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ANSTÄLLDAS UPPLEVELSER AV ETT MEDIEDREV 
 

CAREMASKANDALEN KOPPLAT TILL PSYKOLOGISKA KONTRAKT* 
 

Emelie Gadd och Minde Passby Wistedt 
 
Hösten 2011 utsattes vårdföretaget Carema för ett mediedrev, där det 
på några av företagets enheter, främst på Koppargården, 
uppmärksammades stora brister i vården. Med utgångspunkt i 
konceptet employer brand, samt med hjälp av teorierna om 
psykologiskt kontrakt och social identitetsteori, tittar denna studie på 
personal på två andra Caremaenheter med syftet att undersöka hur 
dessa anställda upplevt mediedrevet samt varför de har påverkats på 
det sätt som de gjort. Tio anställda intervjuades, svaren analyserades 
med en kombination av induktiv och deduktiv tematisk analys. 
Resultatet visade att mediedrevet upplevdes som jobbigt men i 
varierande grad. Många upplevde att deras arbete blev ifrågasatt, att 
drevet gjorde dem misstänksamma mot nya yrkesrelaterade kontakter 
och att de blev oroade över företagets framtid. Resultatet tydde också 
på att de med starkare psykologiska kontrakt och en syn på arbetet 
mer som ett jobb än en medmänsklig handling, var de som påverkades 
mest. De med tydliga psykologiska kontrakt tenderade i större grad att 
försvara företaget utåt, vilket pekar mot att när allmänhetens 
förtroende för ett företag minskar möjliggör starka psykologiska 
kontrakt hos de anställda att företaget behåller dessa på sin sida.  
 

 
I tidningen Dagens Nyheter den 11 oktober 2011 gick det att läsa om oacceptabla 
förhållanden på äldreboendet Koppargården, om patienter som avlidit av vanvård. Det 
rådde brist på såväl personal som kompetens. Detta var den första artikeln av en lång 
rad granskande artiklar mot företaget Carema, mediedrevet var igång och skandalen ett 
faktum. Tidningsrubriker som ”skandalen som skakade vårdsverige” och ”Carema väger 
äldres kissblöjor” publicerades i Dagens nyheter (2011) och i Sydsvenskan (2011). 
Namnet Carema blev i allmänhetens ögon bilden av hur riskkapitalister gör stora vinster 
på patienternas bekostnad. Ett år senare är medierna fortfarande fokuserade på företaget, 
men åsikterna går isär om vad som verkligen hände på Koppargården. Dagens samhälle 
(2012), en tidning som utkommer till alla beslutsfattare inom den offentliga sektorn, 
publicerade en följetong av artiklar om att missförhållanden aldrig funnits i den grad 
som påståtts. Under tiden den värsta mediestormen pågick behövde givetvis Caremas 
övriga kunder, de som behövde hemtjänst och de som bodde på äldreboenden, vård. De 
anställda arbetade på precis som vanligt, trots deras arbetsgivares rykte. Men hur var det 
egentligen att arbeta för ett företag som allmänheten tappat förtroende för – hur 
upplevde de anställda att de påverkades? 
 
Åsikterna går isär gällande vad som faktiskt hände på Carema och det här kan tänkas att 
ett liknande mediedrev kan drabba andra företag. En förståelse för vad som händer med 
                                                 
* Ett varmt tack till vår handledare Niklas Hansen, till våra undersökningsdeltagare samt till de chefer på 
Carema som låtit oss intervjua deras anställda. 
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personalen vid en sådan mediekris kan möjliggöra ett proaktivt arbete från företagets 
sida. För att skapa denna förståelse är det intressant att studera personalens relation till 
företaget samt var de har sin känslomässiga bas för sitt arbete. Detta kommer att 
undersökas med utgångspunkt i teorierna om employer brand, psykologiskt kontrakt 
och social identitetsteori. Konceptet employer brand motiverar varför de anställda skulle 
påverkas av mediedrevet då det visar på att varumärket riktat mot konsumenter kan 
påverka såväl befintliga som potentiella medarbetare. Employer brand har starka 
kopplingar till det psykologiska kontaktet, vilket gör det intressant att studera ämnet 
även ut detta perspektiv. Ytterligare en teori som kan tänkas ha relevans är den sociala 
identitetsteorin, som menar att en persons grupptillhörighet påverkar individens 
upplevelser. Enligt denna teori borde det vara skillnad i hur mediedrevet påverkar de 
anställda beroende på om de identifierar sig med företaget, ser sig som en del av 
gruppen Carema, eller inte. 
 
Employer Branding 
Begreppet employer brand har sitt ursprung i två grenar, det psykologiska kontraktet 
och rekryteringskommunikation (Rosethorn, 2009). Den senare bidrar med perspektivet 
att se en potentiell medarbetare som konsument, med tankar om hur produkten kan 
profileras och förpackas. Teorin om det psykologiska kontraktet utvecklas i nästa 
avsnitt, men kan sägas vara en överenskommelse vilken påverkar hur arbetstagaren 
upplever arbetet. Med andra ord handlar employer brand om hur företaget upplevs som 
arbetsgivare, såväl för potentiella som befintliga medarbetare.  
 
För de befintliga medarbetarna kan ett bra employer brand skapa värde, samt möjliggöra 
att de identifierar sig med företaget. Vidare tenderar ett bra employer brand att binda 
medarbetarna känslomässigt till företaget vilket gör dem mer lojala och motiverade att 
stödja organisationen när den möter problem, de kan få ökad arbetstillfredsställelse samt 
i mindre utsträckning vilja lämna företaget (Mark & Toelken, 2009; Stepstone, 2011). 
Gällande potentiella medarbetare menar Stepstone (2011) att då många anställda bryr 
sig om vad familj och vänner anser om företaget de arbetar för, kan en arbetsplats rykte 
inverka på personers val av och åsikt om arbetsplatsen. Ett företags dåliga rykte kan 
leda till att arbetssökande är mindre villiga att ansöka till företaget. Det är möjligt att de 
punkter Stepstone (2011) tar upp även berör de redan anställda, med skillnaden att de 
inte har samma val gällande arbetsplatsen som potentiell medarbetare. Det är därför 
troligt att många anställda påverkas av vad familj och vänner anser om företaget.  
 
Det verkar finnas ett ömsesidigt samband mellan företagets varumärke för konsumenter 
och dess employer brand (Carrington, 2007). Det är därför troligt att en negativ 
inverkan på det varumärket som riktas mot konsumenter och allmänheten även påverkar 
hur befintliga och potentiella medarbetare relaterar till företaget. 
 
Psykologiskt kontrakt 
I dagens komplexa organisationer är det svårt att reglera en anställnings alla 
beståndsdelar i ett skrivet kontrakt – men det innebär inte att de inte regleras på något 
sätt. Eftersom det psykologiska kontraktet inte finns skriftligen regleras det istället i 
relationen mellan anställd och organisation. För många anställda innebär det att de har 
ett psykologiskt kontrakt med sin arbetsgivare. Enligt Rousseau (1989) definieras detta 
psykologiska kontrakt som “individuella föreställningar om ömsesidiga skyldigheter 
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mellan individen och en annan part ”(sid.123). Det är således en subjektiv bild av en 
gemensam överenskommelse, en bild som kan skilja sig från anställd till anställd. Oftast 
finns en del av kontraktet som är gemensamt för arbetsgruppen, men som verkar skilja 
sig mellan olika grupper av anställda, beroende på exempelvis yrkesgrupp eller ålder 
(Anderson & Schalk, 1998; Freese & Schalk, 1995). Två grundstenar är dock 
nödvändiga för det psykologiska kontraktets existens, nämligen tro och tillit till 
arbetsgivarens godhet (Rousseau, 1989). Det uppfyllda psykologiska kontraktet kan 
fungera som en motivator, exempelvis genom känslan av att ett väl genomfört arbete 
leder till fortsatt anställning och goda utvecklingsmöjligheter och därför ser de anställda 
till att arbeta på väl. Kontraktet kan också utgöra en trygghet och skapa trivsel i arbetet 
när den anställde vet vad denne har för uppgifter, vad som gäller och vad som fås i 
utbyte (Isakson & Bellaagh, 2005). 
 
Vad det psykologiska kontraktet kan innehålla på en mer detaljerad nivå finns det ingen 
konsensus kring bland forskarna (Anderson & Schalk, 1998). Det går däremot att få en 
känsla av vad det skulle kunna innehålla genom att titta på vilka olika förslag som finns. 
En sammanställning, utifrån en förlaga av Thomas och Anderson (1998) återfinns nedan 
(Rousseau, 1990; Robinson, Kraatz och Rousseau, 1994; Robinson och Rousseau ,1994; 
Robinson, 1996; Schalk, van den Bosch och Freese, 1994; Porter et al., 1996; Rousseau 
och Tijoriwala, 1996; Herriot, Manning och Kidd, 1994). 
 
          
  Arbetstagarens åtaganden   Arbetsgivarens åtaganden   
      
  Stanna minst 2 år   Snabb befordring   
  Övertid   Bra lön   
  Lojalitet   Vidareutbildning   
  Göra saker utanför arbetsbeskrivningen   Anställningstrygghet   
  Acceptera byte av arbetsuppgifter/enhet/plats   Feedback   
  Inte söka andra jobb   Ge ansvar och autonomi   
  Lagspelare   Medarbetare   
  Prestera tillräckligt   Personlig utveckling   
  Positiv attityd   Belöningar   
  Delta i vidareutbildning   Meningsfullt arbete   
  Skydda företagets image   Arbetsuppgifter   
  Ärlighet   Ökad vinst i företaget – ökad lön   
  Ta hand om företagets egendom   Delaktighet i beslutsfattandet   
    Rättvisa   
    Medmänsklighet   
    Trygg arbetsmiljö   
          
Figur 1. Sammanställning av förslag på det psykologiska kontraktets beståndsdelar. 
  
Figur 1 visar på en mängd olika faktorer som kan ingå i det psykologiska kontraktet. I 
en artikel om att mäta det psykologiska kontraktet delar Rousseau (2000) upp det i fyra 
teman; Relation, balans, transaktion och förändring, vilkas innehåll till stor del kan 
sägas överensstämma med sammanställningen. Temat relation behandlar ömsesidig 
lojalitet och stabilitet i anställningen, samt att båda parterna ser till den andres bästa. 
Balanserat handlar om, från arbetsgivarens sida, extern anställningsbarhet, interna 
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karriärvägar och möjlighet för kontinuerligt lärande. Från arbetstagarens sida handlar 
balans om att utveckla sin kompetens för att möjliggöra karriär både internt och externt. 
Transaktionellt handlar om komplexiteten i och längden på anställningen. Slutligen 
handlar förändringstemat om ömsesidig misstro och osäkerhet på den andra parten. De 
förväntningar på arbetsgivaren som den anställda får genom det psykologiska kontraktet 
kan påverka hur en anställd ser på sin arbetsgivares handlingar. Det är därför troligt att 
en person med ett kontrakt fyllt av misstro inte kommer att se de stöd arbetsgivaren 
ändå ger.  Det innebär också att det är svårt att ändra ett psykologiskt kontrakt, speciellt 
åt det positiva hållet, om den anställde inte är redo att se förändringen. Detta fenomen 
kallas ”discontinuous information processing” (Rousseau, 1996). 
 
Precis som vanliga kontrakt kan även det psykologiska kontraktet kränkas eller brytas. 
Detta kan leda till negativa effekter, hur allvarliga dessa är beror på hur grov 
överträdelsen är. En kränkning av kontraktet tillåter relationen att fortsätta trots det som 
hänt men med vissa negativa effekter, såsom minskad tillit till arbetsgivaren, som följd 
Ett brott innebär istället att den anställde upplever arbetsgivarens överträdelse så 
allvarlig att den inte längre är beredd att ha ett psykologiskt kontrakt till denne. Den 
anställde har tappat tilltron till arbetsgivaren, med resultatet att den inte längre är villig 
att göra de åtaganden den tidigare upplevde som sin del av det psykologiska kontraktet 
(Robinson & Morrison, 1997). 
 
Som tidigare framgått är det psykologiska kontraktet subjektivt och kan skilja sig från 
anställd till anställd. Det är inte heller alla anställda som har ett psykologiskt kontrakt 
till sin arbetsgivare. Då det inte finns möjlighet att skapa ett psykologiskt kontrakt till 
sin arbetsgivare, exempelvis om en individ bara har varit anställd en kort tid, baseras 
tankar om ömsesidiga åtaganden på ett underförstått kontrakt (Rousseau, 1996). 
Innehållet i dessa kontrakt verkar grunda sig på den sociala struktur som relationen är 
en del av, exempelvis vad som är konsensus inom en viss bransch. De underförstådda 
kontrakten är därmed mindre komplexa och subjektiva än psykologiska kontrakt.  
 
Baserat på hur det psykologiska kontraktet ser ut, eller om det ens finns ett kontrakt, är 
vad som anses som en överträdelse eller förändringsmöjlighet subjektiv och kan skilja 
sig från anställd till anställd. Som en konsekvens av detta kan de anställda reagera olika 
på konflikter och förändringar i och runt organisationen (Isakson & Bellaagh, 2005). 
Det är därför troligt att psykologiska kontrakt kan vara en av förklaringarna till hur de 
anställda reagerar på mediedrevet.  
 
Social identitetsteori 
Hur anställda relaterar till sin arbetsgivare kan även förstås genom den sociala 
identitetsteorin (SIT).  Social identitet ses som den del av en individs självuppfattning 
som kan härledas till hans eller hennes medlemskap i en social grupp eller grupper 
(Haslam, 2004; Tajfel, 1981). En sådan grupp kan vara en organisation eller företag, där 
saker som vad organisationen arbetar och står för, dess normer och vilka värderingar 
som finns i den ligger till grund för om individen vill bli en medlem av gruppen (Turban 
& Greening, 1996). En person kan vara en del av en grupp utan att definiera sig som en 
medlem i gruppen, exempelvis kan en person vara anställd utan att definiera sig som en 
del av organisationen (Haslam, Powell & Turner, 2000). En person kan vara medlem i 
flera grupper på olika abstraktionsnivåer och den sociala identiteten kan skifta mellan 
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olika sammanhang. 
 

Den sociala identiteten kan skapa tankar och beteenden hos individen som skiljer sig 
från beteenden skapade av den personliga identiteten. Vilken grupp individen anser sig 
tillhöra i ett sammanhang påverkar troligtvis hur individen beter sig i det 
sammanhanget. Detta innebär bland annat att om en individ definierar sig som en 
medlem i en organisation är det troligt att denne uppfattar världen och sin plats i 
organisationen på ett sätt som stämmer överens med organisationens värderingar, 
ideologi och kultur (Haslam et al., 2000). Det är därför möjligt att den sociala 
identiteten kan inverka på hur anställda blir påverkade av situationer såsom det 
mediedrev denna studie ämnat undersöka. 
 
Tidigare forskning på mediedrevs inverkan på företag  
Tidigare forskning kring hur mediedrev påverkat anställda är bristfällig, däremot har en 
förstudie gjorts om chefer inom vården som utsatts för mediedrev (Wilmar, Dellve, 
Jacobsson & Ahlborg, 2011). Det mediedrev cheferna beskrev hade många gånger 
startat inom den egna organisationen, ofta som ett sätt att påverka beslut. Detta 
medförde att cheferna blev osäkra inför vilket internt stöd de kunde förvänta sig och 
vem de kunde lita på. Av personer i deras yrkesrelaterade omgivning fick de sällan 
något stöd, samtalsämnet undveks snarare, och stödet de ändå fick visades sällan öppet. 
Vissa av cheferna hämtade istället stöd i den egna familjen, den blev en trygg punkt som 
visste vem de egentligen var. Det övriga sociala nätverket blev dock mindre, samt 
valdes ut med större omsorg. De talade också om ett motstånd att bläddra i 
dagstidningar under mediedrevet, av rädsla för vad som skulle stå om dem (Wilmar et 
al., 2011).  
 
Studiens resultat visade på att de chefer som upplevde att de inte fick något stöd 
tenderade att inte heller ge de underställda något stöd. De förväntade sig att de 
underställda skulle klara lika mycket på egen hand som de själva gjort. Resultaten 
visade också på att cheferna hade svårt att ta emot stöd ifrån företaget om den erbjöds, 
men de som ändå fick stöd uppskattade det (Wilmar et al., 2011). 
 
Studien ger en vinkel av att anställda påverkas vid ett mediedrev och på vilket sätt, men 
här är de anställda endast de direkt utsatta cheferna. Det är intressant att studera om 
även de som inte är direkt utsatta av mediedrevet upplever att de påverkats och i så fall 
på vilket sätt.  
 
Syfte 
Studien syftade till att undersöka hur de anställda på två enheter av vårdföretaget 
Carema upplevt att de påverkats av mediedrevet, samt varför de har påverkats på det 
sätt som de gjort.  
 
För att uppnå syftet med uppsatsen utgick författarna från följande frågeställningar 

• Upplever de anställda att de påverkats av mediedrevet och i så fall på vilket sätt? 
• Vilken inverkan har det psykologiska kontraktet på hur de anställda påverkats av 

krisen?  
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• Finns det något annat som kan ha inverkat på hur de anställda påverkats av 
mediedrevet?  
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet baserades på ett tillgänglighetsurval, genomfört av författarna och 
verksamhetschefer på Carema i samråd. Verksamhetscheferna för de två olika enheterna 
kontaktades av författarna, som presenterade syftet med studien samt en förfrågan om 
att intervjua anställda på enheterna. Vid en av enheterna gav verksamhetschefen 
gruppchefen ansvaret att välja ut de anställda som skulle delta i intervjuerna. Vid den 
andra enheten intervjuades de anställda som fanns tillgängliga på arbetsplatsen just den 
dagen. Totalt intervjuades tio personer varav två män och åtta kvinnor, en fördelning 
som ungefär motsvarar den fördelningen som råder inom enheterna. Av dessa tio 
arbetade åtta med hemtjänst ute hos kund, en var verksamhetschef och en var gruppchef 
på en av enheterna. Kriterierna för undersökningsdeltagarna var att de skulle ha varit 
anställda i företaget under mediedrevet. Undersökningsdeltagarna hade arbetat mellan 
1,5 och 21 år inom hemtjänsten och samtliga undersökningsdeltagare var 
tillsvidareanställda. Utifrån forskningsetiska principer och för undersökningsdeltagarnas 
anonymitets skull benämndes samtliga tio undersökningsdeltagare som deltog i denna 
studie som hon i resultatet då det annars på grund av den sneda könsfördelningen skulle 
gå att urskilja vilka personer som sagt vad. 
 
Datainsamling  
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide (se 
bilaga) skapades med inspiration av en enkät av Isakson & Bellaagh (2005) samt en 
artikel av Rousseau (2000) om mätning av det psykologiska kontraktet. Vidare skapades 
öppna frågor för att undersöka hur undersökningsdeltagarna upplevt sig påverkade av 
mediedrevet. Frågorna formulerades så att dubbelfrågor, ledande frågor samt 
värderande frågor skulle kunna undvikas i enlighet med Langemars (2008) råd. Efter de 
tre första intervjuerna ändrades och utvecklades intervjuguiden något för att 
förhoppningsvis kunna generera mer uttömmande svar gällande de anställdas upplevelse 
av hur mediedrevet påverkade dem. Det skapades även en separat intervjuguide för 
deltagarna med chefsposition med frågor utifrån ett arbetsgivarperspektiv.  
 
Inför varje intervju genomfördes en introduktion med en presentation av författarna 
samt syftet med studien. Vidare förklarades det för undersökningsdeltagarna att deras 
uppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt, i den mån att de inte skulle gå att 
identifieras i den färdiga uppsatsen samt att rådata skulle raderas så fort 
transkriberingen var genomförd. Intervjupersonerna informerades även om att de när 
som helst kunde avbryta intervjun, ställa frågor och att de inte behövde svara på något 
som kändes obekvämt. Vetenskapsrådets regler följdes i enlighet med Langemar (2008). 
Samtliga undersökningsdeltagare intervjuades på sin arbetsplats i enskilda rum, dels på 
grund av att det skulle ta mindre tid för undersökningsdeltagarna att ta sig till intervjun 
och dels för att de skulle känna sig trygga i sin egen miljö (Langemar, 2008). Vid sex av 
intervjuerna deltog båda författarna och vid de övriga intervjuerna deltog endast en av 
författarna.  Samtliga tio intervjuer spelades in för att senare transkriberas utav 
författarna. Totalt motsvarade det transkriberade materialet 65 sidor text.  
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Analys  
Data analyserades med en kombination av induktiv och deduktiv tematisk analys utifrån 
Langemars (2008) definitioner. Ett av de valda temana skapades utifrån studiens 
frågeställningar; upplevelsen av mediedrevets påverkan på de anställda. Med grund i det 
insamlade materialet utarbetades sedan tre induktiva teman; Arbetare eller omvårdare- 
inställningar till arbetet, arbetare eller medarbetare- psykologiskt kontrakt samt viljan 
att försvara företaget kopplat till det psykologiska kontraktet. De två första av dessa 
induktiva teman behandlade möjliga kopplingar till hur mycket de anställda påverkats 
av mediedrevet. Materialet sorterades in under respektive tema. Därefter genomfördes 
en helhetsanalys av det insamlade materialet för att säkerställa att allt relevant material 
tagits med och att valda teman stämde överens med materialet. Slutligen 
sammanfattades resultatet under respektive tema i resultatdelen i enlighet med 
Langemar (2008). För att förenkla analysen av de två induktiva teman som behandlade 
påverkan delades undersökningsdeltagarnas svar in i tre grupper beroende på 
påverkansgrad, utifrån vad som framkom under intervjuerna. I det sista temat, som 
kopplar samman psykologiskt kontrakt och viljan att försvara företaget, delas även där 
undersökningsdeltagarnas svar in i tre grupper, men här beroende på styrkan på det 
psykologiska kontraktet baserat på författarnas tolkning utifrån Rousseaus (2000) 
definition.  
 
Det framskrivna resultatet ligger relativt semantiskt nära det undersökningsdeltagarna 
sagt, eftersom studiens teman är identifierade med den explicita och ytliga tolkningen 
av data samt betydelsen av denna (Braun & Clarke, 2006).     
 

Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet uppdelat i fyra teman. Det första behandlar hur de anställda 
påverkats av mediedrevet, både hur de har känt och vad de har behövt göra för att ta sig 
igenom situationen. Nästa tema kopplar samman den upplevda påverkansgraden med 
hur de anställda såg på sitt arbete, som ett jobb eller som en medmänsklig handling. 
Vidare kopplas påverkansgraden även samman med psykologiskt kontrakt. Slutligen 
redovisas om styrkan på de psykologiska kontrakten hade något samband med hur 
villiga undersökningsdeltagarna var att försvara företaget.  

 
Upplevelsen av mediedrevets påverkan på de anställda 
Vid intervjutillfällena var det cirka ett år sedan mediedrevet var som värst mot Carema. 
En undersökningsdeltagare berättade att det nu kändes som att det stabiliserat sig något i 
företaget och de anställda hade börjat gå vidare, ”Även om det finns lite ärrbildningar i 
själarna, tror jag vi går vidare ändå”. Några av undersökningsdeltagarna upplever det 
fortfarande som jobbigt, speciellt eftersom de blir påminda om krisen då kritiken mot 
Carema tas upp i samband med diskussioner angående hemtjänst och äldreomsorg. Men 
oavsett hur de känns idag; hur upplevde undersökningsdeltagarna tiden när mediedrevet 
var som värst, och vad kände de kring det? 
 

Jobbigt. Ett återkommande ord som undersökningsdeltagarna använde sig av 
under intervjuerna var ordet jobbigt för att beskriva hur de upplevde mediedrevet. En av 
undersökningsdeltagarna berättade 
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Nej, men det var jobbigt. Jag försökte blockera det men det var jobbigt och så 
pensionärerna nämnde ju det också, ”Vad är det? varför står det om er hela 
tiden?” och du vet det var så här åååh… det var jobbigt jag fick alltid höra sådär. 
Och det var just då, när vi var i det värsta, då var det mycket sådant. Alltid på 
tidningarna och man orkade inte ens läsa tidningen, jag läser annars tidningen 
varje morgon, men det är jobbigt. Det är, så här vi har inte gjort, eller jag har inte 
gjort något fel och jag vet att mina kollegor inte har gjort det så det är skitjobbigt 
att man blir, ja anklagad för någonting som… ja det var jätte tråkigt faktiskt. 

 
En deltagare nämnde att det kändes som att Carema användes som ett skällsord, att det 
därför kändes jobbigt att arbeta på Carema. En annan undersökningsdeltagare berättade 
om hur hon upplevde att i stort sett alla var emot dem och att människor runt om utan 
problem kunde kritisera dem för alla möjliga saker; ”Det är ju liksom den känslan att 
vad vi än gör, hur rätt vi än gör så har vi inte rätt ändå. Det är en tråkig känsla”.    
 

Att bära företagets logotyp. Det skedde även mer direkta påhopp mot 
undersökningsdeltagarna och deras kollegor. En återkommande incident i intervjuerna 
var en händelse då en anställd körde bil med företagets logga på. En av de intervjuade 
berättade ”Alltså man hörde ju från kollegor som körde bilen som var loggad att det var 
folk som pekade finger och tutade och var arga och kollegorna var nästan rädda för att 
kliva ur”. En av undersökningsdeltagarna med en högre befattning på en av enheterna 
berättade att några i personalgruppen hade fått ägg kastade på sina bilar av upprörda 
personer. Händelserna medförde att flera av undersökningsdeltagarna efter det 
inträffade kände sig obekväma med att köra bil med Caremas logotype på. Även 
arbetskläder med logotypen på skapade obehag hos undersökningsdeltagarna, en av dem 
berättar att de anställda på enheten hon arbetade på fick höra elaka kommentarer av 
förbipasserande personer ”pensionärsmördare, ni dödar alla pensionärer […] ni är 
pensionärsmördare”. På den andra enheten har de anställda inga arbetskläder med 
logotyper på, vilket de var tacksamma för; ”alltså vi har ju inga arbetskläder eller sådär, 
vilket var skönt just då. Man kände så här gud vad bra”.   

  
När mediedrevet var som värst upplevde några undersökningsdeltagare att det klagades 
mer än vanligt bland personalen. Det var dock ingen allmän klagan, utan en av 
undersökningsdeltagarna tolkade det som att det grundade sig på tidigare missnöje. De i 
personalen som tidigare beklagade sig över saker de var missnöjda med, var ännu mer 
missnöjda efter att media uppmärksammat Carema ”[…] någon som kanske är lite 
missnöjd i grunden så ser man det här som skäl att ha lite mer att gnälla på […]”.  

 
Andras och egen påverkan. Återkommande i intervjuerna var att flera av 

undersökningsdeltagarna vid den direkta frågan om hur de påverkats av mediedrevet sa 
att de själva inte påverkats, men att kollegorna gjort det. En undersökningsdeltagare 
svarade ”[…] många andra som jobbar här, de upplevde det på olika sätt. Jag 
personligen gjorde inte det faktiskt. Ingen som har sagt någonting till mig eller mot mig 
eller gjort någonting som de andra berättade”. I de flesta fall visade det sig dock senare i 
intervjun att de påverkats, ibland i relativt hög grad.  
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Några undersökningsdeltagare ansåg att det inte påverkade dem personligen eftersom 
arbetet fortsatte som vanligt efter mediedrevet, dem av personalen som arbetade hos 
kunderna. En av undersökningsdeltagarna upplevde att det snarare var mer press hos 
arbetsledningen än hos de anställda. En annan undersökningsdeltagare gav en annan 
bild av de anställdas personliga påverkan då hon berättade om hur hon fick stötta 
arbetsgruppen när hon kom in som ny chef på företaget mitt under tiden då mediedrevet 
pågick 

 
Det var en liten stackars grupp som var väldigt utsatt och behövde nästan så där 
omfamnas och få höra ”det blir bra det här hör ni”. De var oroliga, jätteoroliga. 
Några var väldigt arga också över det här men de flesta var oroliga över framtiden 
och hur det skulle bli och man pratade om ifall inte jobbet skulle finnas kvar, den 
känslan. 

 
Kritik på grund av andras misstag. Resultatet visade på att några av 

undersökningsdeltagarna såg till sig själva och sitt eget agerande och verkade inte ta åt 
sig av misstag gjorda i andra delar av företaget. En av undersökningsdeltagarna svarade 
”[…] man tar inte åt sig för att man vet att man gör ett bra jobb”. Undrande frågor om 
hur det egentligen stod till i företaget besvarades med hur de själv arbetade. En 
undersökningsdeltagare berättade att ”[…] om någon kompis, eller killen eller någon sa 
ah vadå gör ni sådär. Jag bara nej, det gör vi inte. Jag kan inte prata för vad andra gör 
men liksom jag gör inte såhär när jag jobbar”. Även påhopp från okända personer hölls 
på distans genom att dessa undersökningsdeltagare såg till sitt eget arbete. Incidenten 
med bilen, som nämndes tidigare, kommenterades med att sådant agerande var ”[…] 
dumheter för min del för att man kan ju inte prata att alla har gjort något misstag eller 
gjort något fel”. 
 
Andra undersökningsdeltagare upplevde sig mer drabbade och berörda av kritiken i 
media, trots att de inte var den mest kritiserade enheten. En undersökningsdeltagare 
uttryckte att ”även om vi inte hade med det att göra, det som hände på Koppargården, så 
var ju alla som jobbar på Carema drabbade”. En annan undersökningsdeltagare höll med 
om att alla enheter blev drabbade, hon säger att ”[…] sen drogs ju alla över samma kam. 
Det var ju gruppboenden det började med sen bara tjoff så var ju både vårdcentraler och 
vi i hemtjänsten, ja alla var ju i stort sett uthängda”. 
 

Skillnad mellan enheterna. Resultatet tyder på att det verkar vara en skillnad 
mellan enheterna hur utsatta de kände sig av mediedrevet. Den enhet som verkar mest 
påverkad hade på vårkanten 2011, det vill säga ungefär ett halvår innan det stora 
mediedrevet, uppmärksammats i media på grund av en enligt media medveten 
felrapportering från Carema av antal arbetade timmar till stadsdelsnämnden. En av 
undersökningsdeltagarna berättade att tidigare anställda på enheten uttalat sig till media 
om att enheten lurat stadsdelen ekonomiskt. Detta skapade en känsla av misstänksamhet 
hos några av undersökningsdeltagarna. Vidare berättade undersökningsdeltagaren att de 
förlorat många kunder och självförtroende i och med detta mediepådrag. 
Undersökningsdeltagarna på den enheten som var mest drabbad av media berättade om 
en oro över en eventuell nedläggning av Carema, främst då mediedrevet var som värst 
och enheten de arbetade på var i blåsvädret. Denna ovisshet om framtiden som några av 



11 
 

undersökningsdeltagarna uttryckte medförde att mediedrevet upplevdes extra jobbigt. 
En av undersökningsdeltagarna med ett större ansvar på en av enheterna berättade 

 
Jag vet att personalen har blivit mer trötta och ledsna på så sätt […] Oroliga om 
hur det skall bli, ja alltså om vi ska finnas kvar eller inte och vad vi ska göra om 
vi får jobba fortfarande eller inte […]  

 
Försvara och förklara. Andra undersökningsdeltagare upplevde mer att de 

försvarade och förklarade sin arbetsplats och Carema. Företagets namn hade blivit 
smutskastat och undersökningsdeltagarna behövde förklara för så väl kunder som 
närstående att det som stod i tidningarna och talades om på tv inte stämde överens med 
hur hela företaget arbetade, en ovanlig situation för undersökningsdeltagarna. En 
undersökningsdeltagare berättade att hon behövde försvara sitt yrke och sin arbetsplats 
på ett sätt hon aldrig behövt göra tidigare, framförallt för undersökningsdeltagarens 
närstående. Några av undersökningsdeltagarna ansåg att det kändes konstigt och fel att 
behöva försvara sig när de inte själva gjort något fel, en av dem berättade att det kändes 
”[...] konstigt att man behövde göra det eftersom, ja det var ju inte vi”. Andra 
undersökningsdeltagare berättade att de försvarade Carema, exempelvis genom att 
förklara att det fanns en nyanserad bild av det som stod i media, att allt inte var sanning. 
Vidare berättade undersökningsdeltagaren om svårigheten med att förklara och försvara 
vissa delar av det som togs upp i media 

 
Det som är svårt att försvara det är ju det här med pengarna. Att det finns dåliga 
boenden och så, det förstår alla att det finns sämre och bättre, det kan hända i 
vilket företag som helst men det här med pengarna, det sticker folk i ögonen. Och 
det har jag också svårt att försvara faktiskt. 
Det känns jobbigt […] den här ”Roffar” mentaliteten som kommit ut i media som 
inte speciellt rolig att försvara. Det måste jag erkänna. 

 
Förutom att försvara företaget berättade även många undersökningsdeltagare om att de 
arbetade för att förändra den negativa bild medierna målat upp. 
Undersökningsdeltagarna upplevde att de måste prestera och göra ett bättre arbete nu än 
innan mediedrevet, eftersom de måste kämpa mot en negativ mediebild för att behålla 
kunderna. En undersökningsdeltagare talade om den rådande konkurrensen mellan 
vårdföretagen i området och att det är mycket lätt för kunder att byta utförare.  
 

Det är så många hemtjänstföretag här. Mycket konkurrenter, stor konkurrens, då 
kanske det är lätt att byta utförare. Därför måste man kämpa och kämpa och göra 
mer än vi borde göra för att behålla kunder [...]  Alltså vi gjorde samma förut men 
nu måste man kanske mer prata och säga om det är något som händer, att det var 
inte vi. Vissa förstår det, vissa inte. Vissa uppfattar att det är hela företaget, det 
som hände.  
 

En av undersökningsdeltagarna berättade att några kunder byte ut Carema mot ett annat 
företag på grund av skandalen. Detta upplevde de anställda på enheten som mycket 
jobbigt, speciellt eftersom de anställda hade skapat en nära relation med kunderna. En 
annan undersökningsdeltagare talade om rädslan för konkurrenterna och det proaktiva 
arbetet för att behålla kunderna 
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En annan undersökningsdeltagare berättade att hon fortsatte att arbeta på som vanligt 
men att hon var noga med att göra det på ett bra sätt av rädsla för att det skulle komma 
en ny våg av kritik i media; ”vi försökte att inte missa någonting, så att de inte skulle 
komma och att det skulle blossa upp igen”.  
 

Nivåer av påverkansgrad. Utifrån vad undersökningsdeltagarna berättat under 
intervjuerna var det möjligt att dela in deras påverkansgrad i tre nivåer. Några av 
undersökningsdeltagarna verkade ha blivit mycket påverkade av mediedrevet. Samtliga 
av dessa uttryckte tiden då mediedrevet ägde rum i termer som ”jättejobbigt” och 
”hemskt”. Ingen av dem viftade bort frågan om hur tiden upplevdes, en av 
undersökningsdeltagarna förekom istället intervjuaren med att säga ”så, ni vill att jag 
ska berätta om hur det var med media” innan första frågan var ställd. En 
undersökningsdeltagare upplevde att Carema blev som ett skällsord hos allmänheten. En 
undersökningsdeltagare var ständigt orolig för att nästa telefonsamtal eller att någon 
utanför företagets port skulle vara en mediereporter, en annan orkade inte ens läsa 
tidningen när det var som värst utifall det skulle stå något om Carema. Flera av 
undersökningsdeltagarna upplevde att det till viss del fortfarande är jobbigt då de blir 
påminda om mediedrevet.  
 
Några undersökningsdeltagare såg ut att ha blivit påverkade av mediedrevet i en mindre 
utsträckning är de ovan nämnda. De uttryckte sig om mediedrevet i termer som 
”tråkigt”, ”orättvist” och ”inte så roligt”. En av undersökningsdeltagarna uttryckte viss 
oro för företagets fortlevnad och en annan sade sig vara lättad över att de inte behövde 
använda sig av arbetskläder med företagets logga på. Någon av 
undersökningsdeltagarna såg också förutom de negativa även positiva saker som hänt 
som en följd av mediedrevet, exempelvis kunder som bjudit på tårta som plåster på 
såren.  
 
Slutligen uppvisade några av undersökningsdeltagarna knappt några tecken alls på att 
mediedrevet påverkat dem negativt. På frågor om hur de upplevde att de påverkades 
blev svaren ”inte mycket”. Undersökningsdeltagarna pekade på att deras enhet inte 
berörts och att de inte tog åt sig. En undersökningsdeltagare upplevde det enda jobbiga 
tillfället som när hon blev utsatt för direkt angrepp. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten på att undersökningsdeltagarna i olika grad 
upplevde sig negativt påverkade av mediedrevet, till viss del kopplat till vilken enhet 
undersökningsdeltagarna arbetade på. För några av undersökningsdeltagarna innebar 
mediedrevet även positiva aspekter, de och deras kollegor fick sig en tankeställare och 
förbättrade sig för att göra ett så bra arbete som möjligt. De flesta 
undersökningsdeltagarna upplevde att de hamnat i situationer där de behövde försvara 
eller förklara. Om försvarandet och förklarandet av Carema handlade om det egna 
arbetet eller företaget i stort skiljde sig åt mellan undersökningsdeltagarna.  

Arbetare eller omvårdare – inställningar till arbetet  
Under intervjuerna upptäcktes det med relativ tydlighet att undersökningsdeltagarnas 
inställning till arbetet kunde delas in i två kategorier; att det var vilket arbete som helst 
eller att det i första hand handlade om att vårda och ta hand om människor. Då det är 



13 
 

möjligt att denna inställning kunde ha en relation med hur påverkade 
undersökningsdeltagarna ansåg sig vara av mediedrevet, var det intressant att studera 
detta närmare.  
 

Mycket påverkade. En av de undersökningsdeltagare som påverkades mest 
betonade att arbetet är ett sätt att försörja sig; ”[...]det som motiverar det är naturligtvis 
att det är... ja... det är ju det här jobbet som gör att en kan försörja sig. Det är ju det som 
motiverar att göra ett bra jobb”. En annan undersökningsdeltagare berättade att det är 
vanan och den övriga personalen som får henne att stanna på företaget. En tredje 
undersökningsdeltagare såg friheten i arbetet och övrig personal som huvudfaktorer till 
varför de trivdes. Alla tre undersökningsdeltagare nämnde även att de trivdes med 
kunderna, men kunderna utgjorde inte huvudfaktorn till varför de trivdes och stannat på 
arbetsplatsen. En av undersökningsdeltagarna med en högre befattning på en av 
enheterna berättade att det som motiverade henne var den egna tävlingsinstinkten och 
viljan till att vara stolt över sitt arbete. Vidare berättade undersökningsdeltagaren att det 
som främst fick henne att trivas med sitt arbete var att kunna få vara med att styra och 
påverka arbetet samt att se resultaten i form av gröna, det vill säga ekonomiskt positiva 
siffror. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att av de undersökningsdeltagare som 
påverkades mest hade samtliga inställningen till arbetet som just ett arbete. 

 
Lite påverkade. En av de undersökningsdeltagare som upplevde att hon 

påverkades endast i en liten grad av mediedrevet berättade att trivseln mest berodde på 
kollegorna och cheferna. På frågan vad undersökningsdeltagaren motiverades av 
berättade undersökningsdeltagaren att ”jag tror inte jag skulle kunna jobba med 
någonting utan att göra det bra”. Ytterligare en undersökningsdeltagare uttryckte att en 
del av motivationen var viljan att göra ett bra jobb, men att medmänskligheten var en 
betydande faktor. Trivseln i arbetet bestod till stor del av att det ansågs vara kul att 
träffa kunderna. För en annan av undersökningsdeltagarna var det kunderna och arbetet 
med de äldre som stod i centrum, undersökningsdeltagaren ansåg sig må bra när 
kunderna gjorde detsamma. Vad gäller de undersökningsdeltagare som visade på att de 
påverkats lite mindre av mediedrevet, tydde resultatet på att det var en blandning av 
vilken inställning undersökningsdeltagarna hade till sitt arbete.   

 
Knappt påverkade. Även för de undersökningsdeltagare som upplevde att de var 

påverkade av mediedrevet endast i en liten grad var det en blandning av vilken 
inställning undersökningsdeltagarna hade till arbetet. Arbetets beståndsdelar, 
arbetsmiljön samt bra chefer och kollegor, var de främsta trivselfaktorerna för en av 
undersökningsdeltagarna. Den främsta motivationsfaktorn var lönen, men även 
kundnöjdhet. En undersökningsdeltagare talade om kunderna som just kunder, som 
kunde vara nöjda eller missnöjda, vilket kan jämföras med andra 
undersökningsdeltagare som mer poängterar att de hjälper personer. För en annan 
undersökningsdeltagare var inställningen i det närmaste den motsatta. På frågan vad 
som motiverade undersökningsdeltagaren blev svaret 

 
De är inget bra betalt jobb, […] det är inte pengarna. Jag blir inte rik av att jobba 
inom hemtjänsten (skratt) får inte heller någon status. Men jag mår bra de gör att 
jag kan hjälpa någon som behöver det. Alltså… Jag ger några minuter extra eller 
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de får min tid för de är kul att hjälpa någon som verkligen behöver det. […] Jag 
gör någon nytta. Det är det som känns bra. 

 
Undersökningsdeltagaren klargjorde att det varken var pengar eller status som 
motiverade, utan det centrala var att hjälpa människor. Även om också kollegorna var 
en del av trivselfaktorerna lades stor vikt vid kunderna ”jag har ju bra arbetskollegor 
och sen man blir, fast man inte vill bli det, fäst vid kunderna […]. Man stannar under 
många år man går igenom mycket med dem som man är här då kanske för deras skull”. 
I slutet av citatet visades det tydligt att undersökningsdeltagaren främst arbetade för 
kunderna. En tredje undersökningsdeltagare var av ungefär samma åsikt, att kunderna 
var viktigast men att även kollegorna var en del av trivselfaktorerna “man känner att 
man gör ett jobb om man hjälper andra [...] Människor som har det svårt. Eller de som 
behöver hjälp, ja mm. Man känner att det känns bra på det sättet. Sen är det trevliga 
arbetskamrater “. Resultatet tydde på att för de undersökningsdeltagare som upplevde 
att de var påverkade av mediedrevet endast i en liten grad, var det en blandning av 
vilken inställning de hade till arbetet. 

 
Sammanfattningsvis visade resultatet på att av de undersökningsdeltagare som upplevt 
sig ha påverkats mest hade samtliga inställningen till arbetet som just ett arbete, deras 
trivsel berodde främst på arbetsrelaterade faktorer så som kollegor och chefer. Övriga 
undersökningsdeltagare, som upplevde sig påverkade endast i viss eller liten grad, hade 
blandade inställningar med en viss övervikt mot kundfokus.  
 
Arbetare eller medarbetare – Psykologiskt kontrakt 
Som tidigare beskrivits visade resultatet på att undersökningsdeltagarna kände sig 
påverkade av mediedrevet på olika sätt och i olika omfattning. Nedan kopplas denna 
påverkansgrad samman med det psykologiska kontraktets beståndsdelar som användes i 
intervjuguiden (se appendix), med följande fokus; hur stabil anställningen upplevs vara, 
upplevelsen av stöd från arbetsgivaren, om man tror gott om eller misstror arbetsgivaren 
samt om man kan tänka sig att göra något extra för att hjälpa företaget. 
 

Mycket påverkade. En av undersökningsdeltagarna som kände sig väldigt 
påverkad av mediedrevet hade själv inställningen att vilja stanna kvar i företaget, men 
upplevde att arbetsgivaren krävde en bra prestation för att vilja behålla personen i 
företaget. Undersökningsdeltagaren såg lönen som huvudskälet till att arbeta i företaget. 
Om den gör något extra så handlar det om att hjälpa enheten, inte företaget i stort. 
Undersökningsdeltagaren diskuterade främst företagets hantering av mediedrevet på 
ledningsnivå och hade en tilltro till såväl företaget som dess VD att de gjorde det som 
kunde göras under krisen.  
 
En annan undersökningsdeltagare som även den kände sig relativt påverkad ansåg att 
Carema var ett företag som stöttade sina anställda. Undersökningsdeltagaren upplevde 
att cheferna gav beröm och att företaget verkligen tog hand om sina anställda. 
Undersökningsdeltagaren hade en stabil relation med Carema, även om 
undersökningsdeltagaren skulle kunna tänka sig att byta enhet för att få närmare avstånd 
till jobbet var det Carema som fortsatt skulle vara arbetsgivaren. 
Undersökningsdeltagaren upplevde att de uppgifter om företaget som framkom under 
mediedrevet gett henne en känsla av att vara förrådd. Gemensamt för de två 
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undersökningsdeltagarna var att de båda såg företaget som mer än bara enheten de 
arbetar på, samt att de hade en vilja att stanna kvar i företaget. Båda upplevde också att 
företaget gjort så gott de kunnat för att få de anställda att bli mindre påverkade och få 
dem att stanna kvar i företaget.  

 
Lite påverkade. En av de undersökningsdeltagare som kände sig påverkad av 

mediedrevet i en relativt liten grad relaterade till företaget främst som den enheten 
undersökningsdeltagaren arbetade på. Undersökningsdeltagaren upplevde inte att 
företaget stöttade de anställda särskilt mycket under drevet, bara lite information och 
diskussioner precis när det var som värst. Undersökningsdeltagaren var villig att 
förändra sina ursprungliga arbetsuppgifter, om de nya verkade lockande. En annan 
undersökningsdeltagare upplevde sig ha en instabil relation till företaget och ville stanna 
så länge hon trivs, men inte mer än så. Undersökningsdeltagaren berättade att hon inte 
gärna gör något för att hjälpa företaget, men menade att driften att göra sitt bästa samt 
att vara en god medmänniska i förlängningen gagnar företaget. Vidare var 
undersökningsdeltagaren kritisk till företagets vinstkrav vilka hon upplevde sig känna 
av i sitt dagliga arbete. Undersökningsdeltagaren ställde sig kritisk till företaget 
gällande det medierna sagt ”[...] visst kan det vara så att media vinklar grejer det fattar 
man ju också. Men någonstans kommer det ju från”. Undersökningsdeltagaren upplevde 
inte särskilt mycket stöttning ifrån företaget, det är dåligt med beröm och under krisen 
var det enda stödet i form utav lite information. Denna information var dock enligt 
undersökningsdeltagaren inte särskilt intressant.  

 
En annan undersökningsdeltagare uttryckte en stabil relation till företaget och berättade 
med bestämdhet att den stannar tills pension. Undersökningsdeltagaren hade en positiv 
bild av företaget, då det erbjuder utvecklingsmöjligheter och ser till såväl de anställdas 
som till pensionärernas bästa. Undersökningsdeltagaren upplevde visst stöd från 
företaget under krisen, främst genom stöd från psykologer vid behov. Trots regelbunden 
kontakt med högre nivåer såg undersökningsdeltagaren främst företaget som den egna 
enheten och upplevde en viss orättvisa av att behöva försvara sig mot något någon 
annan gjort ”vi tyckte inte vi behöver göra det eftersom det inte var vårt kontor som 
gjorde fel”. Ytterligar en undersökningsdeltagare upplevde sig ha en stabil relation med 
företaget och trivs tack vare kollegor och chefer. Undersökningsdeltagaren kände dock 
en stor ambivalens inför företaget i stort, det är ett stort företag där det inte riktigt går att 
ha koll på allt och alla ”det är ju de här cheferna man aldrig träffar, de diffusa cheferna, 
dem känner jag inte någonting för. Men det är ju ingen rolig bild som målas upp. Det är 
väldigt dubbelt”. Undersökningsdeltagaren litade inte på att allt gick rätt till. Gällande 
vad som kom fram under mediedrevet berättade undersökningsdeltagaren ”det är svårt 
att veta vad som varit nyhetsspöken och vad som har varit sant”. 
Undersökningsdeltagaren upplevde dock att företaget stöttat med information på ett bra 
sätt på de flesta punkterna. I avseende på företagets hantering av mediedrevet i stort var 
undersökningsdeltagaren kritisk, men visade även förståelse för företaget.  

 
För att summera resultatet gällande de undersökningsdeltagare som upplevde sig 
påverkade av mediedrevet i relativt liten grad, ansåg samtliga att företagets stöttande av 
sina anställda har varit bristfällig. Flera ställer sig även kritiska mot eller har 
ambivalenta känslor för företaget som helhet, medan någon har positiva känslor. 
Resultatet visade även på att de flesta hade en stabil relation till företaget, men inte alla.    
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Knappt påverkade. Några av undersökningsdeltagarna upplevde sig påverkade 

av mediedrevet endast i en mycket lite grad. En av dem uttryckte en viss ilska över att 
medierna skrivit osanning och litade på att företaget gjort vad det skulle trots att 
medierna påvisat något annat. Undersökningsdeltagaren upplevde sig ha en stabil 
relation med företaget och ville stanna till pensionen. Undersökningsdeltagaren 
reflekterade sällan över om den fick någon feedback och gällande stöd under krisen 
upplevde undersökningsdeltagaren inte mycket riktat stöd till de anställda, men trodde 
att företaget gjorde något åt media. Ytterligare en undersökningsdeltagare, vilken 
upplevde sig närmast opåverkad av mediedrevet, uttryckte en stabil relation till 
arbetsplatsen. Dock berodde stabiliteten främst på kunderna. Det är kunderna som håller 
undersökningsdeltagaren kvar trots att upplevelsen av att villkoren på Carema inte var 
så bra ”det finns ibland möjlighet att byta, kanske få bättre lön eller andra 
arbetsförhållanden, men det är kunderna som håller en kvar”. Gällande feedback 
förväntade sig undersökningsdeltagaren i första hand negativ sådan och i andra hand 
beröm. Undersökningsdeltagaren upplevde att det var väldigt lite stöd till de anställda 
från företaget under mediadrevet och ansåg att företaget inte verkade tycka att det var 
värt att prata med de anställda om det. Undersökningsdeltagaren uttryckte en besvikelse 
över företaget och trodde i stor grad på det tidningarna skrev, samt sade sig inte vara 
villig att försvara företaget. Undersökningsdeltagaren var inte särskilt villig att ta del av 
den interna informationen eftersom undersökningsdeltagaren trodde att det skulle vara 
av samma typ som i tidningarna. Ytterligare en undersökningsdeltagare som inte känner 
sig särskilt påverkad av det som hänt hade en stabil relation med företaget, med 
kommentaren att den var fast anställd. Undersökningsdeltagaren upplevde att dess 
känsla för företaget främst berodde på de närmsta cheferna, men påpekade att företaget 
som helhet erbjöd dåliga karriärmöjligheter samt låg lön. Den upplevde också företaget 
som att det först och främst brydde sig om vinst, gällande chefernas reaktioner på att 
stanna kvar lite extra hos en kund för dennes skull svarade undersökningsdeltagaren 
”[...] man ska ju inte vara för länge för det är ju fel. Då får ju inte företaget betalt för det 
så att säga”.  Undersökningsdeltagaren upplevde till viss del positiv feedback i 
vardagen. Gällande stöd under krisen upplevde undersökningsdeltagaren denna endast 
som en liten kommentar ifrån de högre cheferna att de stöttar och är ledsna för det 
inträffade, och att det kanske blivit lite bättre med bemanning. Sammanfattningsvis 
visade resultatet på att samtliga undersökningsdeltagare som upplevde att de i väldigt 
liten grad påverkats av mediadrevet säger sig vilja stanna på företaget i ett längre 
perspektiv. Samtliga undersökningsdeltagare upplevde att de har fått väldigt lite stöd 
från företaget för att hantera tiden under mediadrevet. Resultatet visade även på att 
ingen av undersökningsdeltagarna hade särskilt höga tankar om företaget.   
 
Viljan att försvara företaget- kopplat till det psykologiska kontraktet 
Det psykologiska kontraktet är ett ömsesidigt kontrakt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Upplever arbetstagaren att det finns ett positivt innehållsrikt kontrakt 
borde den vara villig att ge något tillbaka. Resultatet visade på att 
undersökningsdeltagarnas svar tyder på olikheter i både viljan att försvara och hur deras 
psykologiska kontrakt ser ut, följande tema visar på en eventuell koppling mellan dessa 
två faktorer.  
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Styrkan på undersökningsdeltagarnas psykologiska kontrakt kan delas in i tre grupper 
utifrån resultaten ovan; stark, svagt och obefintligt. De starka kontrakten 
kategoriserades av en känsla av att företaget stöttade sina anställda, en stabil relation 
med företaget samt att undersökningsdeltagarna såg Carema som mer än enheten de 
arbetade på. Några undersökningsdeltagares kontrakt verkar vara mycket svaga, de 
upplever mycket lite stöd från företaget och uppvisar en hög grad av misstro mot 
Carema. Ytterligare en grupp ligger emellan dessa två extremer. 
 

Starkt. Resultatet tydde på att av de undersökningsdeltagare som kan sägas ha ett 
starkt psykologiskt kontrakt till Carema stod på företagets sida och försvarade det när så 
behövdes. Detta blev tydligt inte minst under intervjun då en av 
undersökningsdeltagarna förklarade och försvarade företaget samtidigt som den 
berättade hur det var under tiden mediedrevet pågick. En annan av de 
undersökningsdeltagare som uppvisar ett starkt psykologiskt kontrakt till företaget 
besvarade frågan om den behövde försvara Carema med ”ja, jag tyckte det. Men jag 
gjorde det inte. Om jag ska vara helt hundra. Jag gjorde aldrig det. Jag upplevde det, jag 
kände att nej nu får jag säga emot, men... det blev aldrig så. Nej”. 
Undersökningsdeltagaren försvarade visserligen inte företaget under drevet, men verkar 
ha dåligt samvete för att inte ha gjort det. 
 

Svagt. En av de undersökningsdeltagarna vars psykologiska kontrakt till Carema 
visade sig vara svagt, eller ambivalent, försvarade gärna företaget vad det gäller 
verksamheten. Undersökningsdeltagaren uttryckte dock att hon inte kunde försvara 
företaget gällande kritiken att det är vinstdrivande. En annan undersökningsdeltagare 
sade sig inte ha behövt försvara företaget, men uppmanade kunders anhöriga att fråga 
undersökningsdeltagaren om det var något de undrade över gällande företagets arbete. 
En av undersökningsdeltagarna svarade blankt nej på frågan om att försvara företaget, 
och en annan uppgav sig att ha försvarat företaget lite grand. 
 

Obefintligt. Resultatet visade på att några av undersökningsdeltagarna verkade 
ha ett närmast obefintligt psykologiskt kontrakt med företaget Carema. Ingen av dessa 
upplevde sig ha försvarat Carema. En av undersökningsdeltagarna sade ”jag kan inte 
prata för vad andra gör men liksom jag gör inte så när jag jobbar”. 
Undersökningsdeltagaren försvarade endast sitt eget arbete när företaget ifrågasattes.  
 

Diskussion  
 
Syftet med studien var att undersöka hur de anställda på två enheter av vårdföretaget 
Carema upplevt att de påverkats av mediedrevet, samt varför de har påverkats på det 
sätt som de gjort. För att besvara syftet med studien undersöktes hur de anställda har 
påverkats av mediedrevet samt vilken inverkan det psykologiska kontraktet har haft på 
hur de anställda påverkats av mediadrevet. I studien undersöktes även vilka andra 
faktorer som kan tänkas ha inverkat på hur de anställda påverkats av mediadrevet.  
 
Totalt intervjuades tio personer, med olika befattningsgrad, från två olika enheter inom 
vårdföretaget Carema. Resultaten visade på att undersökningsdeltagarna i varierande 
grad hade påverkats av mediedrevet. Många undersökningsdeltagare ansåg att det var 
jobbigt samt att de var oroliga över företagets framtid och över om de skulle få arbeta 
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kvar på företaget. I och med mediedrevet upplevde en del av undersökningsdeltagarna, 
främst de med ett starkt psykologiskt kontrakt, att de behövde försvara företaget utåt. 
Dels mot egna närstående, dels mot allmänheten och dels gentemot kunderna.  
 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visade på att undersökningsdeltagarna i studien påverkats i varierande grad 
av mediedrevet mot Carema. Det beskrevs av de flesta undersökningsdeltagare som en 
mycket jobbig tid, oavsett hur mycket eller hur lite den enskilda 
undersökningsdeltagaren personligen ansåg sig vara påverkad. Eftersom många av 
undersökningsdeltagarna kände sig påverkade på något sätt av mediedrevet kan detta 
vara ett tecken på att de såg Carema som en relativt bra arbetsgivare, med bakgrund av 
teorin om employer brand. Detta eftersom ett bra employer brand binder de anställda 
känslomässigt till företaget (Mark & Toelken, 2009). Hos några undersökningsdeltagare 
skapades det en minskad tillit till nya arbetsrelaterade kontakter som en konsekvens av 
mediepådraget. Att personer som väntat utanför arbetslokalen eller ringt dem flera 
gånger visat sig vara journaliser med jobbiga frågor kan ha skapat en attitydförändring, 
enligt Helkama, Myllyniemi och Liebkinds (2000) definition, till denna typ av 
kontakter. Från att tidigare ha antagit att nya personer varit neutrala, är nu 
undersökningsdeltagarnas första tanke att dessa vill att de ska uttala sig i media.  Å 
andra sidan rådde det en misstänksamhet från samhället i stort gentemot Carema som 
företag och gentemot de undersökningsdeltagare som intervjuades i denna uppsats samt 
övriga anställda på företaget. Troligtvis hade även allmänheten genomgått en generell 
attitydförändring - fast mot Carema.  
 
Vidare pekade resultaten mot att undersökningsdeltagarnas inställning till arbetet kunde 
delas in i två kategorier. Antingen såg de arbetet som vilket arbete som helst, eller så 
handlade arbetet i första hand om att hjälpa och vårda människor. Resultaten tydde 
också på att det verkar finnas en koppling mellan påverkan av krisen och inställningen 
till arbetet. De undersökningsdeltagare som såg ut att ha påverkats mest av mediadrevet 
verkade alla ha inställningen att arbetet inom hemtjänsten är just ett arbete. Omvänt 
verkade de undersökningsdeltagare med större kundfokus ha påverkats i mindre 
utsträckning. Det går att se dessa inställningar som ett tecken på två olika 
grupptillhörigheter, Caremaanställda å ena sidan och vårdpersonal å andra sidan. Att 
resultaten tyder på att de som i första hand definierar sig som anställda på Carema 
påverkats mest stämmer väl överens med den sociala identitetsteorin, då Haslam et al. 
(2000) menar att om en individ definerar sig som medlem i organisationen uppfattar 
världen på ett sätt som stämmer överens organisationen. Det kan också tänkas att dessa 
skillnader berodde på att ett stort kundfokus tog arbetstagarens uppmärksamhet från 
arbetsgivaren. Omvårdnaden kommer i första hand och arbetsgivaren i andra hand, 
vilket kan försvåra utvecklingen av ett psykologiskt kontrakt till företaget. Det är också 
möjligt att ett stort kundfokus ersätter ett kontrakt som inte finns. För dessa 
undersökningsdeltagare verkar de faktorer associerade med det psykologiska kontraktet 
vara mer kopplat till kunderna. Enligt Isakson och Bellaagh (2005) kan ett uppfyllt 
psykologiskt kontrakt fungera som en motivator och trivselskapare, men för dessa 
undersökningsdeltagare står istället kunderna för detta.    
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Undersökningsdeltagarnas psykologiska kontrakt beskrivs i studien främst i termer av 
hur stabila undersökningsdeltagarna upplever sina anställningar vara, hur mycket stöd 
de upplever sig få av arbetsgivaren, om de tror att arbetsgivaren gör sitt bästa och om de 
är villiga att göra sitt bästa för arbetsgivaren. Att det är dessa faktorer som framträder 
beror till stor del på att intervjuguiden ämnade undersöka det psykologiska kontraktet 
med just dessa faktorer. Undersökningsdeltagarna uppvisade i varierande grad även 
andra beståndsdelar från sammanställningen utifrån förlagan av Thomas och Anderson 
(1998) som presenterades i inledningen. Sådana beståndsdelar var exempelvis att 
acceptera uppgifter utanför arbetsbeskrivningen, vilja att prestera tillräckligt och att 
skydda företagets image. Undersökningsdeltagarna upplevde också att arbetsgivaren, 
även där i varierande grad, gav ansvar och autonomi, anställningstrygghet, feedback, ett 
meningsfullt arbete, medmänsklighet och god arbetsmiljö. Gällande lönen var åsikterna 
motstridiga, några ansåg att den var bra och andra att den var väldigt dålig. Resultaten 
tyder på att graden av de olika beståndsdelarna som varje undersökningsdeltagare 
uppvisar eller upplever hänger ihop. Det verkar finnas ett positivt samband mellan hur 
mycket undersökningsdeltagaren upplever de olika beståndsdelarna. Detta kan tolkas 
som att de är gemensamma delar av undersökningsdeltagarnas psykologiska kontrakt, 
då upplevelsen av såväl egna som arbetsgivarens åtaganden har en koppling till det 
psykologiska kontraktet. Exempelvis kommer en person med svagt psykologiskt 
kontakt präglat av misstro till arbetsgivaren inte att se de saker arbetsgivaren faktiskt 
gör, eftersom den inte förväntar sig det (Rousseau, 1996). Dessa förväntningar kan även 
styra upplevelsen av något, ett konkret exempel är löneläget som nämns ovan. Trots lika 
löneläge är uppfattningarna om den motstridiga, vilket kan förstås utifrån denna teori då 
en negativ uppfattning om lönen går ofta hand i hand med andra negativa beskrivningar 
av arbetsgivaren.  
 
Resultaten tydde på en stor spridning i styrkan på de psykologiska kontrakten, vissa 
undersökningsdeltagare uppvisade mycket svaga kontrakt innehållande stor grad av 
misstro mot och en känsla av undermåligt stöd från företaget, samt en ovilja att försvara 
Carema. Det kan diskuteras att de trots långa anställningar endast har underförstådda 
kontrakt (Rousseau, 1996). En möjlig förklaring till detta kan vara tidigare 
kontraktsbrott. En annan förklaring kan vara att de upplever att arbetsgivaren aldrig 
visat på de motprestationer som krävs för att ett psykologiskt kontrakt ska vara 
meningsfullt, att arbetsgivaren inte visat sig förtjäna den tillit som ett psykologiskt 
kontrakt bygger på.   
 
Vidare verkar finnas en viss relation mellan styrkan på de psykologiska kontrakten och 
hur påverkade undersökningsdeltagarna upplever sig ha blivit av mediadrevet, där de 
med starka psykologiska kontrakt uppvisar en påverkan i en högre grad. Varför det blev 
så kan till viss del förstås genom att se till det psykologiska kontraktets grundstenar. 
Rousseau (1989) menar att grundstenarna är tillit och tilltro till arbetsgivarens godhet. 
Denna tilltro skapar troligtvis ett känslomässigt band till företaget, som sträcker sig 
längre än de arbetsgivarrepresentanter de möter varje dag. Att ett sådant band skulle 
skapas av ett starkt psykologiskt kontrakt stärks av Mark och Toelkens (2009) teorier 
om employer branding. Psykologiska kontrakt och företagets employer brand har en 
ömsesidig påverkan på varandra. Ett starkt employer brand möjliggör att de anställda 
identifierar sig med företaget och binds känslomässigt till det och det är troligt att denna 
koppling kan överföras till att gälla även det psykologiska kontraktet. Att samtliga av de 
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undersökningsdeltagarna som påverkats mest av mediadrevet ser på företaget som en 
helhet, istället för att bara fokusera på den egna enheten, tyder ytterligare på ett sådant 
band. Under mediedrevet påstods det knappast att Carema var goda utan snarare 
motsatsen, vilket för de anställda som hade tilltro till företaget blev en orättvis attack. 
Det känslomässiga bandet medförde att denna attack även blev en attack mot 
undersökningsdeltagaren själv, vilket givetvis var jobbigt för individen. För de 
undersökningsdeltagarna med ett svagare psykologiskt kontrakt innebar mediedrevet till 
viss del en bekräftelse av känslan de redan hade till företaget. Därmed påverkades 
undersökningsdeltagarna inte i särskilt stor grad av det allmänna mediedrevet. Direkt 
påhopp och ifrågasättande var den påverkan de ändå upplevde sig känna av. Att de då 
försvarat sig själv och sitt eget arbete, men lämnat osagt vad övriga företaget gjort, 
tyder på en svag relation med företaget.   
 
Resultaten tyder på en stark koppling mellan upplevelsen av dåligt stöd från 
arbetsgivaren och svag upplevd påverkan av mediedrevet. Ett troligt skäl till att det är så 
kan bero på att stöd är en del av det psykologiska kontraktet - upplevelsen av stöd från 
arbetsgivaren kan stärka det psykologiska kontraktet och ett starkt psykologiskt kontrakt 
gör det troligare att någon upplever stödet. Denna koppling gick igen gällande övriga 
beståndsdelar, om än inte lika tydligt. Ett starkt psykologiskt kontrakt hos de anställda 
verkar alltså öka risken för att de ska påverkas negativt i en sådan situation Carema 
hamnade i.  
 
Resultatet indikerar dock att starka psykologiska kontrakt inte bara leder till negativa 
konsekvenser av mediedrevet, åtminstone inte för företagets del. 
Undersökningsdeltagarna som hade mer påtagliga psykologiska kontrakt verkade 
nämligen ha, om än i varierande grad, försvarat eller velat försvara Carema. De 
undersökningsdeltagare som troligtvis endast har underförstått kontrakt uppgav däremot 
att de aldrig försvarade Carema, deras svar tydde på att de endast försvarade sig själva.  
Detta stämmer överens med minst en av beståndsdelarna gällande arbetstagarnas 
åtaganden som presenterades i inledningen, nämligen att skydda företagets image. Att 
det så genomgående verkar vara så att en anställd med ett starkt psykologiskt kontrakt 
till sin arbetsgivare försvarar denne kan bero på de tidigare nämnda psykologiska 
kontraktets grundstenar, tillit och tilltro till arbetsgivares godhet (Rousseau, 1989). Det 
är troligt att ett logiskt svar på att tro gott om arbetsgivaren är att försvara den mot dem 
som tror annorlunda, man vill att dessa personer ska få samma förståelse och bild av 
arbetsgivaren som undersökningsdeltagaren själv.  
 
Som tidigare nämnts hade några av undersökningsdeltagarna så svaga kontrakt att det 
kan tolkas som ett underförstått kontrakt. Den känslomässiga kopplingen ligger närmare 
den enskilde, hos kunder och gruppchefer. Det verkar då troligt att kritiken riktad mot 
Carema inte uppfattas som riktad mot de anställda, de är känslomässigt inte en del av 
företaget Carema utan snarare en del av sin enhet. Undersökningsdeltagarnas perspektiv 
är på mikronivå medan den största delen av krisen sker på meso- och makronivå, det 
vill säga på organisationsnivå och i samhälldebatten. Detta styrks av att det som nämns 
som jobbigt under den värsta tiden är just händelser nära individen, exempelvis när 
okända skriker efter bilen med företagets logga på. Några av undersökningsdeltagarna 
ansåg att de själva inte påverkats så mycket av mediedrevet men att deras kollegor gjort 
det. För de flesta av undersökningsdeltagarna visade det sig ändå senare under 
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intervjuerna att de var påverkade av mediedrevet. En möjlig förklaring till att 
undersökningsdeltagarna ansåg att kollegorna påverkats mer än dem själva är 
försvarsmekanismen projektion, vilket enligt Holmes (1978) bland annat innebär att 
individen förlägger sina egna känslor till andra personer. Att undersökningsdeltagarna 
använder sig av en försvarsmekanism kan tänkas bero på att de inte vill visa sig svaga, 
inför sig själva eller inför oss intervjuare, därför talar de hellre om att kollegorna blivit 
påverkade.  
 
Den tidigare forskning (Wilmar et al., 2011) som presenterades fokuserade på chefer 
som blivit direkt utsatta för mediedrev, medan denna studie fokuserat på indirekt 
berörda anställda. Trots denna skillnad finns det en hel del likheter mellan studiernas 
resultat. I båda studierna berättar undersökningsdeltagarna att de känner 
misstänksamhet mot yrkesrelaterade kontakter, i denna studie betonas att 
misstänksamheten riktas mot nya kontakter medan det i den tidigare studien även 
handlar om befintliga kontakter. Skillnaden kan bero på att drevet i den tidigare studien 
startats i den del av organisationen chefen arbetade i, av medarbetare som fortfarande 
var anställda. Beträffande undersökningsdeltagarna på Carema så låg starten för drevet 
till stor del organisatoriskt längre bort. Gällande den enhet som tidigare figurerat i 
media var det före detta anställda som stod för kritiken. Ytterligare en likhet var 
motståndet mot att öppna dagstidningar under mediedrevet. Den tidigare studien visade 
på att chefer som upplevt att de inte fått något stöd under mediedrevet ofta förväntar sig 
att sina underställda att även de ska klara sig utan stöd. Det är intressant att koppla detta 
till denna studie då flera av undersökningsdeltagarea hos Carema upplevde att de inte 
fick något stöd under mediedrevet. Det är möjligt att det bristande stödet till de anställda 
beror på att cheferna inte fått tillräckligt med stöd. Resultaten i den tidigare studien 
tyder på att cheferna hade svårt att ta emot stöd om de inte blev direkt tillsagda. Det 
finns en tänkbar koppling till att många undersökningsdeltagare på Carema uppgav att 
de inte påverkats av mediedrevet vid den direkta frågan, men att det senare under 
intervjuerna kom fram att de faktiskt påverkats en hel del. Både att ta emot stöd och att 
erkänna att man har påverkats kan för individen kännas som ett sätt att visa svaghet, 
något som man inte vill visa.  
 
Metoddiskussion 
Studien gav många intressanta resultat, såväl sådana som med bakgrund av teori och 
erfarenhet var väntade, men även oväntade resultat. Däremot hade ännu mer 
uttömmande resultat kunnat erhållas om ett handplockat urval använts. Exempelvis hade 
urvalet kunnat baseras på kortare förberedande pilotintervjuer, istället för att cheferna 
vid enheterna var delaktiga i urvalet. Att cheferna var till viss del delaktiga gällande 
urvalet av intervjupersoner kan ha inverkat negativt på validiteten, då känslan av 
möjligheten av att chefen får vetskap om vad de sagt kan ha fått 
undersökningsdeltagarna att svara mer mot vad de tror att chefen vill att de ska säga. 
Några gånger under intervjuerna ställdes ledande frågor till undersökningsdeltagarna, 
vilket beror på författarnas begränsade erfarenhet av intervjuteknik. Dessa svar 
användes dock inte i analysen, därför bör dessa inte påverkat validiteten. Flera av 
undersökningsdeltagarna var nervösa under intervjun vilket kan ha medfört att 
undersökningsdeltagarna gett mindre uttömmande svar samt svarat mot social 
önskvärdhet, något som i så fall inverkat negativt på validiteten. Möjliga skäl till 
nervositeten är att författarna vid dessa tillfällen var två som intervjuade, något som kan 
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ha medfört att undersökningsdeltagarna känt sig underlägsna författarna. Fördelarna 
med att vara två intervjuare är att undersökningsdeltagarnas svar kan ses ur olika 
perspektiv, vilket ökar interbedömarreliabiliteten samt möjligheten för relevanta 
följdfrågor. Fördelarna övervägde nackdelarna, vilket resulterade i att intervjuerna så 
långt som möjligt genomfördes med endast en intervjuare närvarande. Den interna 
validiteten kan ändå anses god då analysen till stor del varit empiristyrd samt är väl 
förankrad i data.  Vidare har studien bidragit till ökad förståelse för hur anställda 
påverkas av mediedrev mot företaget samt nyttan av starka psykologiska kontrakt vid 
sådana. Studiens externa validitet kan diskuteras, då den genomfördes vid endast två 
enheter av hela organisationen. Att det ändå var två olika enheter som studerades talar 
ändå för att resultaten till viss del säger något om hur anställda påverkas av mediedrev.  
 
Trots studiens brister erhölls många spännande resultat, vilka väckte följdfrågor som 
skulle vara intressanta att studera vidare. Det skulle bland annat vara av intresse att gå 
djupare in på vårdanställdas syn på sitt arbete. Vad är det som gör att några anställda ser 
arbetet mer som en medmänsklig handling är ett jobb, hur motiveras dessa på bästa sätt 
och kan anställda trots sitt stora fokus på kunder få ett starkt psykologiskt kontrakt till 
företaget? 
Det skulle också vara av intresse att studera vad som händer med ett företag vid en 
liknande förtroendekris om det är organiserat på ett sådant sätt att skapandet av 
psykologiska kontrakt försvåras, såsom ett bemanningsföretag med många kortvariga 
anställningar och mycket verksamhet förlagt utanför organisationen. Finns det andra 
motivatorer till att försvara företaget? 
 
För att summera studien uppgav undersökningsdeltagarna i varierande grad att de 
påverkades negativt av mediedrevet. Studiens resultat tyder på att styrkan på det 
psykologiska kontraktet och inställningen till sitt arbete hade en inverkan på denna 
upplevelsegrad. Dessa två faktorer verkade även ha ett samband med varandra, 
undersökningsdeltagare med svaga psykologiska kontakt såg i större utsträckning 
arbetet mer som en medmänsklig handling än ett arbete. De med tydliga psykologiska 
kontrakt tenderade i stor grad att försvara företaget i både ord och handling. Att ha 
anställda som på detta sätt är villiga att marknadsföra företaget borde vara av stor vikt 
för att företaget ska ta sig igenom en sådan förtroendekris. Avslutningsvis pekade 
studiens resultat på att när samhället tappar förtroendet för företaget möjliggör tydliga 
psykologiska kontrakt att företaget behåller de anställda på sin sida. 
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Appendix 
Bilaga 1 – Intervjuguider 

 
Inledningsvis. 
Presentation av oss själva.Vi läser till personalvetare vid Stockholms universitet.  
Vi studerar hur ni anställda har påverkats av skandalen i media och vill höra lite om era 
tankar och erfarenheter utav detta. Vi vill försöka förstå hur det var för er, därför är vi 
intresserad av hur just du upplevde det för att få en så bra bild som möjligt. Kommer du 
på något efteråt så tala gärna om det. Vi skulle jättegärna spela in vår intervju för vi 
säkerställa att vi får med all information. Samt att detär viktigt när vi skall göra en 
analys på materialet. Vi hoppas att det är ok för dig. När vårt arbete är klart och 
godkänt, kommer vi även att raderainspelningen. Du som intervjuperson kommer att 
vara anonym i uppsatsen och uppsatsen och dina svar kommer att behandlas 
konfindentiellt. Om du kommer på att du inte längre vill deltaga under intervjun eller 
efter, är det givetvis okej att när som helst avbryta intervjun. Det går även bra att ställa 
frågor under och efter intervjun.   
 
För anställda 
 
1. Berätta om ditt arbete på Carema 
 
2. Vad upplever du att bör göra för att din arbetsgivare ska vara nöjd med ditt arbete? 

a. Är något av detta utöver din formella arbetsbeskrivning? 
3. Hur trivs du? Varför?  
4. Hur länge har du arbetat på Carema?  

a. Hur länge har du tänkt arbeta på Carema?  
b. Vad är det som får dig att vilja stanna/lämna? 
c. Vad är det som du skulle sakna mest om du slutade här?  

5. Hur känner du för Carema som företag?   
a. Gör du något du egentligen inte behöver göra för att hjälpa företaget?  

i. Vad? 
ii. Varför/ Varför inte? 
iii. Vad får du för reaktion av dina chefer om du gjort något extra? 

b. Berätta hur du upplevde tiden på Carema då media-stormen var som värst 
gentemot företaget.  
c. Hur upplevde du att denna kritik från media påverkade dig personligen 
(Arbete/privat). 

6. Varför tror DU att DU påverkats/inte påverkats?  
7. Hur reagerade dina kollegor på vad som stod i media?  
8. Upplevde du att du behövde försvara Carema?  

i. Berätta. Hur agerade du?  
ii. Hur upplevde du att företaget hanterade vad media uppmärksammade?  
ii. Är du nöjd med de företagets hantering? Varför? 
iii. Finns det något du anser de kunde gjort annorlunda? 

10. Har din syn på företaget (som arbetsgivare) ändrats efter media pådraget? Berätta. 
11. Vad är det som motiverar dig att göra ett bra jobb? 
12.  Upplever du ditt arbete som meningsfullt? Vad är det som gör att du känner/inte 
känner att ditt arbete är meningsfullt? 
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För Chefer 
 
1. Berätta om ditt arbete på Carema 
2. Vad upplever du att bör göra för att din arbetsgivare ska vara nöjd med ditt arbete? 

i. Är något av detta utöver din formella arbetsbeskrivning? 
3. Hur trivs du? Varför?  
4. Hur länge har du arbetat på Carema?  

i. Hur länge har du tänkt arbeta på Carema?  
ii. Vad är det som får dig att vilja stanna/lämna? 
iii. Vad är det som du skulle sakna mest om du slutade här?  

5. Upplever du ditt arbete som meningsfullt? 
i. Vad är det som gör att du känner/inte känner att ditt arbete är meningsfullt?  

6. Hur känner du för Carema som företag?   
7. Gör du något du egentligen inte behöver göra för att hjälpa företaget?  

i. Vad? 
ii. Varför/ Varför inte? 

8. Berätta hur du upplevde tiden på Carema då media-stormen var som värst gentemot 
företaget.  
9. Hur upplevde du att denna kritik från media påverkade dig personligen 
(Arbete/privat). 

i. Varför tror DU att DU påverkats/inte påverkats? 10.  
10. Upplevde du att du behövde försvara Carema?  

i. Berätta. Hur agerade du?  
11. Hur upplevde du att din arbetsgrupp/dina underställda upplevde mediastormen? 
12. Hur gjorde du för att dina anställda skulle drabbas mindre av krisen?  
13. Vad fick du för direktiv uppifrån ledningen? Hur upplevde du dessa direktiv?  

i. Finns det något du anser de kunde gjort annorlunda? 
14. Har din syn på företaget (som arbetsgivare) ändrats efter media pådraget? Berätta. 
Slutligen;  
15. Vad är det som motiverar dig att göra ett bra jobb? 


