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Abstract

Improvement of work environment through
clarification of business policy and vision

Johannes Nordström

The customer’s needs are constantly changing which means that organizations today
needs to be adaptive. This study is based on a pilot study at Sportrehab AB. The pilot
study showed that there was a possibility of improvement in the areas of workload
and participation. The purpose of this study was to further investigate the
shortcomings experienced by the employees in relation to workload and
participation. The data collection for the report is based on an employee survey and a
focus group interview. The data was analyzed with quality management tools. 

The result showed that the underlying cause could be related to the same problem.
The employees experienced a lack of clarity and communication regarding the
organization’s goals and visions. Furthermore, the results showed that the employees
did not experience trust and participation in development work, which can be
deduced from the lack of well-formulated goals and visions.

The proposal for improving the workload and the feeling of participation is that the
management together with the employees need to establish a clear vision of what the
organization wants to achieve. Creating a collective vision of the future can lead to an
increased sense of participation. Furthermore, the requirements can be made clear by
the fact that the management clearly establishes what is expected of the employees in
relation to the organization’s policy, values and vision. Something that ultimately can
lead to an improvement in the perceived workload as the employees clearly know
what is expected.
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 I 

Sammanfattning 
 
Organisationer idag är ständigt i rörelse, vilket ställer stora krav på att organisationer aktivt och 
systematiskt jobbar med kvalitetsfrågor i alla delar inom organisationen. Bakgrunden till den här 
studien grundar sig i den tidigare genomförda förstudien på den idrottsmedicinska 
rehabiliteringsmottagning Sportrehab Ab. Förstudien visade på att det finns förbättringsmöjligheter 
inom områdena arbetsbelastning och delaktighet, vilka är områden som är viktiga förutsättningar 
för en optimalt fungerande organisation. Syftet med den här studien var att vidare undersöka det 
av personalen upplevda brister i förhållande till arbetsbelastning och delaktighet. För att tydliggöra 
syftet upprättades följande tre frågeställningar: (1) Vad består de upplevda bristerna av? (2) Hur 
kan arbetsbelastningen förbättras? samt (3) Hur kan personalen bli mer delaktig i 
arbetsprocesserna? Den teoretiska bakgrunden innehåller metoder och arbetssätt inom den 
offensiva kvalitetsutvecklingen, ledarskapets betydelse och tidigare forskning kring 
arbetsbelastning och delaktighet. Datainsamlingen för rapporten är baserad på en medarbetarenkät 
med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Vidare genomfördes en fokusgruppsintervju som ett 
komplement till medarbetarenkäten. Det insamlade materialet har analyserats med 
kvalitetstekniska verktyg för att på djupet reda ut potentiella orsaker till problemområdena.   
 
Resultatet visar att de bakomliggande orsakerna till både för hög arbetsbelastning och låg känsla 
av delaktighet kan relateras till samma problem. De anställda upplever en avsaknad av tydlighet 
och kommunikation gällande organisationen mål och visioner vilket medför att de inte säkert vet 
vad som förväntas av dem i det dagliga arbetet. Vidare visar resultatet att de anställda inte upplever 
förtroende och delaktighet i utvecklingsarbeten vilket kan härledas till avsaknaden av 
välformulerade mål och visioner.  
 
Förbättringsförslaget och tillika slutsatsen för att förbättra arbetsbelastningen och känslan av 
delaktighet är att ledningen tillsammans med de anställda bör upprätta en tydlig vision över vad 
organisationen vill uppnå. Detta innebär även förtydligande av mål på kort och lång sikt, viktiga 
värderingar och arbetssätt. Att skapa en gemensam framtidsbild kan leda till en ökad 
delaktighetskänsla. Vidare kan kravbilden tydliggöras genom att ledningen tydligt förankrat vad 
som förväntas av de anställda i relation till organisationens policy, värderingar och vision. Något 
som i slutändan kan leda till att den för höga upplevda arbetsbelastningen kan förbättras då de 
anställda tydligt vet vad som förväntas.     
 
 
Nyckelord: arbetsbelastning, delaktighet, förbättring, kommunikation, ledarskap  
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organisationens Vd har med öppenhet och tillit givit mig förtroende att utföra den här studien. Jag 
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1 Introduktion 
 
1.1 Inledning 
 
Vi befinner oss i en gränslös värld med stor global konkurrens där kundkraven blir allt mer 
specifika och där andra yttre faktorer spelar allt större roll för överlevnaden för den specifika 
organisationen. Kvalitet har alltid varit en avgörande faktor för framgång. Det finns flera 
framgångssagor och ett slående exempel kan hämtas från 1970-talet där japanska 
företagsledare gav kvalitetsfrågor ett större fokus genom att utgå kundernas behov och 
förväntningar. Genom att på ett systematiskt sätt implementera kvalitetsfrågor i alla delar av 
organisationen lyckades japanska exportföretag ta stora marknadsdelar och lyckades 
nästintill slå ut hela industrigrenar i USA. Hemligheterna bakom framgångarna låg sannolikt 
inte i något specifikt initiativ utan snarare på genomgående förändringar som förde samman 
organisationer till en företagsunik helhet. Grundstenarna i förändringsarbetet byggde på en 
stark företagskultur byggd på värderingar för kundfokus, ständiga förbättringar och 
delaktighet. Fyra decennier senare lever tankesättet kvar och det är det vi idag betraktar som 
offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, s.20).       
 
Organisationer idag är ständigt i rörelse. I takt med att omvärlden förändras krävs det således 
även att organisationer hänger med i utvecklingen. Det finns många olika drivkrafter både 
externt och internt som driver på organisationers ständiga rörelse. Globalisering, teknologisk 
utveckling, innovationer och andra ekonomiska aspekter har accelererat de senaste femton 
åren. Det som är avgörande för organisationers konkurrenskraft och överlevnad är idag att 
man identifierar och förstår dessa interna och externa krafter som påverkar organisationens 
utveckling (Sveningsson och Sörgärde, 2015, s.11). Med det i åtanke bör förändring och 
förbättring ses som en mycket vital del av en organisations verksamhet. Samtidigt kan det 
konstateras att förändring och förbättring ur många aspekter är svåra att genomföra. I många 
fall kan det handla om bristande realism, dvs att behovet av tid, kunskaper och insikter helt 
enkelt underskattas i samband med att förändringsprogram formuleras och implementeras 
(Sveningsson och Sörgärde, 2015, s.11). 
 
Ett område som kanske extra mycket berörs av att sätta kunden i centrum är rehabilitering 
inom primärvården. Oavsett situation bör patienter inom primärvården få så bra vård som 
möjligt utifrån dess specifika behov. Med andra ord ställer det stora krav på att organisationer 
inom rehabilitering aktivt och systematiskt jobbar med kvalitetsfrågor i alla delar av 
organisationen. Med bakgrund i en genomförd förstudie våren 2019 inom den valda 
organisationen Sportrehab AB har författaren identifierat förbättringsområden, vilka har 
analyserats och prioriterats till två områden, delaktighet och arbetsbelastning. Forskning 
visar att delaktighet är avgörande för att bygga en optimalt fungerande organisation. 
Delaktighet kan skapas genom att involvera medarbetare i olika beslutsförfaranden samt att 
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låta medarbetare ta del av information som rör företaget och dess utveckling (Launberg, 
2017, s.7). Likaså är det viktigt ur ett kvalitetsperspektiv att arbetsgivaren ser till att det inte 
uppstår en ohälsosam arbetsbelastning.  En obalans gällande arbetsbelastningen kan leda till 
bristande motivation, sjukfrånvaro och hög personalomsättning vilket i slutändan kan leda 
till att kundens behov inte tillfredsställs (Hultberg, et al., 2018, s.68). Det här examensarbetet 
syftar således till att vidare undersöka Sportrehabs arbetsprocesser i relation till 
arbetsbelastning och delaktighet.    
 
1.1  Presentation av organisationen 
 
Sportrehab AB är en idrottsmedicinsk rehabiliteringsmottagning belägen i centrala Göteborg. 
Sportrehab är i grund och botten ett familjeägt företag och drivs idag av företagets VD 
Christoffer Thomeé. Sportrehab har över 30 års erfarenhet av idrottsmedicinsk 
primärvårdsrehabilitering. Företaget strävar alltid efter att hålla sig uppdaterade kring den 
senaste forskningen och att det kliniska arbetet utgår från ett evidensbaserat förhållningssätt. 
Sportrehab består idag av ett team på 20 fysioterapeuter samt 2 arbetsterapeuter. Företaget är 
anslutet till ett vårdavtal inom västra götalandsregionen vilket innebär att alla som är 
folkbokförda i västra götalandsregionen kan besöka rehabiliteringsmottagningen. Ledningen 
på Sportrehab är mycket mån om att varje individ skall få möjligheten till att vidareutbilda 
sig och öka sin kompetens i sitt dagliga arbete. Sportrehab har relativt sätt en väldigt ung 
medelålder där produktionen per timme håller ett högt tempo.  
 
1.3  Problembeskrivning 
 
I den tidigare förstudien men syfte att identifiera och kategorisera eventuella 
problemområden, identifierades det att det anställda upplever att arbetsbelastningen inte är 
rimlig samt att det även anser att det finns en avsaknad av delaktighet. Sportrehab AB är en 
relativt liten organisation där mycket av förbättringsarbetet sker internt och utifrån 
ledningens perspektiv. Sveningsson och Sörgärde (2015) menar på att förbättrings- och 
förändringsarbeten ur många aspekter är svåra att genomföra och framförallt i en relativt sett 
mindre organisation. Det blir helt enkelt en prioriteringsfråga där exempelvis behovet av tid 
och resurser har en avgörande roll. Förstudien på organisationen visar på 
förbättringsmöjligheter inom arbetsbelastning och delaktighet. Ifall det finns en generell 
upplevelse på en organisation att en anställd inte får vara delaktig i företagets utveckling är 
risken också stor att företagets utvecklingsprocesser stagnerar. Som en del av den offensiva 
kvalitetsutvecklingen krävs det att organisationer idag ständigt jobbar med förbättringar men 
för att det förändringsarbetet skall kunna ske är det av stor vikt att medarbetarna är friska, 
motiverade och engagerade. En organisation med för hög eller orimlig arbetsbelastning 
kännetecknas bland annat av hög personalomsättning, uteblivna resultat och hög 
sjukfrånvaro (Hultberg et al., 2018, s. 68). En viktig utgångspunkt för en organisations 
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framgång är således att skapa förutsättningar för en hälsosam arbetsplats i kombination med 
att själva få vara medskapande i organisationens utveckling. Den här studien ämnar 
undersöka Sportrehabs personals arbetsbelastning och delaktighet då det är en vital del av 
organisationen. 
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att utforska de av personalen upplevda bristerna i Sportrehabs 
AB:s arbetsprocesser i relation till arbetsbelastning och delaktighet. 
 
För att klargöra syftet ytterligare har följande frågeställningar upprättats: 

1. Vad består de upplevda bristerna av? 
2. Hur kan arbetsbelastningen förbättras? 
3. Hur kan personalen bli mer delaktig i arbetsprocesserna? 

 
1.5 Avgränsningar  
 
Examensarbetet är avgränsat till organisationen Sportrehab AB och berör enbart områdena 
arbetsbelastning och delaktighet. Vidare avser studien att analysera det upplevda bristerna 
för arbetsprocesserna i relation till arbetsbelastning och delaktighet samt att vidare presentera 
förbättringsförslag för hur organisationen skall kunna utveckla processerna. Studien avser 
därmed inte att praktiskt implementera det framtagna förbättringsförslaget på grund av den 
förutbestämda tidsramen för projektet.  
 

2 Teori 
 
Den teoretiska referensramen ämnar ge en övergripande förståelse för vad rapporten som 
helhet handlar om. De teoretiska aspekter som lyfts fram har sin grund inom den offensiva 
kvalitetsutvecklingen och hörnstensmodellen. Vidare berör teorierna organisationskultur 
och förändring, delaktighet och medskapande samt ledarskapets betydelse.   
 
2.1 Offensiv kvalitetsutveckling  
 
Inom ramen för begreppet offensiv kvalitetsutveckling finner vi en rad olika arbetsverktyg 
och modeller som ämnar föra samman en organisation till en företagsunik helhet. Enligt 
Berman och Klefsjö (2012, s.38) bygger den offensiva kvalitetsutvecklingen på att man 
ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. 
Behoven och förväntningarna skall uppfyllas till lägsta möjliga kostnad och det genom ett 
kontinuerligt och engagerat förbättringsarbete i förhållande till organisationens alla 
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processer. Författarna lyfter även fram vikten av att se organisationens processer som en 
helhetsbild där olika processer sinsemellan är beroende och påverkar varandra (Bergman och 
Klefsjö, 2012, s.51). Förmågan att se helheten och hur olika delar i helheten påverkar 
varandra är en viktig och avgörande faktor inom den offensiva kvalitetsutvecklingen. Idag 
arbetar många företag och organisationer med olika typer av kvalitetsfrågor som en 
integrerad del av verksamheten och för att tydliggöra vad offensiv kvalitetsutveckling 
handlar om och vilka uppsättningar av värderingar som är viktiga har viktiga hörnstenar 
upprättats. Vilket i många fall refereras till hörnstensmodellen som kan ses som en 
utgångsmodell för hur man kan jobba med offensiv kvalitetsutveckling.  
 

 
Figur 1. Hörnstensmodellen fritt efter Bergman och Klefsjö (2012) 
 
Hörnstensmodellen bygger på viktiga värderingar inom den offensiva kvalitetsutvecklingen 
som då refereras som hörnstenar. Hörnstensmodellen utgör grunden och för att skapa en 
helhetsbild bör lämpliga arbetssätt och verktyg stödja dessa vitala hörnstenar (Bergman och 
Klefsjö, 2012, s.40). 
 
Sätt kunderna i centrum  
 
Inom den moderna synen på kvalitet läggs det stor vikt vid att värdera kundernas behov och 
förväntningar. I och med att kundernas upplevelse av en produkt eller tjänst kan variera från 
kund till kund är det oerhört viktigt att förstå sina kunder och samtidigt sätta sig in i kundernas 
perspektiv. Målet bör hela tiden vara att genom systematiskt arbete försöka uppfylla och helst 
överträffa kundens behov och förväntningar (Bergman och Klefsjö, 2012, s.40). 
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Basera beslut på fakta 
 
En viktig och avgörande faktor är att basera sina beslut på pålitliga fakta. Det innebär att den 
fakta som samlas in måste samlas in på ett väl avvägt sätt och med rätt sorts verktyg lämplig 
för den specifika informationen. Inom den offensiva kvalitetsutvecklingen hänvisar man ofta 
till de sju förbättringsverktygen som huvudsakligen är avsedda för att strukturera och 
analysera numerisk information. Där ibland återfinns exempelvis histogram och orsaks-
verkan diagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.42). Orsaks-verkan diagrammet fungerar som 
en systematisk analys för bena ut orsaker till ett specifikt problem. Orsaks-verkan 
diagrammet går även under namnet Ishikawadiagram. Genom att använda sig av ett orsaks-
verkan diagram kan man få svar på bakomliggande orsaker till det kvalitetsproblem som 
iakttas (Bergman och Klefsjö, 2012, s.242) 
 
Arbeta med processer 
 
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver organisationers processer som ett nätverk, bestående 
av sammanhängande processer som upprepas över tid. Organisationens processer är det som 
i slutändan generar en tjänst eller vara till kunden och därav vikten av att ha ett statiskt synsätt 
och betrakta varje enskild observation inom processen och utifrån det säkerställa och 
analysera eventuella förbättringsåtgärder. Processernas slutmål är att tillfredsställa sina 
kunder och samtidigt använda så lite resurser som möjligt (Bergman och Klefsjö, 2012, s.44).  
 
Arbeta ständigt med förbättringar 
 
Organisationer är ständigt i rörelse och så även kundernas krav. Kundkraven på kvalitet ökar 
allt eftersom vilket ställer större krav på organisationerna. Därför är arbetet med ständiga 
förbättringar en viktig del av den offensiva kvalitetsutvecklingen. Den som slutar att bli bättre 
slutar snart att vara bra. Arbetet med ständiga förbättringar är även väl motiverat ur ett 
kostnadsperspektiv. Kvalitetsbrister innebär oftast andra omkostnader och därför är det en 
grundregel för kvalitetsförbättring att det alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre produkter 
med högre kvalitet till lägre kostnad.  
 
Organisationer idag stöter på mängder av olika problem, stora som små och då gäller det att 
veta hur man ska förhålla sig till det specifika problemet. Ett sätt att angripa sitt problem på 
ett systematiskt sätt är att utgå från PDSA-cykeln. PDSA är förkortat från engelskans plan, 
do, study och act som på svenska brukar översättas med planera, gör, studera och lär 
(K.Liker, 2015, s.45). Funktionen för PDSA-cykeln är att systematisera arbetet med olika 
problem och på så sätt undvika att misstag görs. Verktyget är uppbyggt som en cirkel för det 
olika stegen och fungerar iterativt, det vill säga om och om igen. Den första fasen, planera, 
går ut på att identifiera viktiga parametrar för problemet samt att planera vilka åtgärder som 
krävs. Fas två, gör, innefattar själva genomförandet av den upprättade planen. Vidare 



 

 6 

kommer studerafasen vars syfte är att studera och analysera effekterna och se ifall det skett 
någon förbättring. För att sluta cirkeln kommer den sista fasen vilket är lär. Lär fasen handlar 
om att ta lärdom gällande själv förbättringsarbetet. Visar det sig att åtgärderna i processen 
var lyckade bör metoderna permanentas ifall implementeringen inte varit lyckad kan man 
återgå till fas ett igenom och genomgå förbättringscykeln ytterligare en gång (Bergman och 
Klefsjö,2012,s.229). 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet  
 
För att kvalitetsarbetet skall bli framgångsrikt och effektivt krävs det att man skapar 
förutsättningar för delaktighet i arbetsprocessen. Det innebär att man bör sträva efter att 
underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och även aktivt få påverka beslut och delta 
i förbättringsarbeten. Anställda måste kunna känna delaktighet, engagemang och ansvar för 
att kunna genomföra ett bra arbete. Den här hörnstenen inom den offensiva 
kvalitetsutvecklingen vill visa på att det bör finnas en positiv människosyn. Viktiga 
nyckelord för att lyckas är kommunikation, delegation och utbildning (Bergman och Klefsjö, 
2012, s.48). 
 
Utveckla ett engagerat ledarskap 
 
För att knyta ihop hela hörnstensmodellen till en helhet är vikten av ett engagerat ledarskap 
det som ligger till stor grund för resten av hörnstenarna. Det finns mycket forskning som 
visar hur väsentligt det är för medarbetarnas engagemang, motivation och delaktighet att 
chefer på olika nivåer är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation. En 
organisationskultur som har ett bra ledarskap medför att medarbetarna känner sig trygga i sin 
arbetsmiljö och att det själva uppskattar sitt arbete som i slutändan kan leda till bättre 
prestation (Bergman och Klefsjö, 2012, s.50). 
 
2.2 Organisationskultur  
 
Termen organisationskultur används idag med stor variation. En del poängterar 
gemensamma föreställningar och trossatser medans andra framhåller värderingar och normer 
(Alvesson, 2015, s.10). Alvesson (2015) menar att kulturen blir central när det gäller att förstå 
beteenden, sociala företeelser, institutioner och processer. Vi uppfattar således kultur som ett 
system av gemensamma symboler och innebörder mellan en grupp människor. De moderna 
antropologerna uppfattar kulturen som en form av system där man beaktar gemensamma 
symboler och innebörder. Systemet förser oss då med: 
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”De gemensamma regler som styr de kognitiva och känslomässiga aspekterna på 
medlemskapet i en organisation, och det medel varvid de formas och kommer till uttryck”. 
(Kunda,1992:8) 
 
Widell och Mlekov (2013) beskrev organisationskulturen som ett organisationsträd. Det 
beteenden som en medarbetare påvisar symboliserar grenarna på ett träd samtidigt som de 
osynliga rötterna kommer vara avgörande för hur grenarna är kapabla till utveckling. Det 
fundamentala i en organisationskultur är således roten i den här metaforiska förklaringen 
(Widell & Mlekov, 2013, s.77). Berg (2003) menar på att alla organisationer är av olika form 
bestående av många komplexa fenomen och därför är det svårt att återge kulturens samtliga 
delar. Vilket också leder till organisationskulturer är svårförändrade och tar ofta lång tid. 
 
I kulturen inom en organisation finns det ofta oskrivna regler om vad som är bra eller dåliga 
beteenden. Hofstede (1991) menade på att ett sätt att lära sig om kulturen i en organisation 
är att studera de oskrivna reglerna. 
 

• Vilken humor gäller? 
• Hur samtalar folk? 
• Vilken klädstil gäller? 
• Vad hyllas och vad kritiseras? 
• Vilka hälsningsfraser? 

 
2.3 Organisationsförändring 
 
Organisationsförändring är ett av de områden som det skrivs mest om i modern lednings- och 
organisationslitteratur. Trots mängder av rekommendationer och strategier lyckas det flesta 
organisationer inte särskilt väl i sina förändringsförsök. Ofta kan misslyckade försök handla 
om bristande realism, att behovet av tid, kunskaper och insikter underskattas i samband med 
förändringsprogram implementeras. Samtidigt som det kan upplevas svårt med 
organisationsförändringar är det ett oundvikligt inslag för organisationens överlevnad. Även 
om förändringar varierar i termer av innehåll och omfattning, från mindre triviala 
förändringar till mera radikala och omvälvande så behövs det för utvecklingen i förhållande 
till omvärlden. Drivkrafterna till förändring kan både vara av extern och intern förekomst. 
Några vanligt förekommande externa drivkrafter är exempelvis teknologiska, politiska och 
demografiska (Sveningsson och Sörgärde, 2015, s.50).   
 
Själva förändringsarbetet handlar i stor utsträckning om att uppmärksamma och forma 
organisationsmedlemmarnas föreställningar. Det i sig handlar om att vilken syn det finns på 
förändringsbehov och organisationsidentiteten. Att i sin tur påverka och forma människors 
föreställningar kräver allt som oftast en aktiv närvaro och konstruktiv dialog, vilket inte alltid 
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är en lätt förutsättning. Strikt arbetsdelning mellan dem som formulerar och dem som 
genomför kan lätt skapa onödiga splittringar och motverkar möjligheterna att påverka 
förställningarna. En organisationsförändring ställer således stora krav både organisations- 
och individnivå. Viktiga nyckelord för att lyckas med en förändring är aktivt engagemang, 
tilltro och förtroende samt systematiskt arbetssätt. Generellt viktigt genom hela 
förändringsprocessen är att ha ett kritiskt förhållningssätt som speglar sig i reflektion och 
utveckling (Sveningsson och Sörgärde, 2015, s.228).   
 
2.4 Delaktighet och Medskapande 
 
Ett begrepp som är centralt för studien är delaktighet. För att en organisation idag skall 
kunna bli framgångsrikt fordras det att man skapar förutsättningar för delaktighet i arbetet. 
Vilket också är en av hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling. Idag byggs ofta 
hinder upp inom organisationer som tar bort egenskapen av delaktighet vilket minskar 
organisationens möjlighet till utveckling och förbättring. Att skapa delaktighet innebär att 
man inom organisationen aktivt jobbar med att eliminera det hinder som förekommer. 
Något som ställer stora krav på ledningen att de måste stödja och stimulera möjligheten 
till delaktighet. Den individ som ges förutsättningar att göra ett bra jobb och får 
möjligheten att känna yrkesstolthet och som uppmärksammas för ett gott jobb kommer 
också att ytterligare engagera sig i sitt arbete och på så vis bidra till förbättringar i 
processerna. Delaktighet har sin utgångspunkt vid en positiv människosyn och det 
viktigaste för en människa är att veta och känna att hon behövs (Bergman och Klefsjö, 
2012, s.49). 
 
Även om det ställer stora krav på ledningen att engagera och skapa delaktighet till 
individen inom en organisation kommer individen i fråga måsta ta sitt ansvar. Som individ 
behöver vi utveckla vår självtillit, dialogförmåga, målmedvetenhet och 
medskapandeförmåga. Delaktighet kan underlättas genom förändringar i organisations- 
och ledningssystem och förändringar i ledarskap. Bergman och Klefsjö (2012) menar dock 
att för att skapa större framgångar krävs mer än delaktighet. Det krävs att varje 
medarbetare själv tar ansvar, initiativ och utvecklingsinsatser vilket refereras till 
begreppet medskapande. Medskapande är ett engagerat, aktivt bidragande och 
understödjande sätt att vara delaktig. Målet med medskapandet är att identifiera det 
gemensammas bästa vilket kan utryckas i vad organisationen vill uppnå, verka för och 
utveckla. Medskapandet bygger mycket på att individen själv aktivt tar initiativ till att 
driva utvecklingen framåt. Att passivt invänta andras initiativ leder varken den egna eller 
den gemensamma utvecklingen framåt. Att stimulera och utveckla medskapande innebär 
inte bara att organisationen drivs framåt utan det har även en positiv inverkan på den 
personliga utvecklingen. Genom att skapa en organisationskultur med utgångspunkt i ett 
aktivt medskapande kan det leda till nya framgångsfaktorer (Abrahamsson, 2015, s.22). 
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2.5 Ledarskap  
 
Begreppet ledarskap är likt begreppet kultur i det hänseendet att båda är komplexa att förstå 
och själva definitionen kan se väldigt olika ut. Oavsett definition tycks det alla ha någon form 
av likhet och det är att ledarskap handlar om en påverkningsprocess (Alvesson, 2015, s.120). 
Ledarskapet är en komplex social process där innebörderna och tolkningarna av vad som sägs 
och görs är avgörande (Alvesson, 2015, s.120). För att skapa en förståelse för ledarskap krävs 
det att man tar hänsyn till den sociala kontexten där själva ledarskapsprocessen utspelar sig 
(Alvesson, 2015, s.121). I och med att samhället och organisationskultur ser olika ut på olika 
ställen krävs det en omsorgsfull bedömning av hur personer i den specifika kulturella 
kontexten bemöter varandra och hur relationer utspelar sig. För olika grupper har ledarskap 
olika innebörd och värderas därför på helt olika sätt. Exempelvis ses innebörden av ledarskap 
inom det militära på ett annorlunda sätt jämfört med professionella yrkesgrupper (Alvesson, 
2015, s.121).  
 
Synen vi har på ledarskap är alltså beroende av en rad olika faktorer. De flesta studier av 
ledarskap lägger sin vikt vid att studera hur en person som identifieras som ledare uppför sig 
eller hur den samarbetar med en grupp. Alvesson (2015) menar att ledarskap i vissa fall kan 
misslyckas på grund av att de förväntningar och antaganden som människor har runt om 
kring inte stämmer överens med själva filosofin. Alvesson (2015) menar att det flesta svenska 
chefer utstrålar ett ganska konformistiskt uttryck. Det vill säga att man som chef i Sverige i 
sitt ledarskap vill vara en sympatisk och stödjande coach och inte en auktoritär chef.  
 
En ledare bör agera tydligt i konsekvens med visionen eftersom en ledares sätt att agera 
påverkar omgivningen. Studier har visat på att underordnande till ledaren förändrar sina 
attityder och sitt beteende utifrån ledarens sätt att bete sig (Jansson & Ljung, 2012, s.256). 
Känslornas betydelse glöms ofta bort när vi relaterar till ledarskap. Vilken känsla en ledare 
utstrålar kan således ge konsekvenser i de leddas beteende. Jansson och Ljung (2012) menar 
på att ifall vi utgår från våra erfarenheter i relation till en bra ledare är det en ledare som fått 
oss att må bra, tycka om oss själva och känna samhörighet. I utvecklande ledarskap 
framhåller man ledare som inspirerar. Det vill säga att de får underordnande att känna sig 
behövda och att ledaren är någon man ser upp till. Fram för allt är en sådan ledare en som får 
fram de bästa prestationerna (Jansson & Ljung, 2012, s.256).  
 
2.6 Ledarskapets praktik  
 
En viktig uppgift för den högsta ledningen i en organisation är att skapa en gemensam 
framtidsbild, en vision för vart organisationen strävar. Visionens syfte är att skapa en bild 
över hur den önskade bilden av organisationen skall se ut framtiden. Det svarar helt enkelt 
på frågan ”vad vill organisationen bli”. För att visionen skall få slagkraft inom organisationen 
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är det av stor vikt att medarbetarna tror på visionen. För att tydliggöra hur visionen skall nås 
krävs det att ledningen tillsammans med medarbetarna bryter ner visionen i mindre 
långsiktiga och kortsiktiga mål.  För att vidare uppnå målen bör det kompletteras med tydliga 
strategier för organisationen skall nå dit. Strategier är det aktiviteter och åtgärder som vidtas 
för arbetet med de uppsatta målen (Bergman och Klefsjö, 2012, s.434). 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) måste kvalitetsfrågorna få en central roll i arbetet med 
vision och strategi. Ett effektivt sätt för att både internt och externt visa på hur arbetet skall 
fortlöpa är att upprätta en kvalitetspolicy. En kvalitetspolicy är ett sätt att illustrera 
organisationens värderingar och arbetssätt i förhållande till sin vision. En kvalitetspolicy 
måste vara fast förankrad i organisationens strategiprocesser. Det innebär att kvalitetspolicyn 
måste vara vägledande i organisationens alla aktiviteter såväl intern och externt. Vilket i sig 
ställer höga krav på att ledningen noggrant och klokt tänkt igenom vad man vill uppnå. Om 
inte ledingen agerar i enlighet med kvalitetspolicyn kommer ingen annan av organisationens 
anställda att ta den på allvar. Sammanfattningsvis kan man säga att visionen svarar på frågan 
”vart” och där mål, policy och strategier svarar på frågan ”hur” (Bergman och Klefsjö, 2012, 
s.443). 
 
2.7 Tidigare forskning 

2.7.1 Hälsa på arbetsplatsen 
 
Hultberg, Ahlborg Jr, Jonsdottir, Winroth, Corin och Heimdahl (2018) har gjort en 
sammanställning över en rad olika forskningsrapporter i förhållande till hälsa på 
arbetsplatsen. Syftet med ISM-rapport 21 är att förmedla en kunskapssammanställning om 
sambanden mellan arbete, stress och hälsa samt för hur man skapar goda förutsättningar för 
hälsa på arbetsplatsen. Att ha ett arbete är generellt sett en hälsofaktor. Arbetet i sig 
strukturerar tiden, det skapar mening, ger status och identitet. Sammanställningen visar att 
drygt var femte kvinna och var fjärde man har någon form av besvär till följd av arbetet. Den 
branschgrupp som har flest anmälningar i förhållande till för hög arbetsbelastning är vård 
och omsorg (Arbetsmiljöverket, 2017, s. 2). Oavsett hälsoåtgärd, främjande, förebyggande 
eller rehabiliterande är organisatorisk och social arbetsmiljö något som måste beaktas med 
stor omsorg. Med organisatorisk arbetsmiljö menas de villkor och förutsättningar för arbetet 
som inkluderar ledningen, kommunikation, delaktighet, fördelning av arbetsuppgifter samt 
krav, resurser och ansvar (Hultberg et al., 2018, s. 65).    
 
Det vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren att se till att de arbetsuppgifter och befogenheter 
som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Gällande åtgärder 
för att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning menar författarna att de måste ges möjlighet 
till återhämtning, tillämpning av andra arbetssätt samt ändrad prioriteringsordning (Hultberg 
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et al., 2018, s. 68). Obalans i förhållande till arbetsbelastning kan märkas på såväl 
individnivå, som på arbetsplats- och organisationsnivå. Exempel på detta enligt författarna 
kan vara: 

• Låg kvalitet eller sen leverans av arbetsresultat 
• Konflikter, samarbetssvårigheter, kränkningar 
• Hög sjukfrånvaro 
• Hög personalomsättning  
• Övertidsarbete, hoppar över lunch och rast 
• Försämrad initiativförmåga samt beslutsförmåga 

 
Rapporten visar även på två viktiga förutsättningar utifrån ledarskapets perspektiv som kan 
förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning inom en organisation. Det första är att det 
bör finnas tydliga mål. Målformuleringen för arbetet måste vara tydlig och känd för att alla 
för att kunna bibehålla arbetsmotivation och hälsa på arbetsplatsen. Om målen är otydliga 
kan det istället medföra ett krav i arbetet, genom att det kan vara oklart vilka resultat som ska 
uppnås. Det kan även handla om otydligheter kring vilken eller vilka strategier som finns för 
att mål ska uppnås. Författarna menar vidare på att tydliga roller är en friskfaktor för en god 
arbetsförmåga. Vilket i sig handlar om den anställdes förståelse för sin roll i arbetet, d.v.s. 
för arbetsuppgifternas innehåll, vad som förväntas samt vilka ansvarsområden som 
medarbetaren har (Hultberg et al., 2018, s. 67).  
 
Utifrån arbetsmiljöverkets (2018) kartläggning gällande hälsoproblem som orsakats av 
arbetet visar den att av 5 miljoner sysselsatta i Sverige upplever 1,4 miljoner att de har besvär 
på grund av sitt arbete. Vilket i sig betyder att närmare 30% av sysselsatta i Sverige upplever 
besvär. Kartläggningen visar även det är en större andel kvinnor är män som upplever besvär. 
Den tydligaste orsaken till besvär relateras till en för hög arbetsbelastning 
(Arbetsmiljöverket, 2018).   

2.7.2 Vad kännetecknar en framgångsrik organisation? 
 
Företaget Preera som jobbar med organisationsutveckling har tagit fram en rapport där det 
kartlagt vad som kännetecknar en framgångsrik organisation. Studien omfattar intervjuer och 
enkäter med 250 chefer i 15 olika branscher och sektorer i Sverige. Åtta olika områden var i 
fokus i studien, däribland processer och arbetssätt, forum och beslutsformer och arbetsklimat 
och värderingar. De mest intressanta resultaten är formulerade i fem insikter om vilka 
faktorer som korrelerar med framgång och vad detta resultat kan innebära för organisationer 
och chefer (Chefsstudien, 2017, s.5): 
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• Ett arbetsklimat baserat på öppenhet, tillit och uppriktig dialog 
• Ett ledarskap som både utmanar och ger stöd till varje medarbetare 
• Att strategier bygger på medskapande och omsätts i beteenden som skapar resultat 
• Ett effektivt beslutsfattande som baseras på relevant information om verksamheten 
• En tydlig organisation anpassas utifrån strategier och mål 

 
Sammanfattningsvis berör den här studien centrala begrepp och modeller utifrån den 
offensiva kvalitetsutvecklingen och vad som krävs av en organisation för att fortsätta 
utvecklas. Viktiga aspekter som lyfts upp under teorierna är ledarskapets betydelse i 
förhållande till delaktighet och medskapande, hälsa på arbetsplatsen samt vikten av en 
enhetlig organisationskultur.  
 

3 Metod 
 
Metodavsnittet beskriver hur studien har genomförts och vilka metoder använts vid 
datainsamling och dataanalys. Vidare diskuteras även studiens etiska ställningstagande.  
 
3.1 Design av studien 
 
Utifrån studiens syfte och problemställning valdes två olika typer av forskningsansatser, 
kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning. Något som ofta benämns som ”mixed method” 
och som innebär att ansatsen är en blandning av både kvantitativ och kvalitativ metod. 
Vanligtvis framställs inriktningarna som två motsatser på ett kontinuum men i verkligheten 
i det praktiska forskningsarbetet är det vanligt att det förekommer i en och samma rapport 
(Patel & Davidson 2011, s.82). Den kvantitativt inriktade forskningen förknippas med större 
mängder data vid själva datainsamlingen och användandet av statistiska 
bearbetningsmetoder. Den kvalitativa delen av forskningen fokuserar mera på mjuka värden 
av data genom exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser.   
 
För att möta studiens syfte har således en blandning av två metoder använts för att på så sätt 
säkerställa en bred bas som underlag för studien. Metodvalet anses vara relevant då 
examensarbetet handlar om processutveckling utifrån medarbetarnas perspektiv. Studien i 
sin helhet bygger på en medarbetarenkät samt på en fokusgruppsintervju.  
 
Efter genomförd och sammanställd medarbetarenkät genomfördes en presentation på 
företagets arbetsplatsträff. Efter presentation av medarbetarenkäten genomfördes en 
fokusgruppsintervju vars syfte var att ytterligare samla in information kring medarbetarnas 
attityder och värderingar i förhållande till studiens syfte (Hylander, 1998, s. 3). Resultatet 
från medarbetarenkäten samt fokusgruppsintervjun har vidare analyserats och ligger till 
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grund för studiens resultat. För att belysa resultaten har kvalitetstekniska verktyg använts 
vilka är orsaks-verkan diagram och histogram.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod  
 
Datainsamling är ett av det viktigaste stegen i arbete inom kvalitetsförbättringar. Det går 
också under ramen för hörnstensmodellen, med att basera beslut på fakta. Det är viktigt att 
samla in relevant data och data som belyser den aktuella frågan och på så vis kan man också 
minska risken för att slösa på resurser (Bergman och Klefsjö, 2012, s.235).       

3.2.1 Medarbetarenkät  
 
Datainsamlingen har skett i två olika omgångar varav den första insamlades genom en 
kvantitativ medarbetarenkät. Medarbetarenkätens utformning bestod av totalt 19 frågor. 15 
av frågorna var med fasta svarsalternativ, dvs hög grad av strukturering och hög grad av 
standardisering. Övriga 4 frågor var i from av öppna frågor, dvs en lägre grad av strukturering 
men fortsatt hög standardisering (Patel & Davidson 2011, s.76). 
   
I förhållande till tidsramen och syftesfrågorna ansågs medarbetarenkät som relevant 
datainsamlingsmetod. Ett möjligt alternativ och som sannolikt hade varit mera informativt 
hade varit att utföra djupintervjuer. En bidragande orsak till att valet föll på användningen av 
en medarbetarenkät var att det möjliggör för respondenterna att själva disponera tiden för när 
det vill svara på frågorna. I och med att studien omfattas av en begränsad tidsram angavs en 
2 veckors tidsram som svarstid. Frågorna i enkäten utformades av författaren själv med 
bakgrund i vad som bedömdes relevant för studiens syfte samt utifrån relevant litteratur som 
berör områdena. Exempelvis användes Prevents checklista för en välutformad 
medarbetarenkät inom området organisatorisk och social arbetsmiljö (Prevent, 2019).  
 
Enkätformuläret utformades i Google forms som är ett webbaserat verktyg för att göra 
enkätformulär. I och med att enkätformuläret bygger på en individs attityd i förhållande till 
frågorna valdes den s.k. Likert-skalan som mätinstrument. Likert-skalan är en av det mest 
tillgängliga och även mest använda sätt att utarbeta ett instrument för att mäta attityder. 
Skalan bygger på att respondenten får ett antal påståenden som individen ska instämma i eller 
ta avstånd från. För den här studien valdes en femgradig skala där 1 motsvarade ”stämmer 
inte alls” och där 5 var ”stämmer helt” (Patel & Davidson 2011, s.88). 
 
Enkätformuläret skickades ut via mail till 22 anställda inom organisationen exklusive de med 
chefsbefattning. Av det 22 möjliga valde 20 respondenter att delta i studien vilka alla svarade 
inom den utsatta tidsramen.  
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3.2.2 Fokusgruppsintervju 
 
Fokusgruppsintervjuer kan anses som en kvalitativ datainsamlingsmetod. Den betraktas att 
ligga någonstans mitt emellan ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer. 
Metoden används i olika hänseenden men används ofta när man vill studera attityder, 
värderingar och komplexa fenomen som uppstår i sociala interaktioner (Hylander, 1998, s. 
3). I den här studien har fokusgruppsintervjun fungerat som ett ytterligare komplement till 
medarbetarenkäten. Efter att medarbetarenkäten analyserats presenterades materialet på 
organisationen och i efterföljande diskussioner genomfördes fokusgruppsintervjun. Metoden 
betraktas ofta som ett snabbt och resurssnålt sätt att erhålla maximal information gällande 
olika mönster och beteenden. Fokusgruppsintervjun har gett studien ytterligare information 
som kan sättas i relation till medarbetarenkäten och således ge större tyngd till den insamlade 
empirin (Hylander, 1998, s. 4). Resultatet från fokusgruppsintervjun har kopplats samman 
med den information som framkommit utifrån medarbetarenkäten.  

3.2.3 Kvalitetstekniska verktyg 
 
En viktig del av den offensiva kvalitetsutvecklingen är att basera beslut på fakta. Själva 
arbetet med kvalitetsförbättringar behöver relevant data som underlag, strukturering av data 
samt analys av data. Inom den offensiva kvalitetsutvecklingen pratar man ofta om det sju 
kvalitetsförbättringsverktygen. Det två verktygen som innefattar den här studien är histogram 
och orsaks-verkan diagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.234).       
 
Histogram 
 
Efter att all data var insamlad utifrån medarbetarenkäten har det statistiska verktyget SPSS 
används för att presentera data genom förbättringsverktyget histogram. Med hjälp av ett 
histogram kan man på ett bra sätt illustrera hur en mätstorhet varierar. Syftet med att illustrera 
enkätsvaren i ett histogram är att tydliggöra och jämföra resultaten mellan de olika 
enkätsvaren. Enkätfrågorna besvarades utifrån Likert-skalan 1–5. Det som i första hand 
analyserades var medeltalet för varje enskilt resultat som sedan sattes i relation till övriga 
svar. Vidare illustreras även svarens standardavvikelse, vilket är ett statiskt mått på hur 
mycket de olika värdena avviker från medelvärdet. Ifall de olika värdena ligger samlade nära 
medelvärdet anses standardavvikelsen vara låg, är värdena istället spridda långt över och 
under medelvärdet bidrar det till en hög standardavvikelse (Bergman och Klefsjö, 2012, 
s.238). 
  
Orsaks-verkan diagram   
 
När man valt ut och identifierat ett kvalitetsproblem är det viktigt att man försöker reda ut 
vad som är det bakomliggande orsakerna. Genom att göra en systematisk analys i form av ett 
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orsaks-verkan diagram kan man bena ut orsakerna till problemet. För att minimera 
resursanvändandet är det av stor vikt att göra förbättringsarbetet systematiskt och noggrant 
vilket i sig kan resultera i att man hittar problemet med störst förbättringspotential (Bergman 
och Klefsjö, 2012, s.242). Det första steget är att försöka bena ut vilka orsaker som rimligtvis 
kan tänkas bidra till det observerade kvalitetsproblemet. Det första steget innebär i huvudsak 
enbart en grovt beskriven analys. Ifall det inte framkommer tillräckligt tydligt gällande vad 
som påverkar kvalitetsproblemet kan man behöva en grund för att komma igång. Många 
gånger kan problem relateras till något av de 7M. 7M är generella områden som kan tänkas 
bidra till problemet och det står för management, människan, metod, mätning, maskin, 
material och miljö. Det olika områden används vidare som utgångsområden för det fortsatta 
arbetet att bena ut den orsak som har störst förbättringspotential. Desto längre in i analysen 
man kommer bör orsaks-verkan diagrammet görs mera detaljerat steg för steg i takt med att 
problemet definieras. Slutligen bör diagrammet på en eller flera orsaker till problemet som 
ger ett utmärkt underlag för det fortsatta förbättringsarbetet (Bergman och Klefsjö, 2012, 
s.245). 
 
 

 
Figur 2. Orsaks-verkan diagram inklusive 7M 
  
Sammanfattningsvis har kvalitetsverktygen histogram och orsaks-verkan diagram använts 
för att strukturera upp den insamlade informationen och besvara på studiens frågeställningar. 
I och med att studien är av så kallad ”mixed method” har både kvantitativ och kvalitativ data 
samlats in. Den kvantitativa delen av den insamlade informationen har sammanställts och 
belyst med hjälp av histogram. Genom användandet av histogram kan man på ett bra sätt 
illustrera hur en mätstorhet varierar (Bergman och Klefsjö, 2012, s.238). I den här studien 
har histogrammen använts för att kunna jämföra medeltal och standardavvikelser och vidare 
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tydliggöra vilka av frågorna i medarbetarenkäten som fått lägst kontra högst medeltal eller 
andra avvikelser. Den kvalitativa delen av den insamlade informationen har redovisats 
genom orsaks-verkan diagram. Den kvalitativa informationen har genom orsaks-verkan 
diagrammet tydliggjort vilka specifika områden som kan vara de bakomliggande orsakerna 
till de upplevda problemen. Orsaks-verkan diagrammen har således legat till grund för själva 
analysen och vidare även för studiens förbättringsförslag.   
 
3.3 Dataanalys 
 
Studien har sitt arbetssätt förankrat i det induktiva förhållningssättet. Vilket innebär att 
forskaren i det här fallet har följt upptäckandes väg. Därmed formulerades teorin till studien 
utifrån den insamlade informationen vilket grundar sig i den utförda medarbetarenkäten samt 
den genomförda fokusgruppsintervjun (Patel & Davidson 2011, s.23). 
 
För att kunna besvara frågeställningarna på ett så vetenskapligt och korrekt sätt som möjligt 
valdes två olika metoder för att på så vis få en bredare informationsbas. Analysen av den 
insamlade informationen baserades på två olika förbättringsverktyg vilka är en del av det sju 
förbättringsverktygen och som även kallas för det sju QC-verktygen. Det verktyg som 
huvudsakligen användes var histogram och orsaks-verkan diagram. Verktygen syftar till att 
sammanställa och hantera ostrukturerade data och ses som ett viktigt underlag i arbetet med 
kvalitetsförbättringar. Den teoretiska bakgrunden i kombination med förbättringsverktygen 
har sedan legat till grund för studiens resultat (Bergman och Klefsjö, 2012, s.234). 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet  
 
Studiens reliabilitet handlar om trovärdigt och tillförlitligt resultatet är i förhållande till de 
valda mätinstrumenten. Studien omfattas i stor grad vad den enskilda individen på 
arbetsplatsen har för attityd i förhållande till de enkätfrågor som ställdes. För att säkerställa 
studiens reliabilitet gjordes flera åtgärder. I ett första skede granskades formuleringen av 
frågorna i enkäten av flera olika personer oberoende av studien för att säkerställa att 
eventuella missuppfattningar skulle kunna ske. Innan frågorna skickades ut informerade 
författaren personligen respondenterna genom ett kortare föredrag gällande studiens syfte. 
Syftet med informationen var att öka respondenternas motivation till deltagandet och på så 
sätt öka insamlingens reliabilitet (Patel & Davidson 2011, s.74). Enkäten skickades ut till alla 
anställda inom organisationen och med 20 svarande av 22 möjliga får det anses styrka 
resultatets reliabilitet ytterligare. I och med att det inte skett något specifikt urval utan hela 
samtliga medarbetare på organisationen har fått ta del av undersökningen kan resultatet 
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härledas till en totalundersökning vilket också stärker studiens generaliserbarhet (Patel & 
Davidson 2011, s.56).    
 
Validitet 
 
I och med att studien förhåller sig till både ett kvantitativt och kvalitativt förhållningssätt kan 
begreppet validitet härledas till hela forskningsprocessen. Det berör ifall forskaren studerat 
rätt företeelser och som har validering utifrån att rätt teoribakgrund används och att rätt typ 
av instrument används noggrant genom processen (Patel & Davidson 2011, s.105). Forskaren 
har god förståelse för organisationsutveckling och i kombination med ett stort engagemang 
och intresse för syftesställningen har studien haft rätt typ av förutsättningar. I och med att 
studien omfattar organisationens alla medarbetare och att enkätfrågorna är grundade i 
arbetets syfte är validiteten hög. För att vidare säkerställa studiens validitet genomfördes en 
fokusgruppsintervju för att ytterligare samla information men också för att stärka resultatet i 
den redan insamlade informationen från medarbetarenkäten.   
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
 
En viktig del av forskningsarbetet är att även ta hänsyn till det etiska aspekter som 
förekommer under processen. Det är viktigt att se till att individer inte får utsättas för psykisk 
eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Patel och Davidson (2011) lyfter fram fyra 
övergripande etikregler vilka är: 
 
Informationskravet: Innebär att författaren skall informera de som berörs av forskningen och 
samt även belysa forskningen syfte. Samtliga deltagare informerades på ett gemensamt möte 
gällande att deltagandet var frivilligt och samtidigt belystes syftet och vilka eventuella 
konsekvenser som skulle kunna uppstå för deltagarna.   
 
Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Respondenterna i studien har inte på något sätt blivit tvingade till att medverka 
utan det har frivilligt åsidosatt sin egen tid för att delta i studien. 
 
Konfidentialitetskravet: Undersökningar där personer ingår måste ges största möjliga 
konfidentialitet. Samtliga respondenter har informerats kring att alla uppgifter behandlats 
konfidentiellt. Vilket innebär att det inte lämnats ut några uppgifter till utomstående samt att 
det inte är möjligt att identifiera en enskild invid i resultatsammanställningen (Patel & 
Davidson 2011, s.63).   
 
Nyttjandekravet: Respondenterna har upplyst gällande att det insamlade materialet endast är 
tillämpat för forskningens ändamål.  
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Studien innefattar undersökningar där individer på organisationen gett svar på frågor 
gällande sin egen attityd till det berörda området. För att stärka anonymiteten samt individens 
integritet informerades alla deltagare under ledning av forskaren. Under presentationen kring 
syfte klargjordes det för alla deltagare att deltagandet var anonymt samt frivilligt. Forskaren 
har haft organisations VD:s samtycke för undersökningen under hela processen vilket även 
inneburit att granska enkätfrågorna innan det skickades vidare till det anställda.  
  
3.6 Metoddiskussion 
 
I förhållande till studiens syfte och frågeställningar ansågs en medarbetarenkät med både 
fasta och öppna frågor som lämplig val av datainsamling. Genom att använda två olika 
ansatser, kvantitativ och kvalitativ gavs det en större bredd för svarsutrymme för 
respondenterna. Den del med fasta svarsalternativ och kvantitativa data gavs möjligheten för 
författaren att jämföra och generalisera innehållet (Patel & Davidson 2011, s.76). 
Medarbetarenkätens öppna frågor med lägre grad av strukturering och av kvalitativ ansats 
erbjöd respondenten ett större svarsutrymme att fritt med egna ord beskriva sin upplevda 
situation. I och med att medarbetarenkäten förhåller sig till två olika ansatser har det vidare 
stärkt studiens reliabilitet då den kvantitativa delen användes för jämförelse och den mera 
kvalitativa data lyfte fram respondentens upplevelse av det specifika fenomenet (Patel & 
Davidson 2011, s.84). Den kvalitativa delen hade som avsikt att skapa en djupare förståelse 
för individens upplevelse och i relation till studiens syfte ansågs det nödvändigt att använda 
två olika typer av datainsamling. Metodvalet för studiens anses därför högst relevant då 
medarbetarenkäten studerar medarbetarnas perspektiv och deras upplevelser.   
 
En viktig del av datainsamlingen var noggranna förberedelser. Det första som togs i 
beaktande var själva innehållet i medarbetarenkäten. Här beaktades ifall frågorna ansågs 
svara på studiens frågeställningar, längden på frågorna och att frågorna var formulerade så 
att det inte går att missuppfatta. Åtgärder som genomfördes var att oberoende personer av 
studien granskade formuleringen och på så vis säkerställde formuleringen, längden och antal 
på frågorna. Patel och Davidson (2011) menar på att enkäter ofta har en tendens att innehålla 
för många frågor och därför begränsades antalet frågor till 19. Vidare valdes Likert-skalan 
1–5 som mätinstrument vilket är en av de mest använda och tillgängliga sätt att mäta attityder 
(Patel & Davidson 2011, s.88). Användandet av redan betrodda Likert-skalan är vidare en 
åtgärd som anses stärka studiens reliabilitet.    
 
En viktig del för att få så många som möjlig av respondenterna att svara är att se till att 
motivera respondenterna på rätt sätt (Patel & Davidson 2011, s.86). För att öka 
respondenternas motivation till att svara på frågorna genomfördes ett kortare föredrag på 
organisationens veckomöte. Där informerades respondenterna gällande studiens syfte och 
etiska aspekter. Författaren anser själv att det goda förberedelserna varit en bidragande orsak 
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till ett högt deltagarantal. Medarbetarenkäten resulterade i 20 av 22 möjliga svar inom 
tidsramen.  
 
Efter att medarbetarenkäten sammanställts och analyserats genomfördes en 
powerpointpresentation på organisationen arbetsplatsträff. I samband med presentationen 
genomfördes en fokusgruppsintervju. Syftet med fokusgruppsintervjun var att komplettera 
medarbetarenkätens innehåll och på så vis ge en större tyngd till studiens innehåll. 
Fokusgruppsintervju är ett snabbt och resurssnålt sätt när man vill studera attityder och 
värderingar i komplexa fenomen. Nackdelen med fokusgruppsintervjun är risken för att 
informella ledare tar monopol på samtalet vilket kan medföra att variationsvidden mellan 
deltagarna minskade (Hylander, 1998, s. 3–4). Trots eventuella risker anser författaren att 
metoden fungerat väl och att den insamlade informationen gav ytterligare vetskap om den 
upplevda situationen på arbetsplatsen.  
Sammanfattningsvis anser författaren metodprocessen fungerat bra där rätt typ av metoder 
anses relevanta i förhållande till studiens syfte. Rimligtvis hade mera utförliga intervjuer så 
som exempelvis djupintervjuer givit ännu mera specifik information men med tanke på den 
utsatta tidsramen bedömdes det alternativet som allt för tidskrävande.  
  

4 Resultat 
 
Resultatet för studien grundar sig på medarbetarenkäten samt fokusgruppsintervjun. Studiens 
syfte var att besvara studiens tre frågeställningar gällande Sportrehabs arbetsprocesser i 
förhållande till arbetsbelastning och delaktighet. Frågeställningarna var: vad består de 
upplevda bristerna av? Hur kan arbetsbelastningen optimeras? Hur kan personalen bli mer 
delaktig i arbetsprocesserna? Resultatet presenteras utifrån två av de sju 
förbättringsverktygen, histogram och orsaks-verkan diagram. Histogrammen är utformade i 
det statiska redovisningsverktyget SPSS och orsaks-verkan diagrammen är utformade med 
bakgrund i att försöka bena ut orsakerna till det egentliga problemet. Resultatet för 
histogrammen beskrivs enligt medeltal (medel) samt standarddeviation (SD) och skalan är 
utformad enligt Likert-skalan där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” och 5 ”stämmer helt”. 
Resultatet redovisas utifrån det två områdena arbetsbelastning och delaktighet. Vidare 
redovisas resultatet utifrån varje enskild frågeställning.  
 
4.1 Vad består de upplevda bristerna av? 
 
I kommande avsnitt redovisas figurerna 3–17 utifrån vad respondenterna uppskattat på varje 
enskild frågeställning. Påståendet som respondenten fick ta ställning till återfinns överst i 
varje enskild figur. Längs Y-axeln visas antal respondenter och längs X-axeln graderingen 
1–5 utifrån Likert-skalan.   
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Arbetsbelastning 
 
Den första delen av resultatet är en visualisering av det frågor från medarbetarenkäten som 
hade fasta svarsalternativ.  
 
De anställda skattade i medel 4,00 (SD 0,86) på frågan ”jag vet exakt vad som krävs av mig 
i mitt arbete” (se figur 3). Vidare skattade de anställda i medel 3,50 (SD 1,10) på frågan ”jag 
anser att ledningens krav är acceptabla” (se figur 4).  
 

 
         Figur 3.                                               Figur 4.  
 
 
De anställda skattade i medel 3,15 (SD 0,93) på frågan ”jag hinner med mina arbetsuppgifter 
under den normala arbetstiden”. Av totalt 20 respondenter anser ingen att det ”stämmer helt” 
att det hinner med sina arbetsuppgifter under den normala arbetstiden (se figur 5). Vidare 
skattade de anställda i medel 3,40 (SD 1,09) på frågan ”jag kan påverka beslut som rör mina 
arbetsuppgifter” (se figur 6).  
 

 
         Figur 5. Medarbetarenkät                                              Figur 6. Medarbetarenkät 
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De anställda skattade i medel 3,60 (SD 0,99) på frågan ”jag kan själv bestämma min 
arbetstakt” (se figur 7). Vidare skattade de anställda i medel 4,10 (SD 0,85) på frågan ”jag 
har de resurser som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter” (se figur 8). 
 

 
         Figur 7. Medarbetarenkät                                              Figur 8. Medarbetarenkät 
 
De anställda skattade i medel 3,70 (SD 1,30) på frågan ” jag har arbetstider som passar mig” 
(se figur 9). Vidare skattade de anställda i medel 2,95 (SD 1,14) på frågan ”jag kan använda 
raster till att koppla av från arbetet” (se figur 10).  
 
 

 
         Figur 9. Medarbetarenkät                     Figur 10. Medarbetarenkät 
 
De anställda skattade i medel 2,45 (SD 1.19) på frågan ”jag har tid till reflektion över hur jag 
utfört mitt arbete” (se figur 11). Vidare skattade de anställda i medel 3,20 (SD 1,00) på frågan 
”jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut” (se figur 12).  
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         Figur 11. Medarbetarenkät                    Figur 12. Medarbetarenkät 
 
Den sista frågan med fast svarsalternativ med koppling till arbetsbelastning skattade de 
anställda i medel 3,70 (SD 1,17) på frågan ”jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min 
lediga tid” (se figur 13) 
 

 
           Figur 13. Medarbetarenkät 
 
Sammanfattningsvis från frågorna med fasta svarsalternativ visar resultatet i relation till 
medeltal att de två frågeställningar som skattades högst i förhållande till medeltal var ”jag 
har de resurser som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter” (medel 4,10) samt ”jag vet 
exakt vad som krävs av mig i mitt arbete” (medel 4,00). Det två frågeställningar som 
skattades lägst i förhållande till medeltal var ”jag har tid till reflektion över hur jag utfört mitt 
arbete” (medel 2,45) och ”jag kan använda raster till att koppla av från arbetet” (medel 2,95).   
 
De anställda fick vidare svara på frågan ”jag upplever min arbetsbelastning…”. 
Respondenterna fick tre olika alternativ vilka var: för låg, acceptabel eller för hög. Resultatet 
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för frågan visar att 70 % anser att arbetsbelastningen är acceptabel medans 30% anser 
arbetsbelastningen för hög. Ingen av respondenterna ansåg att arbetsbelastningen var för låg 
(se figur 14). Vilket innebär att 14 personer upplever sin arbetsbelastning som acceptabel och 
att 6 personer upplever arbetsbelastningen för hög.  
 

 
Figur 14.Visualisering av personalens arbetsbelastning. 
 
Efterföljande öppna fråga ”vad i arbetsprocessen gör att du upplever arbetsbelastningen för 
hög” resulterade i svar från 8 respondenter. En sammanställning från den öppna frågan samt 
även information från fokusgruppsintervjun visade på följande aspekter i arbetsprocessen 
som respondenterna upplever bidrar till för hög arbetsbelastning: 
 

• För många patienter 
• Inte anpassningsbart 
• För lite tid avsatt för patient 
• För hög kravbild 
• Otydlig målbild 
• Stress 
• Beroende av avbokningar  
• Hinner inte med arbetsuppgifterna  
• Inte jämlik kravbild för alla 
• Dålig kommunikation 

 
 

30%

70%

Jag upplever min arbetsbelastning…

För hög Acceptabel
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Delaktighet 
 
Den första delen är resultatet utifrån det frågor med fasta svarsalternativ från 
medarbetarenkäten. Den andra delen är en sammanställning av den öppna frågan från 
medarbetarenkäten som relateras till området delaktighet.  
 
De anställda skattade i medel 2,65 (SD 1,18) på frågan ”jag får vara delaktig i att sätta upp 
mål för verksamheten” (se figur 15). Vidare skattade de anställda i medel 3,15 (SD 1,22) på 
frågan ”jag får bidra i verksamhetens utvecklingsarbete” (se figur 16)  
 

 
         Figur 15. Medarbetarenkät                      Figur 16. Medarbetarenkät 
 
 
De anställda skattade i medel 3,70 (SD 1,21) på frågan ”jag får förtroende av ledningen i alla 
delar av mitt arbete” (se figur 17).  
 

 
           Figur 17.  Medarbetarenkät 
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I relation till delaktighet ställdes i medarbetarenkäten den öppna frågan ”om du inte upplever 
fullt förtroende, vilka delar av ditt arbete gäller detta?”. Av de 20 respondenterna valde 8 
respondenter att svara på frågan. Sammanställningen av den öppna frågan från 
medarbetarenkäten samt information från fokusgruppsintervjun visar på följande aspekter 
där de anställda inte upplever fullt förtroende: 
 

• Inköp av utrustning 
• Fördelning av sin egen tid 
• Utvecklingsarbete 
• Förtroendeuppdrag 
• Vad den anställda gör när den inte har patient 
• Journalskrivande  
• Ansvarsfördelning 
• Ifrågasättande i hur den anställda gör sina prioriteringar i arbetsschemat  
• Idéer och tankar får ingen betydelse 

 
4.2 Hur kan arbetsbelastningen förbättras?  
 
Den andra frågeställningen som hänger ihop med studiens syfte är hur arbetsbelastningen 
kan förbättras. Respondenterna fick i medarbetarenkäten svara på den öppna frågan ”vilka 
förändringar behövs för att du ska uppleva din arbetsbelastning acceptabel?”. Av de 20 
deltagande respondenterna svarade 8 respondenter på frågan och sammanställningen visar på 
följande aspekter som de anställda anser behöver förändras för att uppleva arbetsbelastningen 
acceptabel: 
 

• Mer eget ansvar 
• Tydlighet gällande kravbilden 
• Mindre styrt från ledningen 
• Uppskattning för mjuka värden 
• Tydligare feedback 
• Färre patienter 
• Variation i arbetsuppgifterna 
• Tydligare kommunikation 
• Införande av korta raster 
• Tydlighet gällande vad som förväntas av den anställda  

 
För att belysa resultatet ur flera olika perspektiv har ett orsaks-verkan diagram sammanställts 
i förhållande till arbetsbelastningen. Syftet med orsaks-verkan diagrammet är att systematiskt 
bena ut vilka orsaker som kan ligga till grund varför arbetsbelastningen inte är optimal i 
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dagsläget. Orsaks-verkan diagrammet har sin utgångspunkt i medarbetarenkäten samt 
fokusgruppsintervjun.  
 

 
Figur 18. Resultatsammanställning i förhållande till arbetsbelastning genom orsaks-verkan diagram. 
 
Resultatet från orsaks-verkan diagrammet visar på att det två mest framträdande och 
påverkande områdena i förhållande till arbetsbelastningen är management och människa (se 
figur 18). Bidragande orsaker relaterat till management är att de anställda upplever 
kravbilden och visionen som otydligt formulerad samt att kommunikationen från ledningen 
är bristfällig. Bidragande orsaker till problemet utifrån människan är exempelvis det egna 
ansvaret som anställd, motivation och erfarenhet samt attityd mot problemet.   
 
4.3 Hur kan personalen bli mer delaktig i arbetsprocesserna?  
 
Den sista frågeställningen som kopplas till studiens syfte är hur personalen på arbetsplatsen 
kan bli mera delaktig i arbetsprocesserna. Respondenterna fick i medarbetarenkäten svara på 
den öppna frågan ”vad anser du att ledningen skulle behöva göra för att du ska känna dig 
mera delaktig i dina arbetsprocesser?”. Av de 20 deltagande respondenterna svarade 9 
respondenter på frågan och sammanställningen visar på följande aspekter som de anställda 
anser att ledningen skulle behöva göra för att de anställda skulle känna sig mera delaktiga: 
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• Tydligare kommunikation 
• Tydlighet och öppenhet kring mål och visioner 
• Tydligare ansvarsfördelning 
• Ge inflytande i målarbetet 
• Tydligare kommunikation kring vad som händer på arbetsplatsen 
• Kommunikation gällande framtiden 
• Öka förtroendet till de anställda 
• Forma mål för verksamheten tillsammans 
• Involvera anställda i utvecklingsarbete 
• Mer transparens överlag kring verksamheten 

 
För att belysa resultatet ur flera olika perspektiv har ett orsaks-verkan diagram sammanställts 
i förhållande till delaktighet. Syftet med orsaks-verkan diagrammet är att systematiskt bena 
ut vilka orsaker som kan ligga till grund varför arbetsbelastningen inte är optimal i dagsläget. 
Orsaks-verkan diagrammet har sin utgångspunkt i medarbetarenkäten samt 
fokusgruppsintervjun.  
 

 
Figur 19. Resultatsammanställning i förhållande till delaktighet genom orsaks-verkan diagram. 
 
Resultatet från orsaks-verkan diagrammet visar på att det område som är mest framträdande 
är management (se figur 19). Med mest framträdande menas att flest aspekter från 
respondenterna kan härledas till managementområdet. Ledningen har ett stort ansvar i 
förhållande till att skapa delaktighet på arbetsplatsen. De anställda upplever att det saknar en 
gemensam målbild och att förtroendet från ledningen många gånger är bristfälligt. 
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5 Analys 
 
I det här kapitlet sammankopplas och analyseras resultat från studien ihop med den tidigare 
redovisade teorin. Resultatet har således jämförts med bakgrund i den teoretiska 
referensramen. Strukturen är uppbyggd utifrån studiens frågeställningar.   
 
5.1 Vad består de upplevda bristerna av? 
 
Att ständigt jobba med förbättring och utveckling är en viktig del av den offensiva 
kvalitetsutvecklingen. Genom att samla in data på ett systematiskt sätt och vidare analysera 
informationen är en förutsättning för att driva organisationen framåt (Bergman och Klefsjö, 
2012, s.40). Den här studien har haft sin utgångspunkt inom den offensiva 
kvalitetsutvecklingen och framför allt hörnstensmodellen (se figur 1).  
 
Arbetsbelastning 
 
Utifrån resultatet kan det konstatera att det två frågeställningar som skattades lägst i medel 
av de anställda i förhållande till arbetsbelastning var ”jag har tid till reflektion över hur jag 
utfört mitt arbete” (medel 2,45) (se figur 11) och ”jag kan använda raster till att koppla av 
från arbetet” (medel 2,95) (se figur 10). Det vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren att se till 
att arbetsplatsen inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Där en av det viktigaste 
förebyggande åtgärderna är att det måste ges möjlighet till återhämtning under arbetsdagen 
(Hultberg et al., 2018, s. 68). Med tanke på det relativt låga medeltalet gällande möjligheten 
till att koppla av från arbetet under sina raster råder det ingen tvekan om att detta kan upplevas 
som ett stressande moment på arbetsplatsen. Sätts det i kombination med att hela 12 personer 
har skattat 2 eller lägre gällande ifall de upplever att det har tid till reflektion över hur det 
utfört sitt arbete kan andra kvalitetsbrister uppstå. I och med att organisationen verkar inom 
primärvården bör det ses som oroväckande för patienterna att personalen inte ges möjlighet 
till reflektion. Något som vidare anses vara uppsägendeväckande är att ingen av totalt 20 
respondenter har svarat 5 ”stämmer helt” på frågan ”jag hinner med mina arbetsuppgifter 
under den normala arbetstiden” (se figur 5). Hultberg et al (2018) menar på att ett tydligt 
tecken på obalans i förhållande till arbetsbelastning är sen eller utebliven leverans av 
arbetsresultat. Resultatet visar onekligen på ett tydligt problem då ingen av totalt 20 
respondenter upplever att de hinner med sina normala arbetsuppgifter. Vidare visar resultatet 
att 6 av 20 personer upplever sin arbetsbelastning för hög. Vilket ytterligare är ett tecken på 
att det finns en obalans i arbetsbelastningen (Hultberg et al., 2018, s. 68). 
 
Sammanställningen från den öppna frågan där 8 respondenter svarade på ”vad i 
arbetsprocessen gör att du upplever arbetsbelastningen för hög” visade på flera olika 
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aspekter. Exempelvis visar resultatet att de anställda anser att det är en för hög kravbild, 
otydlig målbild samt dålig kommunikation, något som skulle kunna härledas till ledingens 
ansvar i arbetsbelastningen. Ledarskapet i förhållande till arbetsbelastningen har en 
avgörande roll. Hultberg et al (2018) pratar om en viktig förutsättning för att förebygga en 
ohälsosam arbetsbelastning. Det bör finnas tydliga mål och strategier för hur målen skall 
uppnås. Ifall målen är otydliga kan det istället medföra ett krav i arbetet. En tydlig 
målformulering för arbetet är således en bra förutsättning för att bibehålla arbetsmotivationen 
och hälsan på arbetsplatsen (Hultberg et al., 2018, s. 68). Resultatet visar på tydliga tecken 
att i det här fallet finns det en uppenbar oro över att målformuleringen är otydlig. Vidare 
gällande vad personalen upplever för brister i förhållande till arbetsbelastningen är deras 
schemat inte är anpassningsbart och att antalet patienter per dag är för högt.  
 
Delaktighet 
 
Bergman och Klefsjö menar på att ett framgångsrikt kvalitetsarbete måste innehålla 
förutsättningar för delaktighet. Vilket innebär att ledningen måste på ett engagerat sätt 
sträva efter att underlätta få alla medarbetare att vara delaktiga och känna att de aktivt få 
vara med och påverka beslut (Bergman och Klefsjö, 2012, s.48). Resultatet visar på att det 
finns en hel del att jobba på inom området delaktighet. Enbart 1 respondent av 20 har 
svarat 5 ”stämmer helt” på frågan ”jag får vara delaktig i att sätta upp mål för 
verksamheten” (se figur 15). Som tidigare nämnts är känslan av delaktighet och få känna 
ett aktivt deltagande i beslutsfrågor en nyckelfaktor inom den offensiva 
kvalitetsutvecklingen. Det byggs ofta upp hinder inom organisationer idag som tar bort 
egenskapen av delaktighet vilket i sig minskar möjligheten till utveckling och förbättring 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.49). Utifrån sammanställningen av den öppna frågan där 8 
respondenter svarat ”om du inte upplever fullt förtroende, vilka delar av ditt arbete gäller 
detta?” samt informationen från fokusgruppsintervjun är det vissa specifika aspekter som 
de anställda upplever brister inom. De anställda upplever att det finns brister i 
förtroendeuppdrag, vilket i sig kan innebära inköp av utrustning eller andra 
utvecklingsarbeten. Vidare påpekas det i resultatet att de anställda inte upplever fullt 
förtroende i hur de gör prioriteringar i sitt arbetsschema. Det som kanske ofta glöms bort 
är att även om det ställs stora krav på ledningen att skapa delaktighet kommer individen i 
fråga måsta ta sitt ansvar. Det finns uppenbara brister i delaktigheten och medskapandet 
inom organisationen men det är också av stor vikt att individen utvecklar sin självtittlit, 
dialogförmåga och målmedvetenhet (Bergman och Klefsjö, 2012, s.49). Det finns således 
även en risk att individerna i det här fallet glömmer bort att se till sig själva och vad det 
kan ändra på för att skapa bättre delaktighet på organisationen.  
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5.2 Hur kan arbetsbelastningen förbättras samt hur kan personalen 
bli mer delaktig?     
  
Resultatet visar ur flera aspekter att det finns tydliga förbättringsmöjligheter i relation till 
både arbetsbelastning och delaktighet. Respondenterna lyfter själva fram att det önskar ett 
större eget ansvar i förhållande till både förtroendeuppdrag och schemaläggning för att på så 
vis förbättra arbetsbelastningen. Vidare utifrån respondenternas svar med utgångspunkt i 
orsaks-verkan diagrammet (se figur 18) kan det konstateras det är ledningen och individen 
själv som till stor del har det mest framträdande rollerna. Forskningen visar att det ligger ett 
stort ansvar på arbetsgivaren men samtidigt är ledarskapet en väldigt komplex social process 
(Alvesson, 2015, s.120). Med hänseende till att vi alla individer är olika så kan vi tolka och 
förstå situationer ur olika perspektiv. Ett resultat av att individen är olika visar sig exempelvis 
i att 14 personer på organisationen upplever sin arbetsbelastning som acceptabel medans 6 
personer upplever arbetsbelastningen för hög (se figur 14). Sett till tidigare forskning är det 
varken en låg eller hög siffra för andelen som upplever arbetsbelastningen för hög. 
Forskningen visar nämligen på att närmare 30% av de sysselsatta i Sverige upplever någon 
form av besvär (Arbetsmiljöverket, 2018). Som en del av den offensiva kvalitetsutvecklingen 
och hörnstensmodellen måste det givetvis finnas ett ständigt förbättringsarbete där den 
framtida visionen är att ingen skall behöva uppleva en för hög arbetsbelastning (Bergman 
och Klefsjö, 2012, s.46).  
 
Även om det procentuella antalet av det som upplever arbetsbelastningen för hög är normalt 
i relation till övriga Sverige, finns det andra aspekter som är oroväckande. Resultatet visar 
att respondenterna i stor utsträckning hänför det upplevda problemen till ledningens 
ansvarsområde (se figur 18). Resultatet visar att de anställda upplever kravbilden och 
visionen som otydligt formulerad samt att kommunikationen från ledningens håll är 
bristfällig. Sätts det i relation till en av det fem viktigaste insikter i vad som kännetecknar en 
framgångsrik organisationen, ”ett arbetsklimat baserat på öppenhet, tillit och uppriktig 
dialog” kan det tyda på att ledningens ansvar i förhållande målformulering och 
kommunikationen av den samma bör ses över för att förebygga ett ohälsosamt arbetsklimat 
(Chefsstudien, 2017, s.5).  
 
En viktig och avgörande faktor för att organisationen skall kunna fortsätta att utvecklas är 
att skapa delaktighet (Bergman och Klefsjö, 2012, s.49). Delaktighet lyfts fram i många 
olika teorier som en vital grund för en organisations framgång. Bland annat finner vi 
”skapa förutsättningar för delaktighet” i hörnstensmodellen (se figur 1) men även i 
forskning kring vad som kännetecknar en framgångsrik organisation där en av de fem 
viktigaste insikterna handlar om att bygga strategier på medskapande för att tillsammans 
skapa resultat (Chefsstudien, 2017, s.5). Resultatet visar att organisationen har tydliga 
svårigheter i förhållande till delaktighet och målformulering. De anställda skattade i medel 
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2,65 på frågan” jag får vara delaktig i att sätta upp mål för verksamheten” och lägg där till 
att enbart en respondent av 20 svarade 5 ”stämmer helt” på den frågan (se figur 15). 
Utifrån sammanställningen angående vilka aspekter som respondenterna anser att 
ledningen skulle behöva göra för mera delaktighet blir problemområdet än mer fokuserat. 
Respondenterna anser bland annat att ledningens skulle behöva ha mera tydlighet, 
inflytande och öppenhet kring mål och visioner, tydligare kommunikation samt ökat 
förtroende i utvecklingsarbete (se figur 19). Sätts respondenternas svar i relation till 
varandra pekar det tydligt mot att organisationen saknar en tydlig framtidsbild eller vision 
för vart organisationen strävar. Vilket i sig kan ligga till grund för att den upplevda 
delaktighetkänslan är låg. Anställda måste kunna känna delaktighet, engagemang och 
ansvar för att kunna genomföra ett bra arbete. Vet dock inte den anställda individen mot 
vilket mål den ska jobba kommer motivation och engagemang avta och på sikt innebära 
att organisationens möjlighet till utveckling och förbättring minskar (Bergman och 
Klefsjö, 2012, s.49). Det byggs ofta upp hinder inom organisationer som tar bort 
egenskapen av delaktighet vilket ställer stora krav på att ledningen att de måste stödja och 
stimulera möjligheten till delaktighet. Studier har visat på att underordnande till ledaren 
förändrar sina attityder och sitt beteende utifrån ledarens sätt att bete sig. Samtidigt 
påpekas en att en viktig del av ledarskapet är att ledaren bör agera tydligt i konsekvens 
med visionen (Jansson & Ljung, 2012, s.256). I och med att en tydligt formulerad 
gemensam vision saknas kan det bidra till att ett bra ledarskap blir svårt att förmedla 
samtidigt som att de anställda inte upplever känslan av delaktighet och medskapande.  
 
Resultatet visar på att det finns förbättringsmöjligheter både gällande arbetsbelastningen 
samt även delaktigheten. Sätts båda områdena i relation till varandra finns flera gemensamma 
nämnare gällande vad respondenterna anser att skulle behöva ske för förändringar. Det som 
är återkommande svar inom både arbetsbelastningen och delaktigheten är avsaknaden av en 
tydlig kravbild, tydlig kommunikation och formulering av mål och visioner. Författaren anser 
att arbetsbelastningen kan förbättras samt att personalen kan bli mer delaktig genom 
implementering av en tydlig gemensam framtidsbild innefattande mål, visioner och 
strategier. En viktig uppgift för den högsta ledningen i en organisation är att skapa en 
gemensam framtidsbild, en vision för vart organisationen strävar. För att visionen skall få 
slagkraft inom organisationen är det av stor vikt att medarbetarna tror på visionen (Bergman 
och Klefsjö, 2012, s.434). Vilket innebär att ledningen bör tillsammans med medarbetarna 
tydliggöra visionen i mindre långsiktiga och kortsiktiga mål. Slutsatsen innebär att ledningen 
tillsammans med de anställda tillsammans bör forma en tydlig vision för vad organisationen 
vill bli. För att komplettera visionen behövs tydliga mål och strategier för hur organisationen 
skall nå dit.  
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5.3 Förslag på förbättringsåtgärd 
    
Inom den offensiva kvalitetsutvecklingen att det är viktigt att skapa en helhet i kombination 
med det grundläggande hörnstenarna. Hörnstensmodellen utgör grunden och för att skapa en 
helhetsbild krävs det att organisationens värderingar och arbetssätt går i linje med vad 
organisationen vill uppnå (Bergman och Klefsjö, 2012, s.40). Författarens förslag på 
implementering och förbättring är en illustrerad helhetsbild av organisationens verksamhet 
idag och i framtiden, vilket skulle kunna benämnas som en kvalitetspolicy. Upprättandet av 
en kvalitetspolicy är ett effektivt sätt för att både intern och externt visa på hur det 
gemensamma arbetet skall fortlöpa (Bergman och Klefsjö, 2012, s.443). Syftet med 
förbättringsförslaget är att skapa en grundläggande organisationsmodell som belyser hur 
organisationen bör agera i förhållande till det strategiska förbättringsarbetet och samtidigt 
belysa viktiga värderingar. En organisationsförändring ställer stora krav både på 
organisations- och individnivå men samtidigt är organisationsförändringar oundvikligt ifall 
organisationen fortsatt vill utvecklas och förbättras i förhållande till omvärlden (Sveningsson 
och Sörgärde, 2015, s.50). En tydlig grund att stå på underlättar de anställdas syn på 
organisationsidentiteten och förebygger att missförstånd och andra oegentligheter uppstår. 
Vidare kan det öka de anställdas motivation och engagemang då det finns en tydlig målbild 
att jobba mot. Finns det tydliga strategier för hur målen skall uppnås underlättar det även den 
anställdes förståelse för sin roll i arbetet och vilka ansvarsområden som den anställde har 
(Hultberg et al., 2018, s. 67).   
 
Kvalitetspolicyn måste vara vägledande i organisationens alla aktiviteter såväl internt som 
externt. Vilket ställer höga krav på att ledningen noggrant och klokt tänkt igenom vad man 
vill uppnå. En viktig aspekt är också att ledningen agerar i enlighet med kvalitetspolicyn i 
sitt dagliga arbete, om inte ledingen gör det kommer heller ingen annan av organisationens 
anställda ta kvalitetspolicyn på allvar (Bergman och Klefsjö, 2012, s.443). Ledarskap handlar 
om en påverkningsprocess vilket innebär att ledningen tydligt bör agera i konsekvens med 
kvalitetspolicyn eftersom en ledares sätt att agera påverkar omgivningen. Flertalet studier har 
visat på att underordnande till ledaren förändrar sina attityder och sitt beteende utifrån 
ledarens sätt att bete sig (Jansson & Ljung, 2012, s.256). Genom att ha en tydligt definierad 
kvalitetspolicy kan det i många fall även underlätta ledningens dagliga arbete. Rekrytering 
och budgetering kan underlättas i och med att kvalitetspolicyn lättare framhäver vilka behov 
som finns.  Upprättandet av en gemensam kvalitetspolicyn går också i linje med vad som 
kännetecknas av en framgångsrik organisation. Utifrån det formulerade fem insikterna om 
vilka faktorer som korrelerar med framgång kan här nämnas ”ett arbetsklimat baserat på 
öppenhet, tillit och uppriktig dialog”, ”att strategier bygger på medskapande och omsätts i 
beteenden som skapar resultat” samt ” en tydlig organisation anpassas utifrån strategier och 
mål” (Chefsstudien, 2017, s.5). Upprättandet av en kvalitetspolicy kan medföra att de 
anställda känner en tydligare delaktighet och samhörighet till organisationen samt att 
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upplevelsen av en för hög arbetsbelastningen kan förebyggas genom att kravbilden är tydligt 
kommunicerad och förankrad i organisationens verksamhetsmål (Bergman och Klefsjö, 
2012, s.443). 
 
5.4 Förtydligande och visualisering av förbättringsåtgärder 
 
 

 
Figur 20. Strategisk översiktsbild för den operativa verksamheten, egen figur. 
 
 
För att vidare underlätta arbetet i den operativa har författaren upprättat en strategisk 
översiktbild för att ge en tydligare bild av förbättringsförslaget (se figur 20). Utifrån tre olika 
utgångslägen ”vad”, ”hur” och ”vart” kan en organisation bygga upp en helhetsbild. ”vad” 
handlar om att det är viktigt att klargöra vilken roll organisationen spelar i samhället, eller på 
marknaden. Vilket brukar formuleras som organisationens verksamhetsidé. Verksamhetsidén 
utgör basen för organisationens existens och beskriver vad organisationen vill uträtta, för 
vem och även möjligtvis vad som skiljer organisationen från andra på marknaden (Bergman 
och Klefsjö, 2012, s.436). Organisationens vision svarar vidare på ”vart” organisationen vill. 
Visionens syfte är att tydliggöra vart organisationen strävar och vad man vill uppnå, helt 
enkelt en önskvärd bild av framtiden. En viktig del är att få medarbetarna att vara delaktig i 
skapandet och tron på visionen annars är det lätt hänt att visionen tappar sitt syfte. En bra 
vision bör uppfylla vissa regler och det är exempelvis att den är lätt att kommunicera, tydlig 
och ge upphov till en positiv känsla för medarbetare, kunder och andra intressenter (Bergman 
och Klefsjö, 2012, s.437).  
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För arbetet mot visionen behövs något som svarar på frågan ”hur”. En viktig aspekt är att ha 
tydligt förankrade både på kort och lång sikt i förhållande till visionen. De mål som sätts ska 
ge en föreställning om vad man konkret vill uppnå inom en given tidsram och de bör vara 
mätbara och tydligt formulerade. För att vidare nå de uppsatta målen bör organisationen ta 
hänsyn till de aktiviteter och strategier som ligger till grund för målarbetet. Dessa strategier 
bör vara förankrade med organisationens policy och arbetssätt. Vilket kan handla om 
grundläggande värderingar som genomsyrar organisationen i stort och som i sin helhet skapar 
den organisationskultur man vill uppnå (Bergman och Klefsjö, 2012, s.442). 
Organisationskulturen skapas till stor del av ett engagerat ledarskap i kombination med 
motiverade och ansvarstagande medarbetare (Jansson & Ljung, 2012, s.256). Samtidigt är en 
förändring av organisationskulturen en väldigt komplex situation som tar tid att genomföra 
(Hofstede, 1991). Beroende på typ av organisation kommer även ekonomin sätta sina 
begränsningar och sätta sin prägel på hela processen.  
 
Organisationer idag är ständigt i rörelse och kravbilden från samhället, kunden och 
omvärlden förändras genom tiden. En stor del av organisationers utveckling är att ständigt 
jobba med förbättringar och inte stå stilla i sin utveckling. Författaren har därför i sin 
strategiska översiktbild även förankrat förbättringscykeln PDSA som i en svensk 
översättning står för ”Planera-Gör-Studera-Lär” (K.Liker, 2015, s.45). Funktionen för PDSA 
är att systematisera arbetet med olika problem och på så sätt undvika att misstag görs. 
Förbättringscykeln kan även ses som en mer övergripande modell för hur verksamheten 
jobbar i det dagliga arbetet. Det vill säga att modellen kan även anpassas i ett större perspektiv 
och sättas i relation till den operativa verksamheten. Den första fasen, planera, handlar om 
att identifiera viktiga parametrar i exempelvis ett förbättringsarbete eller 
problemlösningsarbete. Vidare planerar organisationen vilka åtgärder som skall tas och vilka 
mål som finns med arbetet. Fas två, gör, innefatta själva genomförandet av en upprättade 
planen och här är det viktigt att det är en tydlig rollfördelning så att genomförandet löper på 
smidigt. Vidare kommer studerafasen vars syfte är att studera effekterna och analysera 
effekterna av det som genomförts. För att sluta cirkeln kommer slutligen den sista fasen vilket 
är lär. Vilket innebär att ta lärdom av hela processen. Visar det sig att åtgärderna var lyckade 
bör metoderna implementeras och spridas vidare i organisationen. Modellen fungerar 
iterativt, det vill säga om och om igen. Har processen inte varit lyckad bör man istället återgå 
till fas ett och genomgå cykeln igen (Bergman och Klefsjö, 2012, s.229). 
 
Sammanfattningsvis bör den systematiska översiktbilden ses som en grundläggande och vital 
del av organisationens verksamhet. För att ytterligare knyta samman med studiens syfte och 
resultat kan modellens ses som ett verktyg för att tydliggöra medarbetarnas roll i 
organisationen och samtidigt skapa en gemensam bild som kan leda till ökad 
delaktighetskänsla. Vidare kan kravbilden tydliggöras genom att ledningen tydligt förankrat 
vad som förväntas av de anställda i relation till organisationens policy, värderingar och 
vision. Vilket kan förebygga för hög upplevd arbetsbelastning (Hultberg et al., 2018, s. 67). 
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6 Diskussion 
 
Det här kapitlet belyser resultatet i förhållande till viktiga teorier samt tidigare forskning. 
Kapitlet avslutas med en generell reflektion över arbetet.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Den här studien syftade till att utforska de av personalen upplevda bristerna i Sportrehabs 
arbetsprocesser i relation till arbetsbelastning och delaktighet. I ett tidigare skede 
genomfördes en förstudierapport där det framkom att personalen upplevde brister i 
arbetsbelastningen och delaktigheten. Den här studien har nu gett en tydligare bild gällande 
vilka bakomliggande orsaker som funnits till problemen i arbetsprocesserna. För att tydligare 
besvara studiens syfte ställdes också tre olika frågeställningar vilka var: Vad består de 
upplevda bristerna av?, Hur kan arbetsbelastningen förbättras? och Hur kan personalen bli 
mer delaktig i arbetsprocesserna?  
 
Resultatet och analysen över vilka de upplevda bristerna var visar till stor del att de 
bakomliggande problemen kan relateras till både arbetsbelastningen och delaktigheten. Det 
vill säga att samma typ av problem orsakar brister i förhållande till arbetsbelastningen och 
känslan av delaktighet. Analysen av resultatet tyder på att anställda saknar en tydlig grund 
att stå på, en helhet som knyter samman en gemensam bild. Inom den offensiva 
kvalitetsutvecklingen pratar Bergman och Klefsjö (2012) om förmågan att se helheten och 
hur olika delar i helheten påverkar varandra. Utifrån resultatet anser författaren att personalen 
i stort har svårt att se just den här helheten. Utifrån det öppna frågorna både gällande 
arbetsbelastning och delaktighet var det flera respondenter som använde ordet tydlighet. 
Exempelvis berördes tydlighet gällande kravbilden, tydligare feedback, tydligare 
kommunikation och tydlighet gällande vad som förväntas av den anställda. Med det i åtanke 
är författarens känsla att flera av de anställda känner att det inte riktigt vet vad det jobbar för 
eller emot. Det finns ingen tydlig målbild att jobba emot. Sätts det i relation till att ingen av 
20 respondenter svarade 5 ”stämmer helt” på frågan ”jag hinner med mina arbetsuppgifter 
under den normala arbetstiden” (se figur 5) kan det tyda på att den bakomliggande orsaken 
är att de anställda helt enkelt inte exakt vet vad de förväntas utför under den normala 
arbetstiden. Hultberg et al (2018) menar på att en av de viktigaste förutsättningarna för att 
förebygga för hög arbetsbelastning är att det bör finnas tydliga mål och strategier.  
 
Utifrån arbetsmiljöverkets (2017) kartläggning gällande hälsoproblem på arbetsplatsen visar 
det att den branschgrupp som har flest anmälningar är vård och omsorg. Resultatet visar att 
6 av 20 personer upplever en för hög arbetsbelastning på organisationen (se figur 14). Sätts 
det i relation till övriga Sverige motsvarar det hur förhållandena i övriga Sverige ser ut där 
närmare 30 procent upplever någon form av besvär kopplat till för hög arbetsbelastning 
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(Arbetsmiljöverket 2018). Med andra ord har organisationen i sig inte en högre andel som 
upplever för hög arbetsbelastning än i övriga organisationer i Sverige. Samtidigt visar 
resultatet att respondenterna upplever en avsaknad av en tydlig rollfördelning och tidigare 
nämnda målformulering. Vilket enligt Hultberg et al. är två av de viktigaste förutsägningarna 
för att förebygga och hantera ohälsa på arbetsplatsen. I och med att resultatet visar på att det 
saknas grundläggande förebyggande åtgärder kan det också betyda att det finns alla 
möjligheter att förbättra den upplevda för höga arbetsbelastningen genom relativt sätt enkla 
åtgärder. Även om arbetsbelastningen är likvärdig i övriga Sverige bör det alltid finnas en 
ambition att ständigt förbättra situationen (Bergman och Klefsjö, 2012, s.228). En lägre 
upplevd för hög arbetsbelastningen hade sannolikt lett till en högre generell tillfredställelse 
för det anställda men samtidigt också ökat sannolikheten för mindre sjukfrånvaro och mindre 
personalomsättning vilket i slutändan förmodligen levererat en bättre produkt. För hög 
arbetsbelastningen skulle kunna ses som en kvalitetsbrist inom organisationen som i sig 
medföra mera administrativt arbete och andra onödiga omkostnader (Bergman och Klefsjö, 
2012, s.228).  
 
Resultatet pekar tydligt på att de anställda upplever att det inte får vara delaktiga i att sätta 
upp mål för verksamheten (se figur 15). Bergman och Klefsjö (2012) menar på att en anställd 
måste känna delaktighet, engagemang och ansvar för att kunna genomföra ett bra arbete. För 
att åstadkomma dessa förutsägningar ställs det stora krav på ledningen där viktiga nyckelord 
är kommunikation och delegation. Sätts resultatet av vilka det upplevda bristerna är ihop med 
vad det anställda själva anser att ledningen skulle kunna göra för att öka delaktigheten visar 
det att det finns en avsaknad av ovan nämnda nyckelord. De anställda saknar kommunikation 
och tydlighet gällande framtiden, ansvarsfördelning och organisationens mål och visioner. 
En av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling är skapa förutsägningar för delaktighet. 
Organisationens utveckling kan lätt stagnera ifall de anställda inte involveras i olika 
förbättringsarbeten (Bergman och Klefsjö, 2012, s.49). Även om organisationens 
ekonomiska resultat i dagsläget må vara positiva anser författaren med bakgrund i resultatet 
att det krävs förändringar i organisations- och ledningssystem och förändringar i 
organisationens ledarskap. Ifall en människa inte får information kan hen inte ta ansvar men 
en människa som har information kan inte undgå att ta ansvar (Bergman och Klefsjö, 2012, 
s.48).  
 
Författaren anser att organisationen på ett sätt behöver backa bandet och fokusera på 
grundläggande organisationsstrukturella aspekter. Vad vill organisationen bli? Vad vill 
organisationen uppnå? Hur kan vi tillsammans uppnå målen? Vad är målen? Finns det inte 
en tydlig grund att stå på vet varken ledningen eller de anställda vad som förväntas av 
varandra. Finns det en tydlighet gällande vad, hur och vart organisationen är och står 
underlättar det både ledningens och de anställdas dagliga operativa arbete (Bergman och 
Klefsjö, 2012, s.434). Kravbilden, rollfördelningen och delaktigheten underlättas för de 
anställda. Ledningen kan tydligare kommunicera vad de vill och på så vis både öka 



 

 37 

förtroendet från de anställda men även minimera att missförstånd uppstår. Författarens 
förbättringsförslag över att införa en strategisk översiktsbild (se figur 20) grundar sig på 
resultatet av studien men kan även sättas i relation till vad som kännetecknar en framgångsrik 
organisation. Chefsstudien (2017) sammanfattar fem olika insikter om vilka faktorer som 
korrelerar med framgång. Däribland återfinns ”ett arbetsklimat baserat på öppenhet, tillit 
och uppriktig dialog”, ”att strategier bygger på medskapande och omsätts i beteenden som 
skapar resultat” och ”en tydlig organisation anpassa utifrån strategier och mål” 
(Chefsstudien, 2017, s.5). I teorin kanske en implementering låter friktionsfri och 
lättåtgärdad men organisationsförändring av olika slag är ofta tids- och resurskrävande och 
många förändringsförsök misslyckas. Samtidigt som det kan upplevas svårt med 
organisationsförändring är det ett oundvikligt inslag för organisationens överlevnad 
(Sveningsson och Sörgärde, 2015, s.50).   
 

7 Slutsatser 
 
Det här kapitlet belyser studiens slutsatser utifrån syfte och frågeställningar. Avslutningsvis 
berörs förslag på fortsatt forskning.  
 
7.1 Vad består de upplevda bristerna av? 
 
Studien visar på att personalen på Sportrehab Ab upplever brister inom olika områden 
kopplat till arbetsbelastning och delaktighet. Utifrån perspektivet arbetsbelastning har det 
anställda skattat lågt i undersökningen gällande möjligheten till att reflektera över hur det 
utfört sitt arbete (se figur 11) och möjligheten till att koppla av från arbetet under raster (se 
figur 10). Vidare anser de anställda att det finns en otydlig mål- och kravbild över vad som 
förväntas av den enskilde individen samt att den övergripande kommunikationen från 
ledningen är bristfällig.  
 
En tydlig brist i förhållande till delaktigheten är att det anställda upplever att det inte får vara 
delaktiga i att sätta upp mål för verksamheten (se figur 15). Vidare upplever det anställda att 
det inte får fullt förtroende i förtroendeuppdrag, kommunikationen är bristfällig samt att de 
anställda upplever att de inte får vara delaktiga i organisationens utvecklingsarbeten.   
 
7.2 Hur kan arbetsbelastningen förbättras? 
 
Respondenternas egna svar gällande vad som kan förbättras i relation till arbetsbelastningen 
innefattar tydlighet gällande krav- och målbilden, tydligare kommunikation, mer eget ansvar 
samt variation i arbetsuppgifterna. Författarens förslag till hur arbetsbelastningen kan 
förbättras är att se över organisationens strategiska översiktbild och kommunicera ut vilka 
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mål och visioner som finns och på vilket sätt arbetet mot målbilden skall se ut. Vilket innebär 
att precisera vad som egentligen förväntas av de anställda och därmed kan den anställda 
tydligare infinna sig i vilken roll hen har på arbetsplatsen.  
 
7.3 Hur kan personalen bli mer delaktig i arbetsprocesserna?  
 
Det ligger ett stort ansvar på ledningen att skapa möjligheter till delaktighet. Respondenternas 
egna svar på förbättrad delaktighet innebär tydligare kommunikation och ett tydligare 
förtroende från ledningen i så väl utvecklingsarbeten och formulering av mål och visioner. 
Författarens förslag till hur personalen kan bli mer delaktig går i samma linje som förslaget 
för förbättrad arbetsbelastning. Det vill säga att ledningen tillsammans med de anställda 
gemensamt formar och ser över vad organisationen vill bli och på vilket sätt organisationen 
skall ta sig mot sina gemensamma mål. Får de anställda vara mera delaktiga i verksamhetens 
utvecklingsarbete kommer det sannolikt leda till en tydligare samhörighet till organisationen. 
Vidare innebär det att det anställda känner ett större engagemang och ansvar vilket är en 
grundförutsättning för att genomföra ett bra arbete.    
 
7.4 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning 
 
Arbetsbelastning och delaktighet är områden inom arbetsmiljön som har stor inverkan på hur 
personalen trivs på arbetsplatsen och hur väl personalen kan prestera. Det säger nästan sig 
självt att en för hög arbetsbelastning i längden varken är bra för individens välmående eller 
organisationens fortsatta utveckling. Delaktigheten är ett område som kanske många gånger 
glöms bort men som i slutändan kan ha väldigt stor inverkan på en organisations resultat. 
Oavsett organisation tror författaren att en rimlig arbetsbelastning i kombination med 
förutsättningar för delaktighet är grundläggande aspekter för en organisations framgång. Det 
viktigaste för en människa är att veta och känna att hen behövs och det speglar sig både i 
arbetslivet och privatlivet. Författaren anser att studiens slutsatser finns det uppenbarligen 
områden som kan förbättras på organisationen men som nämnts tidigare kräver förändring 
ett stort engagemang på från ledningen och de anställda.  
I och med att studien enbart innefattar ett implementeringsförslag till förbättring hade det 
självklart varit intressant att få gå vidare med förbättringsförslaget och personligen vara med 
i förändringsprocessen. Vidare hade det varit intressant att vända på perspektivet och se på 
hur ledningen uppfattar situationen. Vad anser ledningen att de gör för arbetsbelastningen 
och delaktigheten? Upplever de det som bra eller dåligt? Vilka eventuella lösningar skulle 
ledningen i dagsläget ha? Helt enkelt undersöka ledningens perspektiv på situationen. 
Slutligen hade det givetvis varit intressant att få följa upp situationen i ett senare skede. 
Exempelvis göra en identisk undersökning med samma frågor i medarbetarenkäten ett år 
senare och se ifall det finns en ändrad attityd hos medarbetarna? Har arbetet lett till positiva 
eller negativa effekter i förhållande till arbetsbelastningen och delaktigheten? 
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