?  

Ja, det har alltid fördelar med att arbeta med ständiga förbättringar vilket påverkar 

verksamheten. 
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Kan du ge ett exempel när det har gått bra och även när det inte har gått som ni hade tänkt er? 

Jag upplever att mycket att gått bra men det lätt att personalen fastnar i det negativt det som inte 

fungerar. Framförallt ekonomi är en stor del av personalens vardag, alltså bemanningen. Har 

man haft en personal för lite i bemanningen är det lätt att man vill skriva en avvikelse på den 

personalen som inte hunnit med just den dagen. Istället för att vända på det att har vi bra rutiner 

såsom följa upp mapparna, följa prioriteringarna och ansvarområden och det blir mindre 

avvikelser. Men blir det en anställd mindre i personalen hastigt förlorar man fokus och lägger inte 

tiden på rätt saker. Lean handlar om hela dygnet runt och det ska fungerar ändå trots om man 

tappar en personal. 

 

Är det något specifik som du skulle vilja förbättra/förändra, vad och hur skulle du göra det? 

I verksamheten skulle jag vilja förbättra att man lägger schematurerna effektivt. Vi arbetar med 

var fjärde vecka och lägger om turerna om det behövs. Aktiviteter är viktigt så brukarna får 

stimulans men då krävs det bemanning. 

 

Hur väl är personalen delaktiga i arbetet med förbättringar/ändringar?  

Mycket, det är de som arbetar med ständiga förbättringar och jag kan bara följa upp åtgärderna men 

det är personalen som gör det största jobbet samt kommer med förslag. 

 

Kommer personalen som du är ansvarig för förslag om förbättringar/ändringar?  

Jag upplever att personalen kommer hela tiden med förslag om förbättringar/ändringar. Jag 

säger till personalen att inte vänta med förslag och säga det direkt till mig, men är det något stort 

kan man ta ett besluta på ett APT-möte.  

 

Hur förmedlar du till personalen ledningens förslag om förbättringar/förändringar? 

Återkoppling och kommunikation, information kan ges via e-post och om det är en större fråga 

som kommer uppifrån så får de läsa det via e-post. Personalen har också eget ansvar att ta reda 

på information.  

 

Hur ofta har du möten med personalen där ni diskuterar om förbättringar/förändringar? 

Dagligen, om man ska ta det uttalat när jag är på plats och vid pulsmöten samt på APT-möten. 

 

Ledarskap 

Vad säger ordet ledarskap till dig?  

För mig handlar ledarskap om att det finns en tydlighet samt mål och syfte. Ledarskap handlar för 

mig att leda och fördela ett arbete, underlätta för medarbetarna, att vara en länk och att vara en 

förebild. Men ledarskap kan också ses om en kontrollfunktion. 
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Vad är ledarskap enligt dig själv?   

Det är styrning, ledning, kontroll och uppföljning. Det ska finnas ett tydligt mål och syfte av vad som 

ska förväntas av mitt uppdrag förutom att jag ska leda och styra min verksamhet. 

 

Vad är din roll inom organisationen? 

Min roll är att vara enhetschef för ett Vård & Omsorgsboende med 16 platser för demens och jag är 

även enhetschef för 3 mötesplatser. 

 

Vad för egenskaper tycker du en ledare ska ha inom din organisation och avdelning? 

En ledare ska vara medveten om målet och syftet. Ledaren ska ha förutsättningar för att kunna nå de 

målen som är för verksamheten. 

 

Blir du erbjuden att gå på några utbildningar för utveckling inom din tjänst?  

Ja, det tycker jag. 

 

Hur ofta och vad för utbildningar? 

Minst en gång varje år och man erbjuds kontinuerligt men man måste ha tid för att gå på 

utbildningarna. Jag har gått Lean-utbildning, ledarskapsutbildning, utbildning i att hålla 

medarbetarsamtal och utbildning inom verksamhetssystemen. 

 

Vad tror du dina medarbetare tycker om dig som ledare? 

Fokus har varit mycket på ekonomi och schema vilket det har varat i minst ett år. Detta har medfört 

att studiedagar och studiebesök har plockats bort. Jag upplever att personalen inte är nöjda över 

nuläget vilket jag tycker att det är tråkigt samt att jag inte är ganska närvarande på arbetsplatsen. 

Jag hoppas att personalen blir nöjda när jag är på arbetsplatsen, lyssnar på dem och jobbar utifrån 

deras önskemål och behov. Jag hoppas att de tycker att jag har bra kommunikation vilket jag tycker 

är viktigt. 

 

På vilket sätt informerar du dina medarbetare organisationens mål? 

Det är när vi själva får ett tydligt mål uppifrån och då tar jag det som en information till 

medarbetarna antingen i det dagliga arbetet om det är något viktigt eller på ett APT-möte. 

 

Känner du som ledare att dina anställda arbetar mot organisationens mål? 

Ja, det upplever jag som tidigare nämnt arbetar vi ständigt men att förbättra måltidsituationen 

och aktiviteterna. Tänka på det hela dygnet med måltiderna, nattfasta, mätning och utevistelse. 

 

Hur gör du för att få de anställda att arbeta mot organisationens mål? 

Lyfta upp det dagligen och på APT-möten men också i medarbetarsamtal. 

 

Får du som ledare rätt information från ledningen vad målen är i organisationen?  

Ja, det tycker jag. Det handlar om att ta eget ansvar som alla andra att söka efter informationen 

eller att ställa frågor.  

 

Motivation 

Vad betyder motivation för dig? 

Det är att man känner att man har en driv inom sig och i detta fall arbetsuppgifter, att komma till 

jobbet och att möta medarbetarna/brukarna/anhöriga. 

 

Vad får dig som ledare att bli motiverad? 

Att det finns förutsättningar för mig att driva en god kvalitativ vård. Jag tycker att det ska finnas 

ekonomiska förutsättningar och möjlighet att uppnå målen och syften, både för mig och resterande 

medarbetare. 

 

 



Bilaga 4  Resultat från intervjuerna 

 

 

 
Hur gör ledningen för att motivera dig? 

Jag upplever att man får feedback från sin närmsta chef när man har gjort något bra. Jag får 

feedback om det är något som jag ska arbeta vidare med som är viktigt. Vi har budgetuppföljningar 

en gång i månaden och det är en form av granskning för ledningen. Målet är att jag ska ha koll på 

min personal, ekonomi samt arbetar efter målen.  

 

Har du gått någon utbildning inom motivation? 

Nej, har inte gått någon utbildning men när jag läste till socionom läste jag enstaka kurser men inget 

uttalat inom arbetet så att man motiveras. 

 

Hur stor påverkan tror du motivation har hos dina medarbetare?  

Jättestor, för jag tror att man måste vara motiverad och bli motiverad. Först måste man ha egen 

motivation och bli mer motiverad så som jag får motivation från min chef, att jag får feedback och 

detsamma gäller mina medarbetare. På medarbetarsamtalet lyfta fram det som är bra, det som de 

kan utvecklas mer inom och ger de andra arbetsuppgifter vilket får de att bli mer motiverade.  

 

Hur gör du som ledare feedback till dina medarbetare? 

Varje dag när jag är på arbetet om jag ser att någonting som är både bra och dåligt. Jag kan lyfta 

fram det på pulsmöten, individuellt eller i grupp och framförallt i medarbetarsamtal. 

 

Finns det något bonus-/belöningssystem för att belöna dina medarbetare? 

Det är under lönesamtalen och själva lönen. Personalen ska känna till lönekriterierna, arbetar 

utifrån det mål som finns i lönekriterierna och vad som ingår. Personalen ska veta varför det är på 

arbetsplatsen och jobba utifrån brukarnas behov. Detta lyfts fram på medarbetarsamtalen och 

lönesamtalen för det är det jag sätter lönen utefter. Förutom lönen ger jag beröm och feedback när 

arbetet utförs på rätt sätt vilket är belöning för mig. 

  

Får du själv belöning från ledningen? 

Ja, som feedback. 

 

Vad är en motiverande arbetsplats för dig? 

Att det finns bra arbetskamrater och kollegor, att man får komma med förslag och idéer, att min chef 

ser att jag arbetar på och gör det som förväntas av mig, att min personal mår bra vilket är 

motiverande för mig, att personalen har bra närvaro och är friska, att de äldre får en bra vård och 

omsorg och att anhöriga är nöjda. 

 

Arbetar ledningen med motivation?    

Inget uttalat vad jag vet. 

 

Hur är arbetsklimatet på arbetsplatsen? 

Det är ett gott arbetsklimat, ett gott samarbete, vi trivs tillsammans på jobbet trots att det är tufft 

många gånger så har min personal varandra de lägger fokus på för att klara sig igenom det. 

 

Finns det utvecklingsmöjligheter för din personal? 

Ja, utifrån de ansvarsområden som personal har och utifrån behoven finns det möjlighet att utvecklas 

och gå på utbildning. Det handlar bara inte om att gå på utbildningar via arbetet. Man kan söka 

information och utvecklas på egen hand t.ex. via omvärldsbevakning, media, andra boenden, läser till 

sig ny kunskap inom demens och kunskapsöverföring sinsemellan kollegorna. 

 

 

 

 

 



Bilaga 4  Resultat från intervjuerna 

 

 

 

 
Inledningsfrågor ledare 2, avdelning 2 

Vad heter du? Anonymt  

 

Hur länge har du arbetat som chef/ledare? Anonymt 

 

Vad består dina arbetsuppgifter av?  

Anonymt 

 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Anonymt 

 

Vad för utbildning har du?  

Anonymt 

 

Berätta lite om din verksamhet/avdelning? 

………. 2, det är ett boende som har 24 platser, det är ett somatiskt boende. 

 

Hur många anställda är du ansvarig för?  

Jag är ansvarig för 21 anställda och 4 vikarie som bara arbetar helger sammanlagt ansvarar jag för 

25 personal. 

 

Ständiga förbättringar 

Hur sätter ni era brukare i centrum? 

Vi arbetar med det varje dag. Man sätter brukaren i centrum redan från början när personalen 

knackar på hos brukaren på morgonen och dygnet runt för att de har behov dygnet. Man lyssnar och 

respekterar brukarna och uppfyller deras behov och önskemål. 

 

Vad gör ni för att bevara era brukare kortsiktigt och långsiktigt på avdelningen? 

Brukaren har alltid en kontaktperson SOA, som är ansvarig och lägger extra fokus just på sina 

brukare. En blankett lämnas till brukarens anhöriga vilket är levnadsberättelse som anhöriga 

hjälper till att fylla i den. Utifrån levnadsberättelsen lär vi känna brukaren närmare. Uppfylls 

brukarens krav och behov så ökar vi trivseln också för brukaren men gör man tvärtom kanske 

stannar inte brukaren hos oss. T.ex. om en brukare vill till kyrkan på söndagar är detta SOA 

uppgift att ordna det. 

 

Vad betyder ständiga förbättringar för dig? 

Ständiga förbättringar för mig betyder att man arbetar med att åtgärda något som behöver 

förbättras. Vissa saker kan inte väntas och tas upp på APT-möten och beslut tas direkt under 

arbetsdagen. Vid dessa tillfällen frågar jag personalen vad vi kan göra och får förslag från dem. Vi 

arbetar med ständiga förbättringar dygnet runt för att vi arbetar dygnet runt och bevakar brukarna.  

 

Hur arbetar ni med ständiga förbättringar och ändringar på avdelningen? 

Vi arbetar ganska mycket med Lean och använder ordet förbättringsarbete istället för Lean. Varje 

dag har vi möte och kollar igenom med hjälp av en Lean tavla. Det som uppföljs är hur det har 

gått i det dagliga arbetet och om någon avvikelse har påträffats. Avvikelser är viktiga att ta upp 

eftersom de kan tillföra att man ändrar rutinerna till det bättre. 

 

Hur mycket tid lägger du ner som ledare att arbete med ständiga förbättringar? 

Hela tiden, så fort när jag ser när något inte fungerar.  
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Har något förslag som du har gett och genomförts? 

Jag har genomfört många idéer och förslag t.ex. när en ny brukare kommer till boende så behöver 

vi prata och strukturera när vi får in nya brukare. Mer kan vara att vi ska ha en god service 

oavsett om vi är få på arbetsplatsen. I början togs inte brukaren emot alla dagar men detta har vi 

ändrat på och nu kan man ta emot brukare alla dagar i veckan. Kommer jag med nya idéer och 

förslag tar jag det direkt med personalen och vi löser det direkt.  

 

Har du fått gå på någon utbildning gällande ständiga förbättringar? 

Jag har varit på Lean utbildning via jobbet samt läst en Lean under mina studier. Jag även läst 

litteratur gällande ständiga förbättringar. 

 

Tycker du att ledningen arbetar med ständiga förbättringar? 

Vi ger våra förslag som hamnar på en annan nivå i ledningen. Tar man upp ständiga 

förbättringar går det lite trögt eftersom det tar tid för ledningen att sammankoppla involverade 

parter. Ledningen bjuder även in olika personer för att diskutera ständiga förbättringar t.ex. 

säkerhetssamordnare för brand där man kan ställa frågor och få samma information vilket är bra. 

 

Hur ofta har ledningen möte gällande ständiga förbättringar? 

Vi har varannan vecka på torsdagar. 

 

Får du delta i möten angående om ständiga förbättringar?  

Ja, på områdesledningar. 

 

Finns det något tillvägagångssätt hur en förbättring/förändring ska gå till inom organisationen och 

avdelningen? 

Hör man att något inte går bra så diskutera vi om det, ser efter vad vi kan förändra och observerar 

åtgärden i en vecka. Vi har en rosa bok där personalen går igenom den varje dag och vi skriver ner 

när något inte har gått bra som personalen tar vid rapportering och går igenom det. Om det är en 

större fråga så diskuterar vi det på APT-möten. 

 

Hur ser detta tillvägagångssätt ut? 

Man arbetar i olika steg tills man kommer till det rätta. Ibland jobbar man i grupper och alla 

kommer med förslag. Nya förslag tas upp vilket leder till nya rutiner. Befintliga rutiner 

uppdateras som två av personalen har ansvar för, de nya rutinerna läggs i pärmen och förmedlas 

till all personal. 

 

Har ni alltid använt er utav detta tillvägagångssätt? 

Jag har arbetat i andra verksamheter och när jag kom till denna verksamhet fanns det inte tydliga 

rutiner som det fanns i mina dåvarande arbetsplatser. Förbättringsarbete är något jag brinner för 

vi använder oss av tavlor, rutiner, standarder och struktur. Det är viktigt att ha struktur för att få 

ordning och reda över vad som ska göras och man jobbar enligt sina rutiner. 

 

Vad gör ni för att bibehålla förbättringen/förändringen? 

Vi diskuterar på möte varje dag t.ex. det som har gjorts förra veckan görs en uppföljning för att 

stämma av om det underlättade arbetet. På våra APT-möten görs uppföljningar och på tisdagar 

är det förbättringsmöte för att stämma av om åtgärden ändrades till det bättre för avdelningen.  

 

Tror du att arbeta med ständiga förbättringar har någon fördel inom organisationen och 

avdelningen?  

Ja, det har det. 
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Kan du ge ett exempel när det har gått bra och även när det inte har gått som ni hade tänkt er? 

Från början var inte samarbetet mellan avdelningarna bra. Personalen var inte villig att hjälpa 

till mellan avdelningarna och det var en hel del motstånd.  Med tiden kom personalen själv fram 

med förslag hur de kan hjälpa varandra mellan avdelningarna vilket gick bra till sist. Rutiner har 

införts att all personal ska gå över till den andra avdelningen när hjälp behövs. 

 

Är det något specifik som du skulle vilja förbättra/förändra, vad och hur skulle du göra det? 

Kontaktpersonen från SOA vill jag att de ska ha lite mer ansvar såsom att kontakta brukarens 

anhöriga när något har gått bra, att man gör det lilla extra. 

 

Hur väl är personalen delaktiga i arbetet med förbättringar/ändringar?  

Dem är faktiskt engagerade och alla har ett ansvarsområde. Alla har ett ansvarsområde som de ska 

komma med förbättringar t.ex. kostombud, hygienombud, brandombud m.m. 

 

Kommer personalen som du är ansvarig för förslag om förbättringar/ändringar?  

Ja, det brukar de göra ofta 

 

Hur förmedlar du till personalen ledningens förslag om förbättringar/ förändringar? 

Vi brukar ta det på APT-mötet, ibland får vi det via e-post så skickar jag ut det via e-post också.  

 

Hur ofta har du möten med personalen där ni diskuterar om förbättringar/ förändringar? 

Via pulsmöten som inträffar varje dag, förbättringsmöte som är på tisdagar och varar i 20 

minuter. På APT-möten som inträffar en gång i månaden samt andra möten. 

 

Ledarskap 

Vad säger ordet ledarskap till dig?  

Ordet ledarskap är ganska brett det kan vara förmågan att få medarbetarna att sträva mot samma 

mål, hjälpa, underlätta, leda och fördela arbetet. Utveckla personalen både individuellt och på 

arbetet. 

 

Vad är ledarskap enligt dig själv? 

Som ledare som ska man ha engagemanget inom sig och ska förstå varför man är på arbetet. Att få 

alla att strävar mot samma mål och i detta fall få med hela gruppen eftersom det blir svårare att 

genomför det själv. Man ska sträva efter att utöka sin kunskap inom ledarskap och arbeta mig sig 

själv att utvecklas. 

 

Vad är din roll inom organisationen? 

Leda personalen och fördela arbetsuppgifter, finnas för personalen vid behov samt stötta och 

uppmuntra de. Utöver detta finnas på arbetsplatsen och bekräfta för personalen att de är viktiga för 

verksamheten. 

 

Vad för egenskaper tycker du en ledare ska ha inom din organisation och avdelning? 

En ledare ska vara engagerad vilket leder till att medarbetarna blir engagerade. Ha vilja att utöka 

sin kunskap, utveckla medarbetarna, arbeta med förbättringar och att man skapar tillit för 

medarbetarna vilket skapas med tiden. 

 

Blir du erbjuden att gå på några utbildningar för utveckling inom din tjänst?  

Ja, det får jag. 

 

Hur ofta och vad för utbildningar? 

Ja, jag har varit på många utbildningar såsom lönesamtal, medarbetarsamtal m.m. Man får 

erbjudande via e-posten och ibland är vissa utbildningar obligatoriska och frivilliga. Jag själv har 

träffat på egen hand en psykolog i två år som arbetar med chefer och organisationer vilket jag har 

lärt mig en hel del. 
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Vad tror du dina medarbetare tycker om dig som ledare? 

Man arbetar med friskfaktorer och utvärderingen visade att personalen tycker att chefen stödjer dem, 

lyssnar på dem när det behövs och chefen pratar inte bara om arbetet utan också om det privata. 

 

På vilket sätt informerar du dina medarbetare organisationens mål? 

På alla möten och medarbetarsamtal. Jag informerar personalen vad för mål vi har och vad vi 

strävar efter, det viktigt att alla känner till målen. 

 

Känner du som ledare att dina anställda arbetar mot organisationens mål? 

Medarbetarna vet vilka mål de har att arbeta med. Målen sätts oftast utifrån något område 

medarbetena ska bli bättre på och utvecklas.  

Hur gör du för att få de anställda att arbeta mot organisationens mål? 

Drar upp det under våra möten, gör uppföljning och diskuterar både individuellt samt gruppvis 

med medarbetarna. 

 

Får du som ledare rätt information från ledningen vad målen är i organisationen?  

Innan fick vi det men detta år har det inte varit tydliga mål. Vi har tydliga mål ifrån 

socialstyrelsen men eftersom det har blivit omorganisering så har man inte arbeta med tydligt mål 

i ledningen men i dagsläget arbetar jag med egna mål från förra året.  

 

Motivation 

Vad betyder motivation för dig? 

Viljan att åstadkomma med något, inre driftkraft, det här vill man göra, se till att brukarna mår bra 

och trivs på arbetsplatsen. 

 

Vad får dig som ledare att bli motiverad? 

När jag ser att mina brukare mår bra och trivs, att min personal gör ett bra arbete vilket får mig att 

satsa ännu mer. 

 

Hur gör ledningen för att motivera dig? 

Nu har vi bytt chef men dåvarande chef tyckte att jag gjorde ett fantastiskt jobb. Hon sa att jag var 

trygg i mitt yrke och det är en motivation för mig eftersom jag får feedback och blir sedd.  

 

Har du gått någon utbildning inom motivation? 

Nej, det har jag inte 

 

Hur stor påverkan tror du motivation har hos dina medarbetare?  

Alla är olika motiverade eftersom de går genom olika faser i livet men ifall när någon mår dåligt av 

personalen ser jag det. Jag tar och pratar med personen.  

 

Hur ger du som ledare feedback till dina medarbetare? 

Jag ger feedback hela tiden, när de har gjort något bra säger jag det direkt, under medarbetarsamtal, 

på möten både individuellt och gruppvis. 

 

Finns det något bonus-/belöningssystem för att belöna dina medarbetare? 

Lön, när de gör något bra så köper jag godis och frukt till dem. Personalen uppskattar det.  

 

Får du själv belönings från ledningen? 

Lön men har inte fått höra något annat. 

 

Vad är en motiverande arbetsplats för dig? 

När medarbetarna gör det de ska göra, när brukarna mår bra och är lugna vilket gör det lilla extra. 
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Arbetar ledningen med motivation?   

Ledningen försöker men jag måste säga att det är mer fokus på ekonomi än motivation. Det känns 

som att man pratar hela tiden om ekonomi.   

 

Hur är arbetsklimatet på arbetsplatsen? 

Den är faktiskt bra, personalen mår bra och det lugnt men ibland kan det variera då dem inte mår 

bra. 

 

Finns det utvecklingsmöjligheter för din personal? 

Ja, det finns utbildningar. 

 

 

 


