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Förord  
 
Vi tycker att det har varit väldigt intressant och givande att skriva denna uppsats. Under 
arbetets gång har vi fått värdefull hjälp från många olika personer. Dessa har på olika 
sätt hjälp oss att genomföra uppsatsen och möjliggjort dess kvalité. Vi vill tacka de 
ledare, som tog sig tid och ställde upp på personliga intervjuer. Dessa personer gjorde 
det möjlig att fånga upp åsikter från alla nivåer som ligger ovanför de vårdanställda i 
hierarkierna. Vi vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som besvarade vår 
enkät. Dessa personer möjliggjorde att vi kunde genomföra en totalundersökning hos de 
valda äldreboendena. 
 
Även till vår handledare Mats Westerberg vill vi rikta ett stort tack för att han under 
arbetets gång alltid besvarat våra frågor och givit oss goda råd på vägen. Vi vill även 
tacka våra kurskamrater som kontinuerligt granskat vårt arbete kritiskt och kommit med 
beaktansvärda kommentarer. 
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer för att de förstått och haft överseende med vår 
situation under de veckor vi skrivit uppsatsen. Speciellt runt jul- och nyårshelgen har de 
vänligt ställt upp för att underlätta dessa förberedelser för oss, bara för att vi skulle få 
den tid vi behövde för att färdigställa uppsatsen. Till våra familjer vill vi säga ”Vi älskar 
er!”. 
 
 
Luleå 2003-01-07 
 
 
 
 
Tina Lundgren  Johanna Söderberg 
 
 



 

Sammanfattning  
 
Information och kommunikation är två viktiga faktorer som påverkar hur effektivt en 
organisation fungerar. Hur informationen och kommunikationen fungerar påverkas av 
många olika saker. Dessa är bland annat hur den organisatoriska strukturen ser ut, 
företagskulturen, om ledaren uppmuntrar till öppna debatter och dialoger etcetera. Syftet 
med uppsatsen var att med den offentliga äldreomsorgen som undersökningsobjekt 
identifiera hur kommunikationen mellan chefer och anställda såg ut att fungera och 
varför den fungerade som den gjorde samt om det fanns skillnader mellan hur individer 
inom olika hierarkiska nivåer uppfattade att kommunikationen fungerade. Vi 
genomförde en survey-undersökning som omfattade äldreomsorgen i två kommuner i 
Västerbottens län. Slutsatserna i vår undersökning visar att informations- och 
kommunikationsflöde följde de hierarkiska nivåerna i organisationerna och att det fanns 
skillnader mellan olika individers uppfattningar när det gäller hur informationen och 
kommunikationen fungerade. Undersökningen visade även att det fanns skillnader 
mellan de undersökta kommunerna gällande vilka de viktigaste informations- och 
kommunikationskanalerna var. 



 

Abstract  
 
Information and communication are two important factors that affect the efficiency of 
an organisation. How information and communication function is influenced by many 
different things. These are for example; the organisational structure, business culture 
and whether the leader encourages open debates and dialogues, etcetera. The purpose of 
this essay is to identify how communication between managers and employees seem to 
function regarding care of the elderly. The purpose is also to identify why this 
communication functions the way it does and to determine whether there are differences 
between how individuals within the different hierarchical levels understand how 
communication works. We carried out a survey that covered the care of the elderly in 
two municipalities within the administrative province of Västerbotten. Our survey 
concludes that information- and communication flows follow the hierarchical levels of 
the organisations. It also shows that there are differences between different individuals’ 
perceptions as to how information and communication works. The survey also 
concludes that there are differences between the examined municipalities with regard to 
the perception of what the most important information- and communications channels 
are.  
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1 Problemområde  
 
Detta kapitel inleds med en diskussion om informationens och kommunikationens roll i 
en organisation och om att ledare många gånger inte förstår dess betydelse och därmed 
inte heller uppmuntrar till dialog. Därefter följer en problemdiskussion gällande vikten 
av att information och kommunikation fungerar bra i en organisation, decentralisering 
inom offentlig sektor samt bristande ledning och arbetsmiljö inom äldreomsorgen och 
hur det kan påverka informationen och kommunikationen. Kapitlet avslutas med 
uppsatsens syfte.  
 
 
1.1 Informationens och kommunikationens roll  
 
Almqvist & Fritz (1995) menar att kommunikation är en av de viktigaste delarna i 
företagskulturen. Hur informations- och kommunikationskanalerna är uppbygga i en 
organisation, det vill säga om dessa skapar närhet eller avstånd, makt eller maktlöshet, 
inbjuder eller förhindrar dialog, är av mycket stor vikt för dess kultur. Masreliez-Steen 
& Modig (1987) anser att företagskulturen är det viktigaste instrumentet för en ledare, 
eftersom kulturen är det som håller ihop företaget. Saknas en god företagskultur 
fungerar inte informationen och kommunikationen. Kulturen kan inte dikteras, utan 
skapas av sättet att leda och vara.  
 
Enligt Thylefors (1993) innebär en traditionell indelning av arbetsuppgifter att 
ledningen ska leda, planera, organisera och kontrollera arbetet i en organisation. Att 
planera betyder att sätta mål, syften och fördela resurser för att nå de uppsatta målen. 
Att organisera innebär att strukturera upp materiella och finansiella resurser. Macintosh 
(1994) anger att informations- och kommunikationsprocesser är huvudingredienser vid 
utformningen av en organisation. Alla beslut skapar information som kommuniceras 
vidare i olika former till olika chefer och omgivningen. Informationen skapar i sin tur 
nya beslut och vidarebefordrar ny information. Information ses enligt Johnson (1986) 
som kärnan av planering och ledning. Planering, analys och kommunikation leder till 
väl genomtänkta beslut, men dessa faktorer krävs även för en bra sammanhållning i 
organisationen samt för att målöverensstämmelse ska uppnås.  
 
Om ledaren uppmärksammar organisationen på rätt sätt kommer kommunikation och 
sammanhållning att stärkas. Det är därför extra viktigt för ledare att vara 
uppmärksamma och ägna uppmärksamheten på rätt sätt eftersom det är kvaliteten och 
inte kvantiteten på uppmärksamheten som är viktig. (Schein, 1985) Organisationer kan 
tjäna mycket på bra intern kommunikation. Det är viktigt med dialog och återkoppling 
samt att informationen är relevant för användaren. Det finns dock många ledare som 
inte förstår hur viktig det är med kommunikation och som därför inte uppmuntrar en 
öppen dialog inom organisationen. (Högström, Bark, Bernstrup, Heide, & Skoog, 1999)   
 
 
1.2 Informationens och kommunikationens betydelse 
 
Hedberg & Jönsson (1978) anser att alla informationssystem ger en bild som kräver 
antaganden om vilken information som är relevant, vilka omgivningsfaktorer som är 
avgörande etcetera. Dessa antaganden förändras inte lika snabbt som omvärlden 
förändras. Eriksson (2002) anger att allt fler organisationer inser betydelsen av ett väl 
fungerande internt informations- och kommunikationsflöde. I takt med att omvärlden 
blir allt mer komplex och sammanflätad blir begrepp som samverkan och helhetssyn allt 
viktigare för ledare i en organisation. Enligt Mattsson (2001) krävs det öppen 
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kommunikation i en organisation för att de anställda ska känna sig motiverade och göra 
ett bra jobb. Detta eftersom motivation och positiva känslor leder till ett bättre 
arbetsklimat och därmed effektivare arbete.  
 
Informations- och kommunikationsmönstret är i många företag enligt Almqvist & Fritz 
(1995) sedan årtionden byggda på information uppifrån och ned, vilket kan göra att det 
känns främmande att förändra mönstret. Enligt författarna kan ledares inställning till 
information och kommunikation ofta vara att sätta de anställda som de pratar med i en 
sådan situation att det är svårt att föra vidare en vettig dialog. Vid samtal mellan 
individer är det omöjligt att på förhand avgöra hur utgången kommer att bli. Att inte ha 
kontroll och tillåta dialog handlar om att våga släppa kontrollen. Anställda har ofta 
andra åsikter än vad ledare har och vid en öppen kommunikation kan ledare tvingas 
ompröva sina beslut sedan de tagit del av de anställdas åsikter. Författarna påpekar att 
ledare som inte vågar släppa kontrollen riskerar att hamna utanför de betydelsefulla 
informella dialogerna och därmed skapas det informella ledare.  
 
Högström et al (1999) påpekar att eftersom både organisatoriska faktorer och omvärlden 
förändras allt snabbare har inte ens ledare i mindre organisationer tid eller möjlighet att 
detaljstyra verksamheten. För att nå framgång måste därför ledarna anpassa sig till 
omgivningen och våga släppa kontrollen. Almqvist & Fritz (1995) påpekar att ledare 
kan få det svårt att driva verksamheten framåt i de organisationer som har för stark 
hierarkisk uppbyggnad. Dels tar det lång tid för kommunikationsflödet att nå fram till 
mottagarna och dels kan informationen modifieras på vägen.   
 
Ohlsson & Rombach (1998) anser att samhällets allt snabbare förändringstakt medför 
att organisationer och offentlig sektor i dag utsätts för ett hårt förändringstryck, varvid 
decentralisering ofta är nödvändigt för att organisationen ska vara effektiv och 
konkurrenskraftig. Enligt Högström et al (1999) kräver decentralisering ökad och öppen 
information och kommunikation mellan ledare och anställda. För att de anställda ska 
kunna förstå den ökande informationsmängden och samtidigt känna sig mer delaktig i 
verksamheten förespråkar Brown (2000) att de anställda behöver öka kunskapsnivåerna. 
Högström et al (1999) menar däremot att ledare måste koncentrera sig på att samla in 
viktig information från medarbetarna och sedan bearbeta den, för att därefter förklara 
informationen för de anställda. Ohlsson & Rombach (1998) menar att decentralisering 
kräver att kommunikationen mellan ledning och anställda fungerar, men i stora 
organisationer tenderar den att leda till standardiserad information i form av 
envägskommunikation från ledare till anställda. Detta medför att decentralisering passar 
bättre för organisationer där behovet av intern information och kommunikation är litet.  
 
Rosén (2000) anser att människor med mycket makt har ont om tid. Dessa människor 
har fullt upp med att samla information, lösa akuta frågo r, genomföra handlingsplaner 
och kontrollera utfall, vilket medför att det saknas utrymme för att orka kommunicera 
med de anställda. Många underanställda anser att deras ledare inte lyssnar och upplever 
därför att det inte heller är någon idé att försöka bli hörd. Rosengren (1985) anger att 
informationsflödet inom offentlig sektor är mycket stort på grund av tvingande lagar, 
vilket medför att ledare ofta inte hinner kommunicera med de anställda.  
 
Wallenberg (1989) anger att inom offentlig sektor byttes under 1970-talet 
centralstyrning ut mot decentralisering. SKTF:s ordförande Inger Efraimsson anger i en 
artikel i Dagens nyheter (2002-05-02) att chefer inom främst den offentliga sektorn idag 
inte ges förutsättningar att utöva ledarskap. Detta överensstämmer med åsikterna från en 
vårdanställd i Gislaveds kommun, då hon beskrev äldreomsorgen som en verksamhet 
nästan helt utan ledning (SVT 1, Uppdrag granskning 2002-09-17). Det enda tydliga 
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budskap som ges till chefer inom den offentliga sektorn är enligt Efraimsson (2002-05-
02) att de inte får överskrida budgetramarna. Detta leder enligt henne till ett kortsiktigt 
tänkande, där de anställda ses som utbytbar personal istället för personer. I artikeln 
”Nedskuren, otillräcklig och utbränd” skriver Dirke att kvalitén på tjänsterna inom vård 
och omsorg är förenad med personalens arbetsvillkor, där bristande ledarskap och 
ständiga omorganisationer skapar dålig arbetsmiljö för de anställda. Anställda i offentlig 
sektor vet ofta hur de skulle vilja organisera arbetet, men de får inte gehör eller kontakt 
med de som bär ansvaret för deras arbetssituation. (Kommunal-nytt, 2000-09-18) 
 
Larmrapporterna och skandalerna inom äldreomsorgen har de senaste åren avlöst 
varandra. I en rapport som presenterades av konsultföretaget Consider Consultants fick 
arbetsledningen i Gislaved skarp kritik efter konsultföretaget granskat händelsen där en 
93 årig senildement kvinna grovt förolämpats av två vårdbiträden. Konsultföretaget 
ansåg att den platta organisationen inom äldreomsorgen medförde att vårdpersonalen 
lämnats i sticket samt att arbetsledarna var för få och för hårt arbetsbelastade, vilket lett 
till att de kom för långt från personalen och vården. Detta medförde i sin tur att 
personalen hade små möjligheter att prata av sig om jobbiga situationer i deras arbeten. 
Enligt konsultföretaget är god kompetens, ökad kommunikation och diskussion samt en 
bra ledning som aktivt deltar i det dagliga arbetet några faktorer som är viktiga för att 
vård och äldreomsorg ska fungera professionellt. (Berg & Henningsson, 2002-03-20)  
 
Kommunalarbetareförbundets ordförande Ylva Thörn anser att det inte har skett några 
förbättringar inom äldreomsorgen trots den senaste tidens strida ström av larmrapporter. 
För att förbättra villkoren för både vårdanställda och vårdtagare måste äldreomsorgens 
organisation förändras. Thörn anger bland annat att personalen måste få inflytande över 
sitt arbete samt att klimatet ska göras mer öppet för att alla ska våga säga sin mening. 
(Sydsvenska Dagbladet, 2002-02-09)  
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att med den offentliga äldreomsorgen som undersökningsobjekt 
identifiera: 
• Hur information och kommunikation mellan ledare och anställda ser ut att fungera 

och varför den fungerar som den gör i två kommuner i Västerbotten.   
• Om det finns skillnader mellan hur individer inom olika hierarkiska nivåer inom en 

organisation uppfattar att information och kommunikation fungerar. 
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2 Metod  
 
I detta kapitel presenterar vi hur vi fann vårt uppsatsämne och vilken 
undersökningsmetod vi valt. Vald metod är baserad på syftet med undersökningen. 
Därefter beskriver vi hur vi gått tillväga för att samla in data och hur urvalsprocessen 
gällande undersökningsobjekt gick till. I kapitlet presenteras även olika mätproblem 
och vad vi gjort för att reducera dem.  
 
 
2.1 Undersökningens syfte 

 
Anledningen till att vi valde vårt uppsatsämne berodde inledningsvis på att vi såg en 
dokumentär i TV-programmet Uppdrag granskning. Inslaget visade att konsultföretaget 
Consider Consultants hade dragit slutsatsen att bristande kommunikation mellan ledning 
och anställda var en av orsakerna till att en kvinnlig vårdtagare förolämpats verbalt av 
två anställda vårdbiträden. Detta väckte vårt intresse för problematiken kring hur 
information och kommunikation fungerar i praktiken. Val av branschtillhörighet gjordes 
när vi senare undersökte ämnet vidare och fann att äldreomsorgen ofta debatterats i 
såväl litteratur som artiklar.  
 
Arbnor & Bjerke (1994) anser att induktion innebär att en undersökning utgår från 
empiri medan deduktion utgår från existerande teorier. Eftersom debatterna fick stå som 
grund för vårt fortsatta arbete anser vi att vi uppmärksammat problemet på ett induktivt 
sätt. Frågeformuleringarna liknar däremot ett deduktivt angreppssätt eftersom vi utgick 
från existerande teorier som kan kopplas till information och kommunikation. Även 
analysen av resultaten liknade deduktion, då empirin jämförts med den teoretiska 
referensramen för att skapa ny kunskap om faktiska företeelser.  
 
Vi har primärt varit ute efter att klarlägga hur och varför information och 
kommunikation fungerar som den gör samt om det finns några skillnader mellan hur 
individer inom olika hierarkiska nivåer uppfattar dessa. Vi valde att göra en survey-
undersökning av två äldreboenden inom offentlig sektor. Att vi valde denna 
undersökningsmetod berodde på att vi ansåg att det valda problemområdet var ett oklart 
område som behövde mer detaljerad kunskap. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är detta 
ett bra sätt då det endast finns begränsade kunskaper inom ett specifikt område gällande 
hur olika fenomen fungerar i praktiken, då detta är individuellt för olika organisationer. 
Valet av survey-undersökning gjordes även för att vi skulle kunna dra teoretiska 
slutsatser om hur och varför information och kommunikation ser ut som den gör i två 
kommuner i Västerbotten. Ytterligare en anledning till att vi ansåg att vi genomförde en 
survey-undersökning var att vi inte hade för avsikt att beskriva de undersökta 
kommunernas befolkningsmängd, åldersstruktur, politiska styrning etcetera för att skapa 
djupare insikt i de bägge kommunerna. Om detta varit vår avsikt hade det istället lutat åt 
att vi hade genomfört en fallstudie. 
 
Vi har haft som mål att identifiera hur anställda inom äldreomsorgen uppfattar att 
information och kommunikation fungerar. Uppsatsen har inslag av både kvalitativt och 
kvantitativt angreppssätt, vilket enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är fullt möjligt. 
Enligt Högström et al (1999) utförs en kommunikationsdiagnos ofta genom både 
kvalitativ och kvantitativ undersökning, då dessa kompletterar varandra. Den kvalitativa 
undersökningen görs genom personliga intervjuer med personer från olika hierarkiska 
nivåer, medan enkätundersökning bland de underanställda utgör den kvantitativa delen.  
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2.2 Datainsamlingsmetod  
 
Vi började vår datainsamling genom att samla in teori. Denna har huvudsakligen 
samlats in via Luleå tekniska universitets bibliotek där vi valde ut litteratur och artiklar. 
För att finna relevant litteratur för vår undersökning gjorde vi flertalet sökningar i 
databaserna Libris, EBSCO, affärsdata, artikelsök samt Internets sökmotorer Altavista 
och Evreka. De svenska sökord som vi har använt oss av vid litteratursökningen är; 
”offentlig sektor”, ”offentlig verksamhet”, äldreomsorg, information, kommunikation, 
kommunikationsvägar, kommunikationsmönster och ledarskap. Engelska sökord som 
använts är; information, communication, ”information systems” och leadership.  
 
Urvalet av undersökningsobjekt baserades på icke slumpmässigt urval, eftersom ett av 
de krav som vi ställt upp var att äldreboendena skulle vara verksamma inom offentlig 
sektor. För att underlätta att komma i personlig kontakt med olika individer samt att 
närbelägna äldreboenden skulle ge oss både tidsmässig och ekonomisk fördel gjorde vi 
dessutom en geografisk indelning som omfattade Västerbottens län. För insamling av 
empiri använde vi oss av både personliga intervjuer och enkäter. 
 
 
2.2.1 Datainsamling via personliga intervjuer 
 
Den kvalitativa delen av vår undersökning bestod av personliga intervjuer med 
tjänstemän från alla hierarkiska nivåer ovanför de vårdanställda inom äldreomsorgen. 
Personliga intervjuer gav oss möjlighet till närhet och tvåvägskommunikation, men 
även möjlighet att förklara, förändra och återkomma med nya frågeställningar under 
arbetets gång, vilket enligt Lekvall & Wahlbin (1993) är styrkan med den kvalitativa 
metoden.  
 
Vid val av undersökningsobjekt diskuterade vi igenom vilka tänkbara äldreboenden som 
skulle vara möjliga att totalundersöka. Via telefon kontaktade vi därefter socialchefen i 
en kommun och äldreomsorgschefen i en annan för att presentera vårt arbete och höra 
om de var intresserade att medverka i undersökningen. Bägge de tillfrågade 
tjänstemännen blev mycket intresserade av vår undersökning. Detta såg vi som väldigt 
positivt eftersom dessa individer kunde förmedla vidare i organisationen vilken 
betydelse vår undersökning kunde ha för deras respektive verksamhet. De tillfrågade 
tjänstemännen namngav övriga tjänstemän inom den egna kommunens äldreomsorg. Vi 
kontaktade därefter samtliga dessa via telefon för att boka tid för personliga intervjuer. 
 
När det gäller den kvalitativa datan anser vi att vi strukturerat och analyserat denna i 
enighet med ett aktörssynsätt. Arbnor & Bjerke (1994) anser att ett aktörssynsätt 
karaktäriseras av att undersökaren går in på individnivå för att klargöra vilka 
föreställningar som aktörerna har.  
 
 
2.2.2 Datainsamling via enkäter 
 
Uppsatsen har även ett kvantitativt angreppssätt, vilket vi motiverar med att vi även 
valde att lämna ut enkäter till vårdanställda och långtidssjukskrivna. Att genomföra en 
enkätundersökning är enligt Holme & Solvang (1997) en bra metod när det finns 
känsliga frågor och då anonymitet kan ges. De flesta av frågorna i enkäten hade 
standardiserade svarsalternativ, vilket enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) 
medför att resultaten kan beskrivas i enlighet med ett kvantitativt angreppssätt.  
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I den första kommunen fanns det bara ett äldreboende som vi kunde undersöka eftersom 
socialchefen även hade befattningen som områdesansvarig vid de övriga äldreboendena. 
I den andra kommunen valde äldreomsorgschefen ut ett boende som var lämpligt att 
totalundersöka storleksmässigt. Samtidigt ansåg denne att det i viss mån var både 
lämpligt och olämpligt att undersöka detta boende eftersom boendechefen det senaste 
året ofta hade varit sjukskriven. Tjänstemännen kontaktade sedan de vårdanställda för 
att informera om att vi skulle komma. Vi besökte sedan de båda äldreboendena för att 
lämna ut enkäter till de vårdanställda. Den ena kommunen hade 21 vårdanställda vid det 
undersökta boendet och det andra hade 14 vårdanställda. Alla dessa besvarade enkäten.  
 
Vi valde även att lämna ut enkäter till vårdanställda som inte var i tjänst på grund av att 
de varit sjukskrivna längre tid än sex månader. Anledningen till detta var att se hur 
långtidssjukskrivna uppfattade att informationen och kommunikationen fungerade samt 
att vi ansåg det intressant och viktigt att ta del av även dessa vårdanställdas synpunkter. 
Genom att höra oss för med både tjänstemän och vårdanställda fick vi fram namn på 
personer som passade våra uppsatta kriterier för långtidssjukskrivna. I den ena 
kommunen kontaktade den områdesansvarige tre långtidssjukskrivna för att fråga om de 
ville besvara vår enkät. Samtliga dessa ställde upp på detta, varvid den 
områdesansvarige gav oss deras namn och telefonnummer. Därtill kontaktade vi själva 
ytterligare två personer i samma kommun för att höra om de varit sjukskrivna längre tid 
än sex månader, om de var anställda inom kommunen och om de ville besvara enkäten.  
 
Vi ansåg att vi hade ett analytiskt synsätt gällande den kvantitativa datan. Enligt 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) innebär ett analytiskt synsätt att undersökaren har 
ett strikt, logiskt och objektivt hållningssätt för att kritiskt analysera materialet. 
 
 
2.3 Metodproblem 
 
Ett problem i allt utredningsarbete är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) hur 
teoretiska föreställningar av begrepp och modeller överförs till empiriska observationer. 
Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp i detta sammanhang. Begreppen står i 
nära förhållande till varandra, vilket medför att undersökaren måste fokusera på båda.  
 
Yin (1994) anger att validitet innebär att studien ska mäta det som avses att mätas. Vi 
utformade intervjuguide och enkät (se bilaga 1 och 2) med utgångspunkt från den 
teoretiska referensramen för att få med de väsentligaste frågorna och därmed kunna 
uppnå syftet. För att öka validiteten lät vi vår handledare granska intervjuguide och 
enkätfrågor innan vi genomförde intervjuerna och delade ut enkäterna. Detta gjordes för 
att kontrollera om frågorna var lämpliga och väsentliga. De tjänstemän vi kontaktade 
hjälpte oss att få kontakt med resten av de anställda på alla hierarkiska nivåer. Detta 
anser vi ökade validiteten när det främst gäller de vårdanställda eftersom många som 
arbetar inom vården är visstidsanställd eller timanställd extrapersonal. 
 
För att öka validiteten utlovade vi att samtliga respondenter skulle få anonymitet i 
uppsatsen. Vi ansåg att anonymitet var en förutsättning för att respondenterna, det vill 
säga de vårdanställda, skulle kunna tänkas ange hur de uppfattade att informationen och 
kommunikationen faktiskt fungerade. Några av enkätfrågorna hade dock öppna 
svarsalternativ, där exempelvis den första frågan innebar att ange sitt namn. Detta 
hjälpte oss att samla in samtliga enkäter eftersom vi visste vilka som inte hade besvarat 
den. De vårdanställda kan kanske ha känt att de inte litade på oss gällande 
anonymitetsaspekten och därmed inte angivit sanningsenliga svar. Att nå samtliga 
anställda tog tre veckor på grund av skiftgång respektive sjukdom. Vi fick därför vid 
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upprepade tillfällen besöka äldreboendena för att kunna samla in samtliga enkäter. För 
att de vårdanställda skulle kunna försäkra sig om att ingen annan läste just deras svar 
lämnade vi kuvert till samtliga enkäter.  
 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet, där samma resultat uppnås om undersökningen görs 
om med samma metod (Yin, 1994). För att öka reliabiliteten bokade vi tid med 
tjänstemännen för de personliga intervjuerna för att dessa skulle kunna planera in 
besöken och därmed minimera risken för att de skulle känna sig stressade eller 
distraherade av andra sysslor. Vi valde dock att inte delge intervjufrågorna i förväg för 
att de inte skulle kunna påverka varandras svar. Vid de flesta intervjuerna deltog vi båda 
två för att minska risken för missuppfattningar. Eftersom vi inte ville hämma 
tjänstemännen att prata fritt, använde vi inte bandspelare vid intervjuerna. Istället 
antecknade vi fortlöpande deras svar. För att öka reliabiliteten sammanställdes data 
direkt efter intervjuerna för att kontrollera att vi uppfattat svaren på ett likartat sätt och 
för att komma ihåg allt som angetts. För att ytterligare förbättra reliabiliteten skickades 
sammanställningen av intervjuerna tillbaka till tjänstemännen för att kontrollera att vi 
uppfattat svaren riktigt. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) är en nackdel med 
personliga intervjuer att det kan förekomma intervjueffekter i form av att intervjuare 
och den som intervjuas kan påverka varandra i någon riktning.  
 
Vårt medvetna val av att göra en totalundersökning av alla vårdanställda som var i tjänst 
inom de valda äldreboendena var ett led i att försöka öka tillförlitligheten och få en 
helhetsbild om hur information och kommunikation faktiskt ser ut och uppfattas att 
fungera. En totalundersökning innebär enligt Yin (1994) även ökad sannolikhet att 
samma resultat uppnås om undersökningen görs om med samma metod. 
 
Även om vi försökt vara objektiva vid insamling och sammanställning av data kan vi 
inte utesluta att undersökningen är subjektiv. Vi anser att alla individer är påverkade av 
uppväxtförhållande, omgivning och arbetsklimat. Tjänstemän och vårdanställda kan 
även ha uppfattat ämnet som känsligt samt att inkorrekta uppgifter kan ha lämnats 
medvetet eller omedvetet för att framställa att informationen och kommunikationen 
fungerade bättre eller sämre än vad den faktiskt gjorde. Sammantaget kan detta ha 
påverkat resultatet i negativ riktning.  
 
 
2.4 Analysmetod  
 
I kapitel fyra presenterar vi resultaten från undersökningen. Vi har sammanställt empiri 
genom att först redovisa de personliga intervjuerna separat för varje kommun och 
därefter redovisa resultaten från enkätundersökningarna. Detta gjordes för att få en bild 
över hur de olika grupperna upplevde att information och kommunikation såg ut att 
fungera och varför den fungerade som den gjorde. Alla långtidssjukskrivna är från den 
Mindre kommunen och kommer därmed att presenteras och analyseras inom denna. 
 
Därefter har vi analyserat och jämfört resultaten från intervjuerna med respondenternas 
svar. Detta gjordes separat för de bägge undersökta kommunerna för att uppfylla syftet 
med att se om det fanns skillnader mellan hur individer inom olika hierarkiska nivåer 
uppfattade att information och kommunikation fungerade. I varje avsnitt i analysen 
jämförde vi även resultaten från undersökningen med vår teoretiska referensram för att 
se om empiri och teori överensstämde med varandra. Sammantaget gjordes analysen för 
att vi skulle kunna dra teoretiska slutsatser om hur information och kommunikation 
fungerade, vilka presenteras i kapitel sex. 
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3 Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel presenterar vi den teori som vi ansåg var relevant för vår undersökning. 
Vi behandlar företagskultur, decentralisering och styrning innan vi kommer in på 
informationssystem och dess uppbyggnad samt informationsbarriärer. Sedan tar vi upp 
kommunikationens innebörd och betydelse tillsammans med dess olika former, 
kommunikationsprocessen, kommunikationskanaler samt formell, informell och intern 
kommunikation. Kapitlet avslutas med en analysmodell.  
 
 
3.1 Inledning 
 
Företagskultur, decentralisering och på vilket sätt en organisation styrs påverkar 
informations- och kommunikationsflödet i en organisation. I detta avsnitt kommer vi 
därför att beskriva dessa faktorers roll och betydelse i organisationer. 
 
 
3.1.1 Företagskultur  
 
Kulturbegreppet är ett exempel på ett område där forskare inte kunnat enas om en 
gemensam definition. Detta gäller oavsett om kultur används som större sociala system, 
grupper, organisationer eller företag. Det Bang (1999) menar med detta är att kultur kan 
definieras på en mängd olika sätt eftersom den är något immateriellt, abstrakt och svårt 
att ta på. Kultur är en benämning på ett eller flera fenomen som de flesta känner igen, 
men som är svårt att förklara vad det exakt består av. Företagskultur är enligt Schein 
(1985) gemensamma tankar, värderingar och normer för och i organisationen. Att skapa 
en stark företagskultur tar lång tid och fungerar mer eller mindre som företagets signum.  
 
Ledare inom vård och omsorg försöker genom företagskulturen skapa sammanhållande 
värderingar som kan hålla ihop den svåröverskådliga mångfalden. Med detta menar 
Wallenberg (1989) bland annat att de olika enheterna inom vården ofta har många 
anställda med olika kulturella bakgrunder och fackspråk. Inom till exempel 
forskningsavdelningen talas ofta engelska och om kemiska formler, medan 
administrationen talar ett modernt byråkratspråk fyllt med budgettermer och så vidare.  
 
Wallenberg (1989) anser att det kan vara svårt att skapa en företagskultur för hela 
organisationen. Den högsta ledningen förstår inte hur det är att vara en ”vanlig” anställd 
och hur vardagsarbetet fungerar. De anställda å sin sida förstår inte hur ledningen 
resonerar, förstår inte sambandet mellan olika verksamhetsdelar och förstår inte de 
ekonomiska sambanden. Dessutom finns det en oundviklig rivalitet mellan olika 
verksamhetsgrenar, yrkesgrupper och nivåer. Företagskulturen handlar om att skapa en 
förståelse för och lojalitet mot helheten.  
 
Enligt Wallenberg (1989) har många organisationer försökt komma till rätta med ovan 
nämnda problem genom materiella mekanismer i form av högre lön, nytt budgetsystem, 
bättre övertidsersättning och så vidare. Många forskare, däribland Ouchi (1982), anser 
att materiella lösningar inte ger önskat resultat. Immateriella mekanismer som att prata 
med personalen och bry sig om deras känslor medför att personalen engagerar sig i 
verksamheten och mår bättre. Framgångsrika organisationer har i både ord och handling 
värderat kulturen lika högt som ekonomi, vilket är nyckeln till framgång. Their (1997) 
anger att kommunikation är limmet som sammanfogar kompetens och erfarenhet. Den 
stärker och stimulerar även sociala band och medmänsklig kontakt mellan individer 
eftersom kommunikation banar väg till kunskap, förståelse och insikt.  
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Ovanstående resonemang om att kommunikation stärker företagskulturen stämmer väl 
överens med de praktiska åtgärder som ett sjukhus i Florida har infört. Ledningen har 
kontinuerligt börjat besöka olika avdelningar för att prata med de anställda och höra vad 
de vill, svara på frågor och uppmuntra feedback. De uppmuntrar även de anställda att 
skriva ner önskemål av alla möjliga slag. Dessa önskemål, även de som får bakslag, 
besvaras sedan av ledningen för att de anställda ska känna att det är någon som lyssnar. 
Sjukhusledningen anser att kommunikation är en lång men effektiv väg att bygga upp 
företagskulturen på. De kommunikativa åtgärderna har medfört att de anställda är mer 
lojala och motiverade, något som visas tydligt i krissituationer. (Wine-Banks, 2001) 
 
 
3.1.2 Decentralisering 
 
I många organisationer är kommunikationsriktningen sedan årtionden byggd på 
information uppifrån och ner (Almqvist & Fritz, 1995). Brunsson (1982) anser att 
hierarkier blivit vanligare i samhället eftersom allt större organisationer har växt fram. 
Det har därmed blivit naturligt att några individer fattar beslut medan andra utför dem.  
 
Högström et al (1999) anser att samhällets förändringstakt sker allt snabbare, varvid 
decentralisering ofta är nödvändigt för att organisationen ska vara konkurrenskraftig. 
Decentralisering berör enligt Holmberg (1990) omfördelning av arbetsuppgifter i en 
organisation. Arbetsuppgifter som tidigare utförts högre upp i hierarkin förändras efter 
nya principer som innebär att dessa kommer att utföras längre ner i organisationen, 
vilket innebär att olika verksamheter i organisationen blir mer självständiga. Författaren 
anger att det i varje företag sker kontinuerliga förändringar i arbetsuppgifternas 
fördelning, men betonar att det inte alltid går att likställa decentralisering med en 
uppsättning av självständigt agerande miniföretag. 
 
Högström et al (1999) anser att ledarens roll som kommunikatör förändras i takt med att 
ansvar och befogenheter delegeras. Ledarnas huvuduppgift blir att se till att 
organisationen går i rätt riktning. Detta görs genom att ledaren ansvarar för att sätta upp 
övergripande mål och visioner som kommuniceras vidare i organisationen. Ledaren 
måste dessutom kontinuerligt ge anställda information, uppmuntran och feedback 
eftersom detta motiverar de anställda att uppnå målen och visionerna. 
 
En decentralisering sker ofta samtidigt med en centralisering, vilket innebär att de 
decentraliserade enheterna styrs och hålls samman med hjälp av en ideologi. Detta 
medför att en decentralisering sker samtidigt som organisationen kontrolleras av 
ledningen. Väl fungerande informationssystem blir därmed nödvändiga, då alla i 
organisationen måste kunna nås och kontrolleras. De underanställda upplever många 
gånger den samtidiga decentraliseringen och centraliseringen som motstridig eftersom 
ledningen först lär ut det ”rätta” sättet att tänka. När ledningen lyckats med detta ges 
underanställda befogenheter och friheter. (Thylefors, 1993) 
 
Ett huvudskäl till decentralisering är att detta ska leda till bättre hushållning av 
organisationens resurser. Enligt Ohlsson & Rombach (1998) anses en decentralisering 
medföra en mer slimmad och bantad organisation, vilket organisationen kan spara 
pengar på. Vidare menar författarna att mycket talar för att en decentralisering inte leder 
till minskat behov av arbetsledning och samordning. En decentralisering kan leda till 
kortsiktiga fördelar, framförallt kostnadseffektivitet, men på sikt kan organisationer 
även förlora en hel del. Författarna anser att det är tveksamt om möjligheterna till god 
kommunikation mellan ledning och underanställda ökar vid en decentralisering. Detta 
beror på att dialoger mellan ledare och anställda, där bådas kompetens nyttjas, kräver att 
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ledare bara har några få underanställda, vilket är raka motsatsen till decentralisering. I 
de organisationer där kvalitén är kopplad till antalet anställda går det inte att 
effektivisera genom att minska personalstyrkan. Äldreomsorgen är ett exempel där 
möjligheterna att effektivisera genom personalneddragningar är ytterst begränsade.  
 
 
3.1.3 Styrning  
 
En ledares uppgift är att planera, organisera, leda och kontrollera. Vid planering sätter 
ledaren upp mål, anger syften samt försöker hitta vägar och resurser för att nå dessa 
mål. Organisering innebär att mänskliga och materiella resurser fördelas och samordnas 
genom exempelvis ledningsfunktioner, roller och budget. Att leda innebär att skapa 
engagemang hos underanställda för de uppsatta målen samt att styra underanställda i rätt 
riktning. Ledarens uppgift att kontrollera innebär att skapa normer för prestationer samt 
att utvärdera och ge feedback på dessa. (Thylefors, 1993)     
 
Illusionen av styrning är enligt Dermer & Lucas (1986) ett resultat av ledares tilltro till 
att mätbarhet, kommunikation och måluppfyllelse faktiskt används i en organisation. 
Ledare tror att användningen av traditionella mått, som exempelvis budgetering och 
vinstmål, hjälper till att bestämma lämpligt beteende hos anställda samt att detta kan ge 
svar på hur inre och yttre förändringar i organisationen ska hanteras.  
 
 
3.1.3.1 Styrning över och styrning med  
 
I processen att kunna definiera informationsbehovet är styrning och kausalitet viktiga 
faktorer. Boland Jr (1979) skiljer på styrning över  och styrning med samt på sekventiell 
och ömsesidig kausalitet. Boland Jr anger att styrning över  är kopplat till hierarkiska 
strukturer, byråkratiskt styrda processer som innebär att ledningen styr de 
underanställda genom att ge order och sätta upp regler. Prestationsrapporter och 
avvikelserapporter går däremot från de anställda och upp till ledningen. Även Häckner 
(1998a) anser att styrning över  kännetecknas av att order går uppifrån och ner i 
organisationens hierarki medan information om utfall går nerifrån och upp. Styrning 
över  bygger på ett antagande om att informationsanvändaren är passiv, vilket medför att 
det är ledare som fattar beslut och att underanställda inte får vara med och påverka 
beslutet. När beslutet är fattat följer underanställda beslutet. Slutligen görs en 
uppföljning av kontrollkaraktär.  
 
Begreppet styrning med är enligt Boland Jr (1979) relaterat till en gemensam syn på hur 
verkligheten fungerar och är ett resultat av sociala interaktioner, där organisationens 
medlemmar delar ömsesidig respekt för varandra. Denna typ av styrning innebär att det 
finns gemensamma värderingar och trosuppfattningar i organisationen, vilka ligger till 
grund för samordnade handlingar. Detta gör att ledningen slipper ge underanställda 
order samtidigt som avvikelserapporter blir överflödiga. Häckner (1998a) anger att 
styrning med är en social kommunikationsprocess mellan ledare och underanställda, där 
information och idéer kommuniceras i båda riktningarna. Styrning med baseras på ett 
antagande om att informationsanvändaren är aktiv, vilket innebär att underanställda 
involveras i beslutsfattandet och därmed ges möjlighet att påverka besluten. Till 
skillnad från styrning över engageras både underanställda och ledare vid genomförandet 
av beslutet. Vid uppföljningen ges feedback till både ledaren och underanställda. Detta 
medför att styrning med uppmuntrar öppen dialog och kommunikation. Häckner menar 
att vid styrning med påverkas beslut, genomförande och uppföljning av varandra, vilket 
medför att dessa ses som delaktiviteter i en gemensam process.  
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Boland Jr (1979) anser att sekventiell kausalitet innebär att A leder till B och att B i sin 
tur leder till C. Sekventiella orsaker och effekter är temporära och användbara för att 
bygga upp kedjor som förklarar hur saker och ting är. Ömsesidig kausalitet är en 
framträdande process av gemensam målmedvetenhet, där A, B och C uppstår samtidigt 
och har ett gemensamt mål. A, B och C är därmed alla tre nödvändiga för att det 
gemensamma målet ska uppnås. (se figur1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kausalitet  
 
 
Macintosh (1994) definierar osäkerhet som relationen mellan graden av kännedom när 
det gäller uppgiftens kausalitet och målets tydlighet. När kännedomen är otydlig både 
gällande uppgiftens kausalitet och mål kommer sociala tester till nytta. Den 
grundläggande tanken med sociala tester är att bedöma vad som åstadkommits och 
lämpligheten i det genom kollektiva åsikter från relevanta grupper. I sådana fall är 
idealet att organisationer har öppna kommunikationskanaler där olika perspektiv kan 
identifieras och diskuteras. Åsikter, övertygelser och värderingar utgör då 
bedömningsgrunder istället för hårda ekonomiska fakta.    
 
För att ett informationssystem inte ska vara ofullständigt och bristfälligt krävs det att 
systemet analyserar både styrning över och styrning med samt sekventiellt och 
ömsesidigt kausalsamband. Anledningen till detta är att det i verkligheten alltid finns 
inslag av båda typerna av styrning och kausalitet. Enligt Boland Jr (1979) är dessa sätt 
att skapa informationssystem på inte tillräckligt bra, då det även måste tas hänsyn till att 
människor ser saker på olika sätt beroende på värderingar, erfarenheter och personens 
interaktion med andra.  
 
 
3.2 Informationssystem  
 
Ekonomisystem definieras av Langfield-Smith (1997) som en process där ledare 
försäkrar att resurser förvärvas och används effektivt för att nå organisationens mål. 
Ekonomisystem har även beskrivits som en process att påverka beteenden inom 
organisationen. Enligt Macintosh (1985) är det stora skillnader mellan hur olika ledare 
påverkar utformningen av informationssystem, hur de bearbetar information och vilka 
beslut som omfattas av denna information. 
 
I en fallstudie som presenterades i artikeln Management control systems and strategy: A 
critical review (Langfield-Smith, 1997) ansågs redovisningsinformation ha stort 
inflytande på ledningen. Styrning efter ekonomisk information kan skapa ett klimat som 
går emot framgångsrik strategiformulering och implementering. Detta beror på att 
denna styrning betonar individualitet, medverkan, självständighet och beroende. 
Styrningen uppmuntrar därmed till anpassning och förvränger kommunikationen, vilket 
går emot kraven för en framgångs rik formulering och implementering av strategin. 
 

Ömsesidig kausalitet 

B 

C B 

A 

C 

A 

Sekventiell kausalitet 
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3.2.1 Utformning av informationssystem  
 
Att analysera informationsbehovet är enligt Boland Jr (1979) att definiera vad ett 
informationssystem ska göra, det vill säga vilken data systemet ska generera, i vilket 
format och till vem informationen ska förmedlas. Tomkins (2001) påpekar att 
information många gånger kan upplevas missvisande och felaktig. Många gånger är det 
inte själva informationen som är felaktig utan felet är att informationen kommer vid fel 
tidpunkt . Det är viktigt att informationen kommer i rätt tid och att den analyseras 
noggrant för att ledare ska kunna förutspå och påverka organisationens framtid.  
 
Boland Jr (1979) anser att det finns två olika synsätt på hur informationssystem ska 
utformas. Det första synsättet kallas för det modellbaserade synsättet och baseras på 
ledningens önskemål. Informationsbehovet i organisationen resulterar i en lista som 
grundligt räknar upp de beslut och kommunikationsmedel som ledningen anser bör 
skapas samt den information som krävs för att uppnå ledningens mål. När denna lista är 
färdig kan informationssystemet börja konstrueras. Informationssystemet ska se till att 
rätt information, i rätt mängd kommer till rätt beslutsfattare i rätt tid. Hur detta ska gå 
till i praktiken är individuellt för olika organisationer. Detta synsätt kräver enligt Boland 
Jr (1979) att organisationen befinner sig i en oföränderlig miljö eller att organisationen 
optimalt anpassar sig till förändringar i omgivningen. Kritiken mot detta synsätt är 
svårigheten att förutse vilka beslut, kommunikationsmedel samt vilken information som 
krävs innan det är för sent.  Det andra synsättet, det aktörsbaserade synsättet, baseras på 
organisationsmedlemmarnas handlingar. Informationssystemet formar organisationen 
genom interaktioner och medbestämmande med hjälp av kommunikation i form av 
frågor, diskussioner och debatter. Beslutsfattaren får då skapa sig en verklighet samt 
förståelse för sina egna och andras intressen, språk och värderingar. Enligt detta synsätt 
ses organisationens struktur som en temporär lösning av medlemmarnas tolkningar, där 
dynamiken är processen som skapar mening åt social och ekonomisk verklighet. (ibid.) 
 
Informationssystem bör enligt Boland Jr (1979) utformas genom medbestämmande och 
interaktion för att uppnå störst effekt. Häckner (1998b) betonar i sin artikel Tanke och 
handling att forskning visat att anställdas motivation ökar om de känner att de själva 
och deras arbete är viktigt för organisationen samt om ledarna ger feedback på arbetet.  
 
 
3.2.2 Informationsbarriärer 
 
Ledare lägger ner mycket tid på information som sedan kommuniceras ut i 
organisationen. Enligt Högström et al (1999) tappar ofta informationen relevans när den 
passerat några led i hierarkin. För att informationen ska vara relevant för alla i 
organisationen krävs det att ledare formulerar informationen på ett sådant sätt att den 
blir relevant för mottagare inom alla olika nivåer. För att kommunikationen ska vara 
effektiv anser även Bohlin (1987) att det är viktigt att fastställa vem eller vilka som är 
mottagare av informationen för att veta hur informationen ska utformas. Högström et al 
(1999) anser dessutom att det krävs att information kommuniceras av den närmsta 
ledaren och att denne kan koppla informationen till de underanställdas arbetsuppgifter 
för att informationen ska vara relevant och anpassad till målet.  
 
Ledare anser att information är en viktig uppgift för dem. Särskilt viktig är information 
om känsliga frågor såsom organisationsförändringar och personalfrågor. Berry (1989) 
anser att det är viktigt att även otrevlig information förmedlas, då det ofta blir en 
snedfördelning av information genom olika hierarkiska nivåer. Ledare anser ofta att 
information flyter dåligt mellan nivåerna och att de sällan får feedback.  
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Språket som används när ett budskap ska förmedlas kan enligt Their (1997) vara ett 
stort hinder för förståelsen. Hindret kan vara vokabulärt eller begreppsmässigt. Alla 
områden har sin egen speciella flora av begrepp som inte alltid är kända av alla 
individer. Att till exempel använda begrepp som täckningsbidrag, solvens eller likviditet 
är befängt om mottagaren inte förstår innebörden av de orden. Dessutom har olika 
individer olika uppfattningar om vad olika ord innebär samt dess styrka och nyans. 
 
Their (1997) anger även att tidpunkten för information och kommunikation är av stor 
vikt. Pedagogiskt sett gäller detta frågan om koncentration och intresse, men det kan 
även avse mängden information. Informationsmottagare kan uppleva en övermättnad 
om mycket information flödar samtidigt. Rosengren (1985) anger att informationsflödet 
inom offentlig sektor är mycket stort. Detta beror till stor del på att mycket information 
tvingas fram på grund av förtroendemannainflytande och offentlighetsprincipen. När 
informationsmängden blir stor finns det risk att mottagarna av informationen inte kan ta 
till sig allt. Detta innebär att mottagarna drabbas av så kallat information overload.  
 
För att komma till rätta med mängden information som ska behandlas menar Macintosh 
(1994) att det finns två huvudalternativ för problemlösning. Det ena sättet är att öka 
organisationens förmåga att hantera information medan det andra är att minska den 
informationsmängd som behövs. Att öka kapaciteten för informationsbehandling kan 
exempelvis göras genom vertikala kommunikationskanaler för att ledningen snabbare 
ska få kännedom om olika problem.  Kapacitetsökning kan även ske genom horisontella 
kommunikationskanaler, där avdelningar med gemensamma problem kommunicerar 
med varandra för att lösa dem gemensamt utan inblandning från andra nivåer inom 
hierarkin. För att reducera behovet av information kan organisationer skapa olika 
buffertar inom produktionen eller införa självständiga enheter.  
 
Bohlin (1987) anser att information som omfattar sådant som mottagaren redan känner 
till och kan identifiera sig med förstås bättre än om informationen handlar om okända 
saker. Även kulturella aspekter som handlar om relevans för det egna arbetet eller om 
den egna kulturen kan medföra att informationen känns irrelevant (Their, 1997). Enligt 
Bohlin (1987) är det viktigt att den som ger information lyckas intressera mottagarna för 
budskapet. Detta eftersom mottagare då anstränger sig mer för att förstå den.  
 
Det finns även psykologiska barriärer som hindrar information att nå fram till 
mottagaren, vilket enligt Their (1997) medför att informationsmottagandet är selektivt. 
Detta handlar om att individer tenderar att filtrera budskap, där de bara hör det som de 
vill höra. Andra barriärer är bristande förtroende, avundsjuka och förutfattade meningar 
för den som förmedlar budskapet. Även Bohlin (1987) anser att informationsmottagaren 
skapar sig en egen bild över vilket budskap som egentligen förmedlas, men menar att 
detta fenomen uppstår på grund av att den som förmedlar budskapet och mottagaren har 
olika kunskaper och uppfattningar om vad olika begrepp innebär.  
 
Their (1997) tar i sin bok Det pedagogiska ledarskapet även upp att det kan finnas 
praktiska, externa hinder för kommunikation. Dessa kan vara oljud i omgivningen som 
helt eller delvis förhindrar hörbarhet, men det kan till exempel även finnas hinder i form 
av hur tillgänglig mottagarna är i en arbetssituation.   
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3.3 Kommunikationens innebörd  
 
Enligt svenska akademiens ordlista betyder kommunikation samfärdsel, kontakt mellan 
människor och överföring av information. Their (1997) anser att kommunikation 
handlar om att både ge och få, där den svåraste och mest krävande fasen är lyssnandet. 
Engquist (1992) anger att kommunikation uppstår när minst två individer gör klart för 
varandra hur de uppfattar samtalsämnet, när de förstår varandras uppfattningar samt 
gemensamt utvecklar en ömsesidig definition om den så kallade verkligheten. 
Författaren poängterar att individerna inte nödvändigtvis måste ha en gemensam åsikt 
om hur verkligheten ser ut, utan de viktigaste aspekterna är förståelse och ömsesidig 
dialog. Det är vanligt att någon av individerna uppfattar dialogen som ensidig, vilket 
medför att detta ska ses som envägskommunikation och är därför meningslös i de fall 
där syftet är att skapa en dialog. I sådana fall bör därför kommunikationen ersättas med 
information eftersom det är ett budskap som överförs från en individ till en annan.  
 
Watzlawick anser att ”det inte är möjligt att inte kommunicera” (Engquist, 1992, s 46). 
Det Watzlawick menar är att även om individer inte kommunicerar verbalt sker en 
kommunikation som förmedlar budskap som exempelvis ”Dig vill jag inte prata med”. 
(Engquist, 1992) Enligt Their (1997) är syftet med kommunikation att föda pedagogiska 
processer, då pedagogiska funktionsmönster bygger på kommunikation. 
 
 
3.3.1 Muntlig, skriftlig och analog kommunikation  
 
Kommunikation kan ske i verbal form, som skriven text, med kroppsspråk eller som en 
kombination av några eller alla dessa (Mossboda, Peterson & Rönnholm, 1999). Även 
Engquist (1992) skiljer mellan verbal, digital och analog kommunikation. Verbal 
kommunikation sker muntligt, digital kommunikation innebär skriftlig kommunikation 
och analog kommunikation sker via gester, kroppshållning och ansiktsuttryck.  
 
Andrews & Baird Jr (1995) anser att den verbala kommunikationen har stora fördelar 
eftersom den ger möjlighet till ömsesidig dialog, den är mer personlig och ger en 
uppskattningskänsla. Albinsson (1998) anger dock att alla individer har selektiv 
perception, som innebär att information som överensstämmer med värderingar och 
verklighetsuppfattning lättare tas in än information som motsäger dessa. Detta innebär 
att även om individen förstår budskapet och deltar i dialogen tar denne inte till sig det.  
 
Den digitala kommunikationen å sin sida är enkel att distribuera, den reducerar risken 
för missförstånd, den är tidseffektiv och har en fördel eftersom informationen är 
permanent (Engquist, 1992). I motsats till detta resonemang anser Their (1997) att 
möjligheterna att förmedla det som verkligen avses att förmedlas är starkt begränsade 
gällande skriftlig kommunikation eftersom dessa meddelanden endast baseras på 
begrepp. Enligt Their (1997) visar forskningsresultat på att det endast är sju procents 
garanti att ett skriftligt meddelande når fram till mottagarna med avsedd innebörd. 
 
Analog kommunikation har enligt Their (1997) en stark pedagogisk anknytning. Alla 
miner och gester förmedlar budskap. Det som en individ innerst inne tänker och anser 
syns tydligt genom kroppsspråket, blicken, gången och gångstilen. Engquist (1992) 
påpekar att dessa olika kommunikationssätt kan förstärka effekter genom att de 
överensstämmer med varandra, men de kan även ge motsatt effekt om exempelvis den 
verbala och analoga kommunikationen ger motstridiga budskap. 
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3.3.2 Kommunikationsprocessen 
 
Kommunikationsprocessen visar nyckelfaktorerna för väl fungerande kommunikation. 
Nyckelfaktorerna är sändare, kodning, budskap, avkodning, mottagare, feedback och 
störningar (se figur 2). Kommunikationsprocessen börjar med sändaren, som har för 
avsikt att sända ett budskap till mottagaren. Sändaren kodar budskapet genom att 
sammanställa och utarbeta budskapet. Genom någon kommunikationskanal sänds 
budskapet till mottagaren som avkodar budskapet. Avkodning innebär att mottagaren 
tolkar och värderar budskapet. Därefter ger mottagaren respons och feedback till 
sändaren. Under processen kan det uppstå störningar, vilka kan leda till att budskapet 
förvrängs eller missuppfattas. Detta medför att mottagaren kan uppfatta budskapet på ett 
annat sätt än det ursprungliga, avsedda budskapet. (Kotler & Armstrong, 2001)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 . Kommunikationsprocessen (efter Kotler & Armstrong, 2001, s 632)  
 
 
Sändaren har många viktiga uppgifter i kommunikationsprocessen. Denne måste koda 
budskapet på ett bra sätt, vilket görs genom att ta hänsyn till hur budskapet avkodas. 
Sändaren måste även föra budskapet vidare genom den kommunikationskanal som 
enklast når mottagaren. För att mottagaren sedan ska kunna ge respons och feedback 
måste sändaren dessutom skapa kanaler för detta. (Kotler & Armstrong, 2001)   
 
Kommunikation innebär ett samspel mellan sändare och mottagare, där parterna blir 
medvetna om hur budskapet har kodats och uppfattats. Their (1997) anger att inom 
kommunikationsforskning betonas vikten av feedback för att kunna kalla något för 
kommunikation. Saknas feedback sker påverkan, men kommunikation uppstår inte. 
 
 
3.3.3 Kommunikationskanaler  
 
Macintosh (1994) anger att organisationer utformar organisationsstrukturer utifrån 
behovet av att behandla information och att alla individer har en begränsad förmåga att 
behandla information. Där omgivningen är dynamisk, vilket leder till osäkerhet om 
arbetsuppgifter, behövs mer information än där omgivningen är stabil. Regler, mål och 
hierarkier kan hantera situationer där det råder låg osäkerhet. När det uppstår problem 
finns kommunikationskanaler som slussar problemet vidare i organisationen. Uppstår 
problemsituationer för ofta blir hierarkiska system trögrörliga och hämmade. Hedberg 
& Jönsson (1978) anser att det är viktigt att utforma kommunikationskanaler efter 
rådande omgivningsförändringar för att organisationer ska upptäcka förändringssignaler 
i tid. Författarna anser även att datoriserade informationssystem tillsammans med 
lärandeprocessen medför att organisationer fastnar i gamla strukturer och beteenden. 
Informations- och styrsystem gör mer för att stabilisera organisationer än destabilisera 
dem, vilket leder till tröghet och osäkerhet i organisationerna.  
 

Sändare  Avkodning  Budskap  Kodning  Mottagare   

Feedback  

Störning  Störning  
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Den traditionella synen på kommunikation fokuserar enligt Högström et al (1999) på 
den hierarkiska strukturen, vilket innebär att information och kommunikation förmedlas 
uppifrån och ned i organisationen. Under dessa premisser är det viktigt med kontroll 
och noggrann uppföljning för att organisationen ska fungera. Författarna menar att det 
krävs att den hierarkiska strukturen fungerar hundraprocentigt för att detta ska vara 
möjligt. I verkligheten fungerar en stor del av kommunikationen inte på detta sätt, då 
mycket av kommunikationsbehovet bygger på horisontell kommunikation. (se figur 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 . Kommunikationskanaler i hierarkiska organisationer (efter Högström et al., 1999, s 17)  
 
 
För att en organisation ska vara effektiv och lönsam krävs det enligt Högström et al 
(1999) att kommunikationen fungerar på ett bra sätt. Därför är det viktigt att öka 
förståelsen för hur kommunikationen fungerar och hur den kan förbättras. Ledning och 
anställda måste därför lära sig att tänka efter, systematisera samt motivera varför 
kommunikationskanalerna ser ut som de gör.  
 
Vad människor ser i omvärlden påverkas av deras förväntningar på omvärlden. Därför 
är det viktigt att kartlägga hur de anställda ser på sig själva, varandra och organisationen 
för att kunna förbättra kommunikationen. Om ledningen är medveten om hur de 
anställda ser på olika saker kan de lättare ta reda på vad som är bra/mindre bra och 
anledningen till detta, vilket medför att förutsättningar för att kunna införa förbättringar 
ökar. (Häckner, 1998b) Högström et al (1999) anser att en ledare kan använda olika 
kommunikationskanaler för att kommunicera med de anställda, men menar att det alltid 
är viktigt att ledaren är synlig, speciellt vid svåra frågor och uppgifter.   
 
Högström et al (1999) anser att de viktigaste kommunikationskanalerna är personliga 
möten av olika slag. Både formella och informella möten möjliggör ömsesidig dialog på 
sätt som inga andra kommunikationskanaler gör. Diskussion och öppen dialog mellan 
ledning och underanställda leder till att informationen lättare når ut till alla och får 
önskad effekt. Personliga möten är speciellt effektiva vid frågor där alla berörs eftersom 
de som deltagit i en beslutsprocess har svårare att agera mot beslutet.  
 
 
3.3.4 Formell och informell kommunikation 
 
Enligt Macintosh (1994) finns det undersökningar som visar att ledare ägnar största 
delen av sin tid åt att ta till sig information. Oftast kommer informationen från privata, 
informella nätverk i form av skvaller, rykten och spekulationer. Informationen kan 
också komma från formella källor. Den information som ledarna får är alltid aktuell och 
detaljerad eftersom denne har olika kanaler för insamling av information. Informationen 
som ledarna får gör att de har mer information än de underanställda. Detta leder till att 
ledaren står i centrum för allt informationsflöde i organisationen. (ibid.)  

Traditionell syn på 
informationsflödet 

Kommunikation i 
verkligheten 
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Their (1997) anger att den formella kommunikationen kommer från hierarkiska ledare 
som vanligen fått sin roll formellt tilldelad. Langfield-Smith (1997) menar att formella 
ledare ofta har ansvar men inga befogenheter. Den sociala statusen byggs enligt Their 
(1997) upp av dels social prestige beroende på vem som innehar rollen och dels av det 
sociala anseendet ledaren får beroende på sitt sätt att fungera i rollen. Den sociala 
statusen ledaren har styr de anställdas förväntningar på ledaren och därmed även hur de 
värderar informationen från och kommunikationen med ledaren.  
 
Informella ledare är inte formellt sett utnämnda till ledare. Enligt Langfield-Smith 
(1997) har den informella ledaren befogenhet men inget ansvar. Their (1997) anser att 
dessa individer till exempel genom överlägsna kunskaper eller genom någon speciell, 
personlig förmåga lyckas entusiasmera, övertyga, samla och ena grupper med 
övertygande kommunikation och handlingskraft.  Informella ledare benämns ofta som 
sekundära ledare, som antingen motarbetar eller stödjer den formella ledaren och 
verksamheten. Forskningsresultat har enligt Hedberg och Jönsson (1978) visat att 
organisationer som använder sig av många informella kommunikationskanaler tycks 
öka företagets nytta av den tillgängliga informationen, vilket resulterar i bättre 
prestationer och resultat. 
 
Eriksson (2002) anser att ryktesspridningen troligtvis mer ofta startar med informell 
kommunikation än som en följd av brister i förändrings - eller nyhetskommunikationen. 
Den informella kommunikationen existerar oavsett om ledningen agerar för att göra 
något åt den eller inte. Frågan blir då hellre hur den informella kommunikationen ska 
fångas upp av ledningen för att de verkligen ska kunna förstå de anställdas tankebanor. 
 
Det även finns andra former av kommunikationsaspekter att ta hänsyn till enligt 
Mossboda et al (1999). Dessa är vem kommunikation sker med och hur kommunikation 
utförs. Kommunikation kan ske vertikalt med någon annan hierarkisk nivå inom 
organisationen, horisontellt mellan olika avdelningar eller inom den egna avdelningen. 
Kommunikationen kan vara envägskommunikation likväl som tvåvägskommunikation 
och kan vara av ”hård” eller ”mjuk” karaktär. Med ”hård” karaktär menas avvikelser, 
budget, statistik etcetera, medan ”mjuk” karaktär innebär kommunikation om intryck, 
upplevelser, stämning och dylikt.  
 
 
3.4 Intern kommunikation  
 
Hedberg & Jönsson (1978) anger att det inte var alltför länge sedan som anställda 
uteslöts från organisationernas kommunikationsprocesser. Maktförhållandena har dock 
förändrats, vilket bland annat beror på att handelsunioner och fackföreningar har andra 
krav och prioriteringar. Enligt Ohlsson & Rombach (1998) förändras omvärlden idag 
mycket snabbt, vilket gör att organisationerna också måste förändras. För att 
organisationerna ska kunna förändras anser Högström et al (1999) att det krävs att den 
interna kommunikationen fungerar på ett bra sätt för att motivera och engagera 
underanställda. Hur väl kommunikationen fungerar beror till stor del på ledaren och om 
denne finns nära verksamheten. Ledningen måste se kommunikationen som ett 
strategiskt styrmedel och som ett hjälpmedel att utveckla verksamheten.  
 
Enlig Berry (1989) är ledares allmänna syn att information som går nerifrån och upp i 
en organisation oftast är filtrerad via alla mellanled. När denna information slutligen når 
ledarna beskrivs den som ”uppstötningar”. För att komma till rätta med detta problem 
bör ledare uppsöka de anställda för att på så vis samla information direkt från själva 
informationskällan. Ett annat sätt att samla in sådan information är att ledare skaffar sig 
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”underrättelseofficerare” bland de anställda som regelbundet kommunicerar med dem 
utan att förvränga informationen. Författaren har i sin undersökning även dragit 
slutsatsen att kommunikation som går nerifrån och upp i organisationer blir mindre 
kontroversiell ju högre upp i hierarkin den kommer. Endast goda nyheter når till 
organisationstoppen. En orsak till detta kan vara att anställda själva har strikta regler för 
vad som är passande att kontakta ledaren om, då det är viktigt att ”plocka poäng”.  
 
Almqvist & Fritz (1995) anser att effektiv kommunikation kräver en ömsesidig debatt 
inom organisationen. På så vis tillvaratas de mänskliga resurser som finns inom 
organisationen samtidigt som det ökar ledningens förmåga att leda verksamheten. 
Debatter medför även att de anställda känner större delaktighet och gemenskap med de 
värderingar och synsätt som organisationen omfattas av. 
 
Eriksson (2002) menar att den interna kommunikationen bland annat ska ge 
medarbetarna en överblick över organisationen, skapa en enighet om målsättningen, ge 
bättre beslutsunderlag samt skapa motivation och ”vi-anda”. Dessutom ska den interna 
kommunikationen underlätta samarbete mellan medarbetare, motverka ryktesspridning, 
underlätta delegering, bidra till personlig utveckling och minska personalomsättningen.  
 
Their (1997) anser att den största utmaningen är att stimulera organisationens 
medlemmar att generera idéer, förslag och alternativa möjligheter och att ledare ska 
lyssna, lära och vara med sina medarbetare eftersom det är människors värderingar som 
styr motivation och kvalitetsuppfattning. Idag upplever ofta de anställda att ledarna är 
långt borta, vilket även hänger samman med att många ledare använder ett språk som de 
anställda inte förstår. Berry (1989) anger att anställda betonar vikten av att ledning och 
ledare ska skapa en trygghet för dem. Även om en del ledare är missnöjda med 
isoleringen i en hierarkisk organisation vill de ha en viss distans till de anställda. Ledare 
i största allmänhet har problem med kommunikationen, att hitta de ”rätta” avstånden till 
de anställda, då ledare på en och samma gång ska vara både tillgänglig och otillgänglig. 
 
I boken Intern kommunikation har Berry (1989) dragit slutsatsen att ledare överlag inte 
anser att de upplevs som mänskliga individer av de underanställda. Somliga ledare gick 
omkring bland de anställda för att tillfredsställa sitt eget samvete istället för att visa 
uppmuntran och stöd. Många ledare försöker enligt Berry (1989) skapa bättre kontakt 
med de anställda genom att deras dörr alltid står öppen för dem som vill tala om vilka 
problem de upplever att de har. Ledare upplever dock samtidigt att detta inte fungerar. 
 
Ett stort problem i dagens organisationer är enligt Jeremias (1999) att individer 
motarbetar och avvisar nya idéer som kan stärka organisationens ställning. En 
misslyckad implementering sammankopplas ofta med organisationer där individer 
motarbetar nytänkande. För att reducera individers motstånd till förändring är det viktigt 
att känna till orsaken till varför de motarbetar förändringar. Många gånger kan 
kommunikation ses som ett effektivt hjälpmedel för att minska individernas motstånd 
till förändring. Kommunikation ska stimulera individernas attityd och perception till 
förändring i optimistisk riktning samt öka individernas förståelse och engagemang för 
den föreslagna förändringen och därmed minska motståndet till förändring. Jeremias 
(1999) fastslår även att individer får högre engagemang för det nya initiativet om de 
tillåts medverka i förändringsprocessen. Detta beror på att individerna då känner 
uppskattning och får samtidigt möjlighet att påverka sin arbetssituation.    
 
Det är även viktigt att utvärdera organisationens interna kommunikation för att se hur 
den i verkligheten fungerar. Kommunikationsdiagnosen är den mest omfattande 
utvärderingen, där hela det interna kommunikationssystemet analyseras. Utvärderingen 
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kan sedan användas för att bedöma hur de olika delarna i kommunikationssystemet 
hänger samman samt hur de kan förbättras för att stödja och stärka verksamheten. 
(Högström et al, 1999) 
 
 
3.4.1 Intern kommunikation mellan olika hierarkiska nivåer 
 
Kommunikation uppifrån och ner i en organisation beskriver Andrews & Baird Jr 
(1995) med att ledning eller annan individ på högre hierarkisk nivå ger instruktioner, 
förklarar, ger information eller uppmuntrar någon på lägre nivå i hierarkin. Nedåtgående 
information och kommunikation kan ske via manualer, Internet/Intranät, telefonkontakt, 
möten, sammanträden, utvecklingssamtal, daglig verbal kommunikation etcetera.  
 
Berry (1989) anger att ledare ofta har en känsla av att de anställda vill ha information 
serverad på ”silverfat”, men att de sedan inte bryr sig om den. De anställda använder 
därefter ledarnas ”bristande” information som förevändning att inte utföra något de inte 
tycker om. (ibid.) Alvesson (2001) menar att ledare som är skickliga att kommunicera 
kan få ett stort inflytande även i arbetsgrupper och avdelningar som ligger långt borta 
och saknar vardagliga samspel med ledarna. Ledare kan uppnå ett högt inflytande 
genom att vara synliga för de anställdas vid både kriser och framgångar.  
 
Anställdas syn på den information som ledare förmedlar är att det verkar vara viktigare 
att den är ”korrekt” än snabb samt att de oftast bara får själva skelettet av informationen. 
Individer som arbetar i kraftigt hierarkiskt uppbyggda organisationer anser att ledare ger 
ut viktig information för informellt, vilket upplevs ge en svagare trygghet. (Berry, 1989) 
 
Kommunikation som sker motsatt väg i organisationen, det vill säga nedifrån och upp, 
innebär således att kommunikation sänds från en lägre hierarki till en högre. Även 
denna kommunikation är viktig för organisationen eftersom de anställdas synpunkter 
och idéer blir kända för ledare, som i sin tur får en allmän bild över de anställdas trivsel. 
(Andrews & Baird Jr, 1995) Berry (1989) anger att de flesta anställda känner ett obehag 
att kontakta ledare för att lägga fram problem eller en åsikt. Detta dels på grund av att 
de anställda känner att ledare inte lyssnar aktivt och dels på grund av att de anställda 
känner att ledare mer eller mindre bagatelliserar informationen.  
 
 
3.4.2 Intern kommunikation mellan olika avdelningar 
 
Kommunikation mellan avdelningar innebär att kommunikation sker mellan individer 
inom samma hierarkiska nivå, men mellan olika avdelningar. Andrews & Baird Jr 
(1995) menar att det är oerhört viktigt för organisationer att se till att avdelningar har en 
nära kontakt och kommunikation med varandra. Detta för att avdelningarna inom 
organisationen inte ska glida isär. Kommunikationen behöver inte nödvändigtvis vara 
muntlig eller ske dagligen, men det krävs en kontinuerlig kontakt och kommunikation 
för att alla individer i avdelningarna ska få en teamkänsla inom organisationen. Även 
Berggren, Gillström, Gillström & Östling (2001) betonar vikten av att olika avdelningar 
har en effektiv och väl fungerande kommunikation för att undvika konflikter.   
 
Eftersom individer inom olika avdelningar ofta har en konkurrenskänsla anser Alvesson 
(2001) att det är ovanligt att anställda går över till en annan avdelning för att hjälpa till 
och jämna ut arbetsfördelningen. Avdelningsgränser ges ofta en bestämd innebörd, 
vilket förknippas med att sociala relationer är viktigare än verksamhetens behov. 
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Andrews & Baird Jr (1995) betonar att det finns stora skillnader mellan stora och små 
organisationer, mellan tillverkande- och tjänsteföretag etcetera. Det som alla olika 
organisationer har gemensamt är att det alltid går att få bättre samhörighet genom aktivt 
arbete av ledningen. Det är möjligt att samordna möten mellan avdelningar där endast 
en representativ del av arbetsstyrkan deltar. Faran med detta är att endast ett fåtal 
individer planerar, diskuterar och bestämmer vad som anses vara viktigt, vilket mer eller 
mindre görs utan hänsyn till resten av arbetsstyrkans behov och önskningar. 
 
 
3.4.3 Intern kommunikation inom avdelningar 
 
Enligt Andrews & Baird Jr (1995) skiljer sig den interna kommunikationen ganska 
mycket åt beroende på vilken fakta som ska förmedlas. Den information som varje 
medarbetare behöver för att kunna sköta de löpande arbetsuppgifterna kallas för 
operativ kommunikation. Författarna anger att denna form av kommunikation vanligtvis 
sker muntligt eller skriftligt inom olika avdelningar.  
 
Isaacs (2000) anser att kommunikation stimulerar människor att tänka tillsammans. 
Kommunikationen påverkar även de olika personernas sätt att agera var och en för sig 
samt hur de agerar tillsammans. Genom att kommunicera med andra anpassar 
personerna sitt sätt att tänka och agera på ett sätt som gynnar ett gemensamt intresse. 
Författaren menar därför att det är viktigt att personer inom olika avdelningar i en 
organisation kommunicerar med varandra. 
 
I många organisationer är det vanligt med olika arbetslag inom en avdelning. Dessa 
arbetslag träffas ofta för att planera arbetsschema, uppdrag, effektivitet med mera, vilket 
medför att de ofta har en väl fungerande kommunikation inom sin avdelning. (Andrews 
& Baird Jr, 1995) Enligt Berggren et al (2001) skapar avdelningar, enheter och arbetslag 
med god sammanhållning och kommunikation vanligtvis starka band och hög lojalitet 
till den egna gruppen. Detta uttrycks ofta genom att gruppen mobiliserar sina krafter 
mot ett gemensamt mål, där de enskilda individerna försvarar gruppen i alla lägen.  
 
Alvesson (2001) anger att arbetskamraters arbetserfarenheter ofta medför att det skapas 
och kommuniceras gemensamma föreställningar om arbetsuppgifterna. Grupper som 
utövar ”naturlig kommunikation” har dessutom ofta mycket att säga till om när det 
handlar om att utveckla och förändra vägledande idéer, föreställningar och värderingar. 
Dessa grupper kan även begränsa ledares försök att kommunicera värderingar.  
 
Vissa människor tycker att det är jobbigt att prata när det finns mer än sex till åtta 
individer i ett rum. Enligt Berggren et al (2001) väljer dessa hellre att prata i mindre 
grupper där de känner de övriga individerna väl. Att ha en fri och livlig kommunikation 
inom gruppen främjar vi-känslan inom gruppen. Även gruppens effektivitet gynnas av 
ett klimat där det är naturligt att ta del av relationer och känslor, vilket samtidigt leder 
till att gruppens medlemmar både ber och erbjuder varandra hjälp. Författarna påpekar 
dock att vi-känslan även kan bli för stark, vilket kan leda till att andra avdelningar 
uppfattar gruppen som egensinnig, sluten och ointresserad av samarbete. (ibid.) De 
värderingar och åsikter som uppstår i en grupp med stark vi-känsla sprids snabbt via 
kommunikation till andra gruppmedlemmar. Albinsson (1998) påpekar dock att 
negativa tankar har en tendens att spridas snabbare än positiva. 
 
Alvesson (2001) anger att det är vanligt att umgänget med arbetskamrater inom 
äldreomsorgen är en viktig källa till mening och tillfredsställelse eftersom det kan vara 
fysiskt och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter samtidigt som de ofta är enformiga.  
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3.5 Analysmodell  
 
I figur 4 visar vi schematiskt hur vi analyserat materialet. Företagskultur tillsammans 
med decentralisering och styrning påverkar informationsflöde och kommunikation i en 
organisation. Informationsflöde och kommunikation har å sin sida ömsesidig påverkan. 
För att identifiera hur information och kommunikation ser ut och uppfattas att fungera i 
praktiken har vi analyserat hur information och kommunikation ser ut i de bägge 
undersökta kommunerna. Först analyserade vi hur ledare och vårdanställda inom de 
respektive kommunerna uppfattade att information och kommunikation fungerade. Vi 
har även kopplat empirin till företagskultur, decentralisering och styrning. Dessutom 
analyserade vi hur resultaten från undersökningen överensstämde eller misstämde med 
den teoretiska referensramen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Analysmodell  
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4 Empiri  
 
I detta kapitel redogör vi för undersökningens resultat. Först redovisas resultaten från 
de personliga intervjuerna separat för de bägge undersökta kommunerna. Därefter 
redovisas svaren från enkätundersökningen inklusive en del av de vårdanställdas 
förslag till förbättrad information och kommunikation under enkätfråga 23 (se bilaga 
3). Vi benämner organisationerna som den Mindre respektive den Större kommunen.  
 
 
4.1 Den Mindre kommunen 
 
I den Mindre kommunen fanns det tre hierarkiska nivåer inom äldreomsorgen. Dessa 
nivåer var socialchef, områdesansvarig och vårdanställda. (se figur 4)  Det äldreboendet 
som vi undersökte hade två avdelningar och totalt sett 21 vårdanställda. Alla anställda 
hade sin bestämda arbetsplats på ”sin” avdelning. Den Mindre kommunen hade även en 
arbetsstyrka som enbart arbetade nattskift.  
 

 
 
 
                 Socialchef                                                                              

 
               Områdesansvarig          
. 

 

                  Vårdanställda 
 
Figur 4. Den Mindre kommunens hierarkiska nivåer inom äldreomsorgen  
 
 
4.1.1 Information enligt ledare i den Mindre kommunen 
 
Enligt socialchefen samlades information främst in från ledare, ekonomiska rapporter 
och fackliga representanter. Denna information låg sedan som grund vid beslutsfattande. 
Hon ansåg däremot att det var svårt att jämföra statistik för olika kommuners 
äldreomsorg, då det oftast rådde skilda förutsättningar. Socialchefen angav även att de 
ibland hade besökt andra kommuner för att hämta upp nya idéer och se hur andra gjort 
för att lösa ett specifikt problem. Efter insamling av den information som fodrades för 
ett visst beslut hölls samverkansträffar mellan fackliga representanter och ledare för att 
gå igenom olika förslag innan förhandling skedde i omsorgsnämnden. Enligt 
socialchefen var det oftast väldigt kort tid mellan förslag till förändring och 
beslutsfattande, vilket medförde att det inte var alltför ofta som de vårdanställdas 
synpunkter hann fångas upp. Enligt  socialchefen och den områdesansvarige medförde 
detta att de endast ibland gav underanställda tillräckligt med stöd och information. 
Socialchefen angav även att det inte alltid var helt enkelt att nå fram med information 
till alla anställda på grund av skiftgång, olika arbetslag, deltid och frånvaro.  
 
Socialchefen ansåg att hon sällan kommunicerade med de vårdanställda för att ge dem 
information eftersom detta var den områdesansvariges ansvar. Hon angav vidare att hon 
skulle vilja ta sig tid att vara ute i de olika verksamheterna och prata med de 
vårdanställda, men ansåg att tidsbrist i kombination med för många underanställda var 
orsaken till att detta inte skedde. Socialchefen ansåg att det var mycket information som 
flödade inom äldreomsorgen. Hon angav även att mycket av den övergripande 
informationen med Landstinget och Försäkringskassan stannade hos ledarna. 

Mindre kommun 
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Den områdesansvarige sade att det i huvudsak var hon som förmedlade vidare 
information till och kommunicerade med ”sina” vårdanställda. Endast information som 
den områdesansvarige ansåg var relevant och direkt berörde det aktuella äldreboendet 
eller dess vårdanställda fördes vidare till dessa. De vårdanställda fick enligt den 
områdesansvarige oftast muntlig information eftersom hon upplevde att den var lättare 
att förstå. Genom muntlig information ansåg den områdesansvarige även att hon kunde 
förmedla budskap lite ”mjukare”. Den områdesansvarige angav även att hon ibland 
omarbetade en del information innan hon muntligt informerade de vårdanställda. Detta 
gjordes då hon upplevde att informationen var ”hemsk” och då den inte berörde de 
vårdanställda speciellt mycket.  
 
Socialchefen angav att skriftlig information inte omarbetades innan den skickades 
vidare och att de individer eller grupper som efterfrågade mer information fick det. Hon 
angav även att politiska beslut skickades ut till de vårdanställda i form av kopior av 
protokoll från omsorgsnämndens sammanträden. Anledningen till att den skriftliga 
informationen inte omarbetades berodde enligt socialchefen på att ”de inte såg någon 
mening med att skriva om denna” och att alla skulle ha tillgång till samma information.  
 
 
4.1.2 Kommunikation enligt ledare i den Mindre kommunen 
 
Socialchefen angav att ledarna hade beslutat att delegera ner ansvar, befogenheter och 
resurser till de områdesansvariga. Dessa fick sedan i sin tur avgöra vilka delar de ville 
delegera ner till de vårdanställda, vilket hade medfört att de vårdanställda inom olika 
äldreboenden skötte fler eller färre aspekter själva när det gällde den dagliga 
verksamheten. Den områdesansvarige som ingick i vår undersökning angav att hon 
skötte den största delen av verksamheten själv och att hon därmed inte hade delegerat 
ner alltför mycket ansvar. Hon angav att de vårdanställda dock själva skötte om att 
planera dagliga rutiner och schemaläggning. Enligt den områdesansvarige hade de 
vårdanställda under en tid även haft eget ansvar för vikarieanskaffning, men efter de fått 
besparingskrav inom äldreomsorgen var hon återigen inblandad i denna. 
 
Den områdesansvarige ansåg att det oftast rådde en vi-anda i organisationen. Detta 
ansåg även socialchefen, men hon angav även att olika grupper oftast försvarade sitt 
eget område vid besparingar, omstruktureringar och andra verksamhetsförändringar.  
 
Enligt socialchefen hade det under årets medarbetaresamtal framkommit att de 
vårdanställda ville att arbetsledare skulle vara stationerade på äldreboendena för att det 
skulle kunna skapas daglig kontakt och naturliga debatter. Dessutom uppfattade 
socialchefen att mycket information och åsikter från de vårdanställda troligtvis aldrig 
nådde fram till ledarna. Socialchefen angav att de områdesansvariga under 2003 skulle 
stationeras på sina respektive äldreboenden. Även om det saknades daglig kontakt 
mellan ledare och vårdanställda ansåg socialchefen och den områdesansvarige att debatt 
oftast respektive alltid uppmuntrades i organisationen.  
 
Socialchefen och den områdesansvarige ansåg att dialog oftast respektive alltid 
uppmuntrades i organisationen. Den områdesansvarige ansåg att dialogen med de 
vårdanställda oftast fungerade bra. Hon ansåg dock även att kommunikationen, och 
därmed även dialogen, med de vårdanställda hade minskat i takt med att dessa börjat 
planera sin arbetssituation och arbetstid mer självständigt.  
 
Socialchefen angav att hon inför beslutsfattande inte alltid hann lyssna på de 
vårdanställdas åsikter. Den områdesansvarige tyckte att hon alltid tog sig tid att lyssna 
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på de vårdanställdas frågor och åsikter om verksamheten. Däremot ansåg hon att vid 
exempelvis en omstrukturering var det i stort sett bara ledarnas och politikernas åsikter 
som det togs hänsyn till.  
 
Den områdesansvarige tyckte att hon oftast tog till sig de vårdanställdas åsikter. Hon 
trodde däremot inte att de vårdanställda upplevde att hon var speciellt bra på att ta till 
sig vad de tyckte, då de troligen inte ansåg att de fick vara med och påverka olika 
beslut. Den områdesansvarige trodde däremot att de vårdanställda ofta kontaktade 
henne vid olika problem. Däremot antog hon att det vanligtvis inte var de informella 
ledarna som kontaktade henne då problemet rörde någonting på vårdavdelningen. 
 
Enligt den områdesansvarige har kommunen ett uppbyggt Intranät, men att detta aldrig 
användes som kommunikationskanal till de vårdanställda. Hon angav vidare att det inte 
alltför ofta förekom att hon kommunicerade skriftlig med de vårdanställda, eftersom den 
ofta var svår att förstå. Ibland kontaktades hon dock via sin e-post om hon inte hade 
kunnat nås på annat sätt. Dessa meddelanden besvarade hon alltid.  
 
Socialchefen angav att ledningspersonal träffades vid formella möten varje vecka för att 
diskutera olika händelser. Därtill förekom ofta informella arbetsrelaterade samtal. Den 
områdesansvarige angav att den kommunikationskanal som hon främst använde för att 
kommunicera med de vårdanställda var personliga möten. Hon uppgav att hon hade 
regelbundna, formella personalmöten var sjätte vecka med de vårdanställda på 
äldreboendet för att kunna informera och kommunicera med de vårdanställda. Hon 
angav dessutom att hon dagligen försökte hinna ta kontakt med äldreboendet för att 
både kunna ge och få information. Hon angav dock att detta inte alltid lyckades.  
 
Den områdesansvarige uppgav dessutom att hon ansåg att daglig kontakt mellan henne 
och de vårdanställda medförde att den personliga kommunikationen förbättrades 
emellan dem. Hon tyckte att kommunikationen mellan henne och de vårdanställda 
fungerade bra, men att den säkert kunde bli bättre. Ibland ansåg hon dock att det var 
”jobbigt” att informera de vårdanställda eftersom det ibland hände att någon inte brydde 
sig om att lyssna samt att någon ibland uppfattade informationen felaktigt.  
 
Den områdesansvarige angav att det var svårt att nå ut med samma information till alla 
vårdanställda utan att hålla möten där alla deltog. Hon angav att det dock emellan dessa 
möten hann hända en hel del som det var viktigt att de vårdanställda fick information 
om så snart som möjligt. Vid dessa tillfällen kontaktade hon de formellt utsedda 
arbetsplatsombuden för att ge dem information. Dessa fick då i sin tur föra meddelandet 
vidare till resten av de vårdanställda. Denna kedja brast dock ofta, vilket medförde att 
informationen inte nådde ut till alla. Hon ansåg dock att när de vårdanställda hade fått 
information, var dessa duktiga att informera tillbaka till henne hur det gick.  
 
Socialchefen angav att kontakten och kommunikationen mellan ledarna fungerade bra. 
Detta trodde hon berodde på att de hade kontoren i nära anslutning till varandra, vilket 
medförde att de var enkelt att få kontakt med varandra. Även den områdesansvarige 
angav att hon tyckte att kommunikationen med andra chefer fungerade bra. Både 
socialchefen och den områdesansvarige angav att de försökte få de olika 
vårdavdelningarna att förbättra samarbetet. Detta skulle enligt den områdesansvarige 
ske genom att de skulle försöka öka kommunikationen mellan vårdanställda inom olika 
vårdavdelningar. Detta för att till exempel klargöra om det var möjligt för någon inom 
den ena vårdavdelningen att ”täcka upp” för den andra vårdavdelningen vid exempelvis 
sjukfrånvaro. Socialchefen angav att ett sådant samarbete skulle leda till ökad förståelse 
för andras arbetssituation samtidigt som det skulle medföra ekonomiska fördelar.  
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4.2 Den Större kommunen 
 
Äldreomsorgen i den Större kommunen hade fem hierarkiska nivåer. Dessa bestod av 
socialchef, äldreomsorgschef, distriktschef, boendechef samt vårdanställda. I figur 5 
visas den organisatoriska strukturen. Det undersökta äldreboendet hade två avdelningar. 
De var 14 vårdanställda som arbetade växelvis mellan bägge avdelningarna. Dessa 
vårdanställda hade schemalagda skift som varierade mellan olika dagar, tider och 
dygnet runt.  
 
 
 
 
 
                 Socialchef                                                                              
           Äldreomsorgschef                                                                                 
              Distriktschef                                      
               Boendechef                                                                                          
             Vårdanställda                                    
 
Figur 5. Den Större kommunens hierarkiska nivåer inom äldreomsorgen  
 
 
4.2.1 Information enligt ledare i den Större kommunen  
 
Information inhämtades enligt äldreomsorgschefen från många olika plan. Bland annat 
följde och analyserade äldreomsorgschefen noggrant statistiskt material från andra 
kommuner (som sammanställts av Statistiska centralbyrån) om demografiska aspekter, 
kostnader per vårdplats etcetera för att jämföra med den egna kommunen. Vid 
avvikelser av betydande karaktär ställdes frågan om varför det förhöll sig på ett visst 
sätt. Äldreomsorgschefen angav att det statistiska materialet var en del av allt material 
som låg som underlag vid beslutsfattande. Äldreomsorgschefen angav även att det 
bildades mötesplatser för olika grupper inför ett större beslut, som exempelvis 
omstruktureringar. Chefer från högre nivåer än boendechefen lade då initialt fram väl 
förankrade underlag som omfattade statistik om kostnader, befolkningsmängd, 
åldersfördelning etcetera. Sedan genomfördes en demokratiprocess, där alla (anställda, 
intresseorganisationer etcetera) fick skicka in förslag till lösningar. När förslagen 
sammanställts, eventuellt efter att ha inhämtat synpunkter från olika expertgrupper (som 
exempelvis ekonomi- och byggnadsavdelningen), skickades resultaten sedan vidare till 
politiker som fattade beslut i ärendet. Socialchefen och äldreomsorgschefen tyckte att de 
oftast gav tillräckligt med stöd och information till de närmast underanställda. 
Distriktschefen och boendechefen ansåg å sin sida att de inte gav de underanställda 
tillräckligt stöd och information, men att de skulle vilja ge detta.  
 
All information och kommunikation inom organisationen fungerade i enlighet med de 
hierarkiska nivåerna. Både socialchefen och äldreomsorgschefen angav att de därför 
inte informerade och kommunicerade med de vårdanställda särskilt ofta, men ansåg att 
kommunikationen fungerade bra då den förekom. Äldreomsorgschefen uppgav att hon 
endast träffat/pratat med en bråkdel av de vårdanställda. Distriktschefen uppgav att han 
dagligen pratade med någon av de vårdanställda och upplevde att denna kommunikation 
fungerade bra. När de vårdanställda kontaktade honom ville de oftast diskutera problem 
och framföra kritik mot deras boendechef. Distriktschefen angav även att han aldrig 
gick förbi en nivå i hierarkin när han ville ge information. Istället gick han alltid via 
boendechefen för att denne skulle ordna ett möte med de vårdanställda och ”bjuda in” 
honom till mötet.  

Större kommun 



Empiri 

 26 

Boendechefen tyckte att kommunikationen med de vårdanställda fungerade bra, men 
trodde att de vårdanställda kanske inte höll med om detta eftersom hon ofta varit 
sjukskriven det senaste året. Enligt boendechefen gav distriktschefen henne information 
som hon i sin tur vidareförmedlade till de vårdanställda. Dessutom lyssnade 
boendechefen på de anställdas synpunkter och åsikter för att förmedla dessa vidare till 
distriktschefen. 
 
Enligt äldreomsorgschefen omfattades verksamheten av ett stort informationsflöde, där 
mycket extern information i form av lagar och regler i hög grad påverkade det interna 
informationsbehovet. Hon angav dessutom att olika anställda hade olika uppfattningar 
om hur mycket information de ville ha, varvid en del tyckte att de fick för lite 
information medan andra tyckte att de fick för mycket. Hon menade att detta gjorde det 
svårt, och näst intill omöjligt, att förmedla ”rätt” information till alla. Distriktschefen 
trodde däremot att de kunde lösa en del av dessa problem genom att lägga ut all 
information som fanns tillgänglig på Intranät.  
 
Äldreomsorgschefen, distriktschefen och boendechefen angav att lagtexter och politiska 
beslutsprotokoll ofta innehöll ett byråkratiskt språk och formella upplägg, vilket kunde 
göra det svårt att förstå dess innehåll. Alla cheferna ansåg att det inte fanns någon 
anledning att omarbeta sådant material, varvid de beslutat att sådana budskap skulle 
läggas ut på Intranät i oredigerad version. Om det fanns med något som var extra viktigt 
kunde de förtydliga och minska ner omfattningen av budskapet genom personliga träffar 
med närmast underanställd eller genom skriftliga sammanfattningar som 
vidarebefordrades inom hela organisationen. Distriktschefen angav att han föredrog 
muntlig information eftersom han ansåg att det var möjligt att förklara innebörden av 
olika termer och begrepp. Boendechefen ansåg att den skriftliga informationen som hon 
fick från högre nivåer ofta var luddig. Detta medförde att hon ofta fick tyda den innan 
hon muntligt förmedlade den vidare till de vårdanställda.  
 
Trots att mycket information lades ut på Intranät ansåg äldreomsorgschefen att det var 
mycket svårt att nå ut till alla vårdanställda inom kommunen med information och att 
mycket av informationen aldrig nådde fram till mottagarna. Detta trodde hon berodde på 
ointresse alternativt okunskap om och otillgänglighet till Internet. För att lösa detta 
ansåg hon att alla anställda mer aktivt måste söka information. Boendechefen angav att 
hon sällan gav information till någon enstaka vårdanställd i syfte att de skulle föra 
informationen vidare till resterande vårdanställda. Detta brukade hon inte göra då hon 
ansåg att information som skulle föras vidare i många led sällan nådde fram till alla.  
 
 
4.2.2 Kommunikation enligt ledare i den Större kommunen 
 
Organisationen hade enligt äldreomsorgschefen delegerat ner ansvar för olika delar till 
de vårdanställda. Detta gjordes för att göra de vårdanställda mer delaktiga i hela 
verksamheten. Äldreomsorgschefen angav att de vårdanställda bland annat hade fullt 
ansvar för schemaläggning, vilket enligt henne var en faktor som borde medföra att alla 
vårdanställda inom en avdelning kommunicerar mycket med varandra. Enligt 
boendechefen hade de vårdanställda även ansvar för vissa inköp till den dagliga driften. 
 
Socialchefen, äldreomsorgschefen och distriktschefen angav att de försökte skapa ett 
klimat som innebar att de vårdanställda fick en helhetssyn för hela äldreomsorgen. 
Dessa chefer betonade att kommunikationen var viktig för att skapa gemensamma 
värderingar inom ”koncernen äldreomsorgen” och att alla anställda skulle se sig själva 
som en betydelsefull del av hela kommunens äldreomsorg. På grund av att de olika 
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verksamhetsgrenarna var geografiskt utspridda var detta dock svårt enligt 
äldreomsorgschefen. Socialchefen ansåg att det varken fanns en Vi eller Vi-Dom känsla 
i organisationen. Äldreomsorgschefen och boendechefen ansåg å sin sida att det oftast 
fanns laganda medan distriktchefen tyckte att det alltid rådde laganda i organisationen.   
 
Alla chefer ansåg att debatter alltid uppmuntrades i organisationen. Distriktschefen 
angav att ett skäl till varför det var viktigt att alltid uppmuntra debatter var att det var 
bättre att olika problem debatterades inom organisationen istället för att det skrevs 
insändare i den lokala dagstidningen. Samtliga chefer ovanför boendechefen var eniga 
om att även dialog alltid uppmuntrades, medan boendechefen ansåg att dialog oftast 
uppmuntrades. Detta berodde enligt socialchefen på att det var ett budord som satts upp 
i organisationen för att skapa ett bra kommunikationsklimat. Äldreomsorgschefen 
uppgav att det ibland förekom att de samlade en viss personalstyrka för att tillsammans 
med dem diskutera något som bara berörde dessa. Som exempel på detta angav hon att 
de nyligen hade haft ett möte med enbart nattpersonal. Äldreomsorgschefen angav även 
att de under 2003 skulle kartlägga hur kommunikationskanalerna fungerade och var 
fellänkar uppstod. Detta för att kunna effektivisera kommunikationen i organisationen. 
 
Distriktschefen berättade att vid mindre ärenden, som exempelvis att ett äldreboende 
inte klarade att hålla sin budget, samverkade chefer med de vårdanställda för att 
tillsammans komma fram till lösningsförslag. De gemensamt utformade förslagen 
skickades sedan till politiker för beslutsfattande. Detta gjordes för att öka de 
vårdanställdas delaktighet i processen, vilket förhoppningsvis skulle leda till bättre 
uppföljning av beslutet. Distriktschefen ansåg att feedback var en viktig del av 
kommunikationen. Han angav att kommunikationen i organisationen fungerade bra men 
att det fanns mycket att göra för att alla skulle bli bättre på att ge varandra feedback. 
Samtliga chefer angav att de alltid tog sig tid att lyssna och besvara underanställdas 
frågor. Boendechefen angav dessutom att även om hon lyssnade och tog till sig av deras 
frågor och åsikter, var det inte alltid hon kunde göra något för att uppfylla dessa. 
 
Intranätet var enligt äldreomsorgschefen organisationens största informationskanal. Hon 
uppgav att hon även brukade kommunicera med anställda via e-post och genom att hon 
skickade ut månadsbrev. Dessa brev förmedlade olika saker som hänt eller var på gång 
att hända inom äldreomsorgen, men innehöll ibland även sammanfattningar av förslag 
och beslut i olika nämnder, om dessa var viktiga men svåra att förstå i sin helhet. 
Socialchefen angav att han förutom Intranätet använde sig av personaltidningen för att 
informera anställda. Boendechefen angav att hon brukade använda Intranätet vid 
kommunikation med andra chefer medan hon ibland faxade vissa meddelanden till 
äldreboendet för att snabbt få ut information till de vårdanställda i ett visst ärende.  
 
Socialchefen och äldreomsorgschefen angav att de sällan kommunicerade med de 
vårdanställda och att det oftast var de vårdanställda som tog kontakt med dem. 
Distriktschefen angav att han i huvudsak använde sig av muntlig kommunikation 
eftersom att han tyckte att det var lättare att kommunicera genom personliga möten och 
via telefonkontakt. Även boendechefen angav att hon mestadels kommunicerade 
muntligt via personliga möten med de vårdanställda. I övrigt ansåg boendechefen att 
hon kommunicerade ofta, om än inte dagligen, med de vårdanställda.  
 
Boendechefen angav att hon hade formella personalträffar med de vårdanställda där de 
samtalade om viktiga saker som berörde alla. Dessutom angav hon att hon ofta 
kommunicerade med de vårdanställda för att få information om hur arbetet fungerade.  
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Både distriktschefen och boendechefen kommunicerade mycket med andra personer 
inom samma hierarkiska nivå för att få förslag på problemlösningar, men även för att få 
information om hur verksamheten fungerade på andra ställen. Enligt distriktschefen 
skedde denna kommunikation oftast spontant och inte via inplanerade möten eftersom 
de arbetade på samma avdelning och därmed lätt kunde nå varandra.  
 
 
4.3 Information enligt vårdanställda 
 
I detta avsnitt redovisar vi resultaten från enkätundersökningen gällande information. 
Först redogörs för hur respondenterna upplevde stöd, information och återkoppling från 
närmaste chef. Därefter visas resultaten för hur ofta de upplevde att de fick skriftlig 
respektive muntlig information. Avsnittet avslutas med att visa enkätsvaren gällande 
informationsbarriärer. 
 
 
4.3.1 Stöd, information och återkoppling i praktiken 
 
Det som kan utläsas ur tabell 1 är att de vårdanställda och de långtidssjukskrivna i den 
Mindre kommunen ansåg att de fick mer stöd, information och återkoppling av den 
områdesansvarige än vad de vårdanställda i den Större kommunen ansåg att de fick av 
boendechefen. Överlag verkade de flesta respondenterna anse att de ganska ofta fick 
tillräckligt med stöd, information och återkoppling av närmast ovanstående chef. 
 
 
TABELL 1 Stöd, information och återkoppling. 
 
Enligt bilaga 2:  Enkätfråga 91 
Kommun:   Mindre   Större  
Respondentgrupp:  Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
Svarsalternativ Skala  Antal %  Antal %  Antal % 
Inte alls 1  1 5  0 0  0 0 
Sällan  2  1 5  0 0  3 21 
Ibland 3  3 14  3 60  5 36 
Oftast  4  14 66  1 20  6 43 
Alltid 5  2 10  1 20  0 0 
Totalt   21 100  5 100  14 100 
Medelvärde   3,71  3,60  3,21 
Standardavvikelse   0,88  0,80  0,77 
 
 
4.3.2 Skriftlig och muntlig information i praktiken 
 
Tabell 2 visar att majoriteten av respondenterna ansåg att de inte alltför ofta fick 
skriftlig information från ledningen. Resultaten pekar på tendensen att de vårdanställda i 
den Mindre kommunen verkade anse att de minst ofta fick detta. På frågan om hur ofta 
respondenterna ansåg att de fick muntlig information från ledningen svarade ingen att 
de aldrig fick det. Svaren bland de vårdanställda i den Mindre kommunen hade ganska 
stor spridning, men sammantaget verkade de anse att de fick mer muntlig information 
än övriga respondentgrupper. En av de vårdanställda i den Mindre kommunen föreslog, 
under enkätfråga 23, att all muntlig information även skulle kommuniceras skriftligt för 
att ingen skulle missa denna. En annan angav att ledare i god tid borde informera om 
allt som var på gång för att undvika ryktesspridning.  

                                                 
1 Om vårdanställda ansåg att de fick tillräckligt stöd, information och återkoppling av närmast 

ovanstående chef. 
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TABELL 2 Skriftlig och muntlig information. 
 
Enligt bilaga 2:  Enkätfråga 152  Enkätfråga 143 
Kommun:   Mindre   Större   Mindre   Större  
Respondentgrupp:  Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
 Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
Svarsalternativ Skala  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal % 
Aldrig  1  2 10  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
Nästan aldrig 2  11 52  2 40  5 36  4 19  1 20  5 36 
Ibland 3  7 33  2 40  8 57  9 43  3 60  9 64 
Ofta 4  1 5  1 20  1 7  7 33  1 20  0 0 
Dagligen  5  0 0  0 0  0 0  1 5  0 0  0 0 
Totalt   21 100  5 100  14 100  21 100  5 100  14 100 
Medelvärde   2,33  2,80  2,71  3,24  3,00  2,64 
Standardavvikelse   0,71  0,75  0,59  0,81  0,63  0,48 

 
 
4.3.3 Informationsbarriärer i praktiken 
 
Resultaten visar att de allra flesta (80 procent) av de vårdanställda i den Mindre 
kommunen ansåg att chefer använde ett språk som de förstod. Detsamma gäller för 
långtidssjukskrivna i den Mindre kommunen. I den Större kommunen är det något färre 
av de vårdanställda (72 procent) som anser att chefen använder ett språk de förstår. 
Påståendet som handlade om ”att det spelade stor roll när i tiden information gavs från 
chefer” gav väldigt spridda svar. Tendensen i alla tre grupperna är att det fanns en svag 
övervikt för att det spelade mindre roll, men en relativt stor del av de vårdanställda i alla 
tre grupperna menar att det spelar roll när informationen ges. (se tabell 3) En av de 
vårdanställda i den Mindre kommunen hade inte besvarat dessa två frågor.   
 
 
TABELL 3 Informationsbarriärer i form av språk och information overload.  
 
Enligt bilaga 2:  Enkätfråga 18B4  Enkätfråga 18C5 
Kommun:   Mindre   Större   Mindre   Större  
Respondentgrupp:  Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
 Vård- 

anställda 
 Långtids - 

Sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
Svarsalternativ Skala  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal % 
Stämmer helt  1  0 0  0 0  1 7  3 15  0 0  1 7 
Stämmer ganska bra 2  2 10  0 0  1 7  3 15  2 40  2 14 
Stämmer 3  2 10  1 20  2 14  6 30  0 0  5 37 
Stämmer lite 4  8 40  3 60  5 36  6 30  1 20  3 21 
Stämmer inte alls 5  8 40  1 20  5 36  2 10  2 40  3 21 
Totalt   20 100  5 100  14 100  20 100  5 100  14 100 
Medelvärde   4,10  4,00  3,86  3,05  3,60  3,36 
Standardavvikelse   0,94  0,63  1,19  1,20  1,37  1,17 
 
 
Resultaten av påståendet om att informationsmottagandet var beroende på vem som gav 
informationen gav väldigt spridda svar. Resultaten visade dock tendensen att det fanns 
en svag övervikt i alla tre grupperna för att informationsmottagandet berodde på vem 
som förmedlade informationen, men en relativt stor del verkade mena att det spelar roll. 
De vårdanställda i den Större kommunen ansåg i störst omfattning att information 
ibland stördes av vårdtagare medan de långtidssjukskrivna i minst omfattning ansåg 
detta. (tabell 4) För att de vårdanställda skulle få sitta i fred under personalmötet ansåg 
en av de vårdanställda i den Mindre kommunen under enkätfråga 23 att den andra 
avdelningen under denna tid skulle passa ringningarna från vårdtagarna.  
                                                 
2 Hur ofta vårdanställda ansåg att de fick skriftlig information från ledningen. 
3 Hur ofta vårdanställda ansåg att de fick muntlig information från ledningen. 
4 Chefer använde ofta ett språk med olika begrepp som jag inte förstod. 
5 Det spelade stor roll när i tiden information gavs från chefer eftersom ibland var det för mycket 

information på en gång, vilket gjorde att jag inte orkade ta till mig allt. 
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TABELL 4 Informationsbarriärer i form av  psykologiska barriärer och tillgänglighet.  
 
Enligt bilaga 2:  Enkätfråga 18A6  Enkätfråga 18E7 
Kommun:   Mindre   Större   Mindre   Större  
Respondentgrupp:  Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
 Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
Svarsalternativ Skala  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal % 
Stämmer helt  1  1 5  2 40  4 30  5 24  0 0  6 43 
Stämmer ganska bra 2  6 29  1 20  3 21  2 9  1 20  0 0 
Stämmer 3  7 33  1 20  2 14  4 19  1 20  3 21 
Stämmer lite 4  4 19  0 0  3 21  9 43  3 60  5 36 
Stämmer inte alls 5  3 14  1 20  2 14  1 5  0 0  0 0 
Totalt   21 100  5 100  14 100  21 100  5 100  14 100 
Medelvärde   3,10  2,40  2,71  2,95  3,40  2,50 
Standardavvikelse   1,11  1,50  1,44  1,29  0,80  1,35 

 
 
4.4 Kommunikation enligt vårdanställda  
 
I detta avsnitt redogör vi för respondenternas svar när det gäller kommunikation. 
Avsnittet behandlar hur respondenterna upplevde att kommunikationen med ledare 
fungerade, hur stämningen var i organisationen, huruvida debatt och dialog 
uppmuntrades samt ledares förmåga att lyssna och ta till sig av de vårdanställdas 
åsikter. Avsnittet avslutas med hur respondenterna upplevde kommunikationen inom 
avdelningen och hur kommunikationen fungerade med andra avdelningar. 
 
 
4.4.1 Kommunikation med ledare  
 
Resultaten visar att majoriteten av de vårdanställda i både den Mindre kommunen (57 
procent) och den Större kommunen (58 procent) ansåg att kommunikationen med högre 
chefer inte fungerade särskilt bra.  Motsvarande siffra för de långtidssjukskrivna var 40 
procent. I motsats till detta verkade respondenterna tycka att kommunikationen med 
närmsta chef fungerade ganska bra. Tendensen visade dock att de långtidssjukskrivna 
tyckte att kommunikationen med både högre chefer och närmast ovanstående chef 
fungerade bättre än vad de vårdanställda i tjänst tyckte. (se tabell 5)  
 
 
TABELL 5 Hur kommunikation med ledare upplevdes att fungera. 
 
Enligt bilaga 2:  Enkätfråga 68  Enkätfråga 59 
Kommun:   Mindre   Större   Mindre   Större  
Respondentgrupp:  Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
 Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
Svarsalternativ Skala  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal % 
Mycket dåligt 1  9 43  1 20  5 37  2 10  0 0  1 7 
Dåligt  2  3 14  1 20  3 21  2 10  0 0  1 7 
Hyfsat  3  7 33  1 20  3 21  5 23  2 40  8 58 
Bra 4  1 5  2 40  3 21  9 43  2 40  2 14 
Mycket bra 5  1 5  0 0  0 0  3 14  1 20  2 14 
Totalt   21 100  5 100  14 100  21 100  5 100  14 100 
Medelvärde   2,14  2,80  2,29  3,43  3,80  3,21 
Standardavvikelse   1,17  1,17  1,16  1,14  0,75  1,01 

 
 

                                                 
6 Jag tog till mig information olika beroende på vem som gav informationen. 
7 Information som gavs av chefer under min arbetstid stördes ibland av vårdtagare. 
8 Hur vårdanställda ansåg att kommunikationen fungerade med chefer inom högre nivåer än närmast 

ovanstående chef. 
9 Hur vårdanställda ansåg att kommunikationen fungerade med närmast ovanstående chef. 
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4.4.2 Stämningen i organisationen 
 
Det som kan utläsas ur tabell 6 är att 52 procent av de vårdanställda i den Mindre 
kommunen upplevde att det inte var någon laganda mellan ledare och vårdanställda. 
Detsamma svarade 57 procent av de vårdanställda i den Större kommunen. Däremot 
verkade majoriteten (60 procent) av de långtidssjukskrivna anse att det rådde laganda. 
Tendensen pekade på att det endast var ett fåtal (fem procent) av samtliga respondenter 
som verkade tycka att det alltid var laganda i organisationen.   
 
 
TABELL 6 Hur de vårdanställda ansåg att stämningen mellan ledning och vårdanställda var.  
 
Enligt bilaga 2:  Enkätfråga 410 
Kommun:   Mindre   Större  
Respondentgrupp:  Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
Svarsalternativ Skala  Antal %  Antal %  Antal % 
Vi (laganda, gemenskap)  1  0 0  1 20  1 7 
Oftast laganda 2  6 29  2 40  4 29 
Varken Vi eller Vi-Dom 3  4 19  0 0  1 7 
Oftast Vi-Dom 4  9 42  2 40  7 50 
Vi-Dom 5  2 10  0 0  1 7 
Totalt   21 100  5 100  14 100 
Medelvärde   3,33  2,60  3,21 
Standardavvikelse   0,99  1,20  1,15 
 
 
4.4.3 Debatt och dialog i praktiken  
 
Enligt resultaten i tabell 7 verkade de vårdanställda i den Större kommunen tillsammans 
med de långtidssjukskrivna mena att debatt och dialog uppmuntrades mer än vad de 
vårdanställda i den Mindre kommunen ansåg. Överlag verkade dock inte 
respondenterna anse att debatt och dialog uppmuntrades speciellt mycket. Ingen av 
respondenterna tycktes anse att debatt och dialog alltid uppmuntrades i organisationen. 
 
 
TABELL 7 Om vårdanställda ansåg att debatt och dialog uppmuntrades i organisationen.  
 
Enligt bilaga 2:  Enkätfråga 711  Enkätfråga 812 
Kommun:   Mindre   Större   Mindre   Större  
Respondentgrupp:  Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
 Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
Svarsalternativ Skala  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal % 
Inte alls 1  5 24  0 0  3 21  3 14  0 0  2 14 
Sällan  2  6 28  3 60  2 14  4 19  2 40  2 14 
Ibland 3  8 38  1 20  5 36  12 57  2 40  7 50 
Oftast  4  2 10  1 20  4 29  2 10  1 20  3 22 
Alltid 5  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
Totalt   21 100  5 100  14 100  21 100  5 100  14 100 
Medelvärde   2,33  2,60  2,71  2,62  2,80  2,79 
Standardavvikelse   0,94  0,80  1,10  0,84  0,75  0,94 
 
 
4.4.4 Ledares förmåga att lyssna och ta till sig åsikter 
 
I tabell 8 framgår att det var en stor övervikt av de vårdanställda i den Mindre 
kommunen som ansåg att den områdesansvarige hade tid att lyssna på deras frågor och 
åsikter. Resultaten visar även att de långtidssjukskrivna verkade tycka detta, om än i 
något mindre omfattning. De vårdanställda i den Större kommunen verkade vara mindre 
                                                 
10 Hur de vårdanställda ansåg att stämningen mellan ledning och vårdpersonal var. 
11 Om vårdanställda ansåg att debatt uppmuntrades i organisationen. 
12 Om vårdanställda ansåg att dialog uppmuntrades i organisationen. 
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nöjda över detta. Tabellen visar även att de vårdanställda i den Mindre och den Större 
kommunen i högre omfattning än de långtidssjukskrivna ansåg att närmaste chef tog till 
sig deras åsikter. Resultaten pekade på tendensen att ingen av respondenterna tycktes 
mena att deras närmsta chef varken hade tid att lyssna eller ta till sig vad de tyckte. 
 
 
TABELL 8 Om vårdanställda ansåg att närmast ovanstående chef lyssnade och tog till sig åsikter.   
 
Enligt bilaga 2:  Enkätfråga 2113  Enkätfråga 2214 
Kommun:   Mindre   Större   Mindre   Större  
Respondentgrupp:  Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
 Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
Svarsalternativ Skala  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal %  Antal % 
Aldrig  1  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
Sällan  2  2 10  1 20  1 7  3 14  2 40  2 14 
Ibland 3  4 19  1 20  9 65  6 29  1 20  6 43 
Oftast  4  9 43  2 40  3 21  11 52  2 40  5 36 
Alltid  5  6 28  1 20  1 7  1 5  0 0  1 7 
Totalt   21 100  5 100  14 100  21 100  5 100  14 100 
Medelvärde   3,90  3,60  3,28  3,48  3,00  3,36 
Standardavvikelse   0,92  1,02  0,70  0,79  0,89  0,81 

 
 
4.4.5 Arbetsrelaterad kommunikation inom avdelningar 
 
I tabell 9 framgår att samtliga respondenter verkade anse att de inom vårdavdelningen 
kommunicerade mycket ofta om arbetsrelaterade saker. Tendensen visade dock att de 
vårdanställda och de långtidssjukskrivna i den Mindre kommunen gav intryck av att de 
mer ofta kommunicerade med sina arbetskamrater om saker som rörde arbetet än vad de 
vårdanställda i den Större kommunen ansåg. Ingen av respondenterna i de tre grupperna 
ansåg att de sällan eller aldrig pratade om arbetsrelaterade saker inom avdelningen. 
 
 
TABELL 9 Arbetsrelaterad kommunikation inom avdelningen.  
 
Enligt bilaga 2:  Enkätfråga 1115 
Kommun:   Mindre   Större  
Respondentgrupp:  Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
Svarsalternativ Skala  Antal %  Antal %  Antal % 
Aldrig  1  0 0  0 0  0 0 
Sällan 2  0 0  0 0  0 0 
Ibland 3  1 5  0 0  3 21 
Ofta 4  7 33  1 20  3 21 
Dagligen 5  13 62  4 80  8 58 
Totalt   21 100  5 100  14 100 
Medelvärde   4,57  4,80  4,36 
Standardavvikelse   0,58  0,40  0,81 

 
 
4.4.6 Kommunikation mellan avdelningar på samma hierarkiska nivå 
 
Frågan som handlade om hur vårdanställda ansåg att kontakten och kommunikationen 
fungerade med andra vårdavdelningar gav väldigt spridda svar. Resultaten visar att tio 
procent av de vårdanställda i den Mindre kommunen tycktes mena att kontakten och 
kommunikationen med andra avdelningar fungerade ganska dåligt. Motsvarande siffra 
för de långtidssjukskrivna var 40 procent, medan 50 procent av de vårdanställda i den 

                                                 
13 Om vårdanställda ansåg att närmast ovanstående chef hade tid att lyssna på frågor och åsikter.   
14 Om vårdanställda ansåg att närmast ovanstående chef tog till sig vad de tyckte. 
15 Hur ofta vårdanställda pratade om arbetsrelaterade saker inom avdelningen. 
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Större kommunen verkade tycka det. Tendensen visar därmed att de vårdanställda i den 
Mindre kommunen verkade tycka att kontakten och kommunikationen med andra 
avdelningar fungerade något bättre än vad de övriga respondentgrupperna verkade 
tycka. Sammantaget gav resultaten intryck av att de vårdanställda överlag ansåg att 
kontakten mellan olika vårdavdelningar fungerade hyfsat.  
 
 
TABELL 10 Kontakt och kommunikation med andra vårdavdelningar.  
 
Enligt bilaga 2:  Enkätfråga 1016 
Kommun:   Mindre   Större  
Respondentgrupp:  Vård- 

anställda 
 Långtids - 

sjukskrivna 
 Vård- 

anställda 
Svarsalternativ Skala  Antal %  Antal %  Antal % 
Mycket dåligt 1  1 5  1 20  3 21 
Dåligt  2  1 5  1 20  4 29 
Hyfsat  3  11 52  1 20  1 7 
Bra 4  7 33  1 20  5 36 
Mycket bra 5  1 5  1 20  1 7 
Totalt   21 100  5 100  14 100 
Medelvärde   3,29  3,00  2,79 
Standardavvikelse   0,82  1,41  1,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Hur vårdanställda ansåg att kontakten och kommunikationen fungerade med andra vårdavdelningar. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att utgå från empirin som sammanställts i kapitel fyra. Vi 
kommer att analysera hur information och kommunikation ser ut att fungera och varför 
den fungerar som den gör i de bägge undersökta kommunerna. Vi kommer även att göra 
kopplingar till företagskultur, decentralisering och styrning samt jämföra resultaten 
från vår undersökning med teorin för att se om dessa överensstämmer med varandra.  
 
 
5.1 Information i den Mindre kommunen 
 
Den områdesansvarige i den Mindre kommunen ansåg att hon på grund av tidsbrist bara 
ibland gav de vårdanställda tillräckligt med stöd och information. Av de vårdanställda 
verkade dock majoriteten anse att de oftast fick detta av henne. Majoriteten av de 
långtidssjukskrivna verkade tycka att de ibland fick tillräckligt med stöd, information 
och återkoppling av den områdesansvarige. Detta medför därmed att det ser ut som om 
den områdesansvarige och de långtidssjukskrivna upplevde detta på ett likartat sätt. 
 
Eftersom det var väldigt kort tid mellan förslag till förändring och beslutsfattande hann 
ledarna inte lyssna på de vårdanställdas åsikter. Styrningen i organisationen verkade 
därmed ha inslag av styrning över eftersom denna typ av styrning enligt Häckner 
(1998a)17 leder till att underanställda inte får vara med och påverka vid beslutsfattande.  
 
Boland Jr (1979)18 anger att analysera informationsbehovet innebär att definiera vad ett 
informationssystem ska göra. Författaren menar att ett informationssystem kan utformas 
på två olika sätt: det modellbaserade synsättet, som baseras och konstrueras utifrån 
ledningens önskemål, respektive det aktörsbaserade synsättet, som baseras på 
handlingar från organisationens medlemmar. Det modellbaserade synsättet kan kopplas 
till informationsinsamlingen, eftersom ledarna inte alltför ofta inhämtade information 
från de vårdanställda inför beslutsfattande.  
 
Den områdesansvarige angav att hon sällan kommunicerade skriftlig med de 
vårdanställda. Detta stämmer bra överens med svaren från de vårdanställda, där 
tendensen visade att de verkade anse att de nästan aldrig fick skriftlig information. 
Utifrån medelvärdena ser det ut som om de långtidssjukskrivna tyckte att de fick mer 
skriftlig information från ledarna än vad de vårdanställda ansåg. 
 
Utifrån medelvärdena verkade majoriteten av de vårdanställda och de 
långtidssjukskrivna anse att de ibland fick muntlig information av ledarna. Den 
områdesansvarige angav att hon hade kontinuerliga personalmöten och att hon därtill 
försökte hålla daglig kontakt med de vårdanställda. Hon ansåg dessutom att daglig 
kontakt förbättrade kommunikationen mellan henne och de vårdanställda. Detta kan 
kopplas till Their (1997)19 som anser att kommunikation stärker och stimulerar sociala 
band och medmänsklig kontakt. 
 
Enligt Albinsson (1998)20 har individer en selektiv perception som kan medföra att 
individen inte tar till sig budskapet även om denne deltar i dialogen. Detta kan kopplas 
till att den områdesansvarige ansåg att det förekom att någon av de vårdanställda inte 
brydde sig om att lyssna eller uppfattade informationen fel. 
                                                 
17 Se 3.1.3.1 
18 Se 3.2.1 
19 Se 3.1.1 
20 Se 3.3.1 
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5.1.1 Barriärer för förmedling av information i den Mindre kommunen 
 
Enligt Högström et al (1999)21 är det viktigt att information utformas utifrån 
mottagarens perspektiv för att vara relevant. Detta överensstämmer inte med att skriftlig 
information inte omarbetades enligt socialchefen, då de inte såg någon mening med att 
göra detta. Den områdesansvarige angav att hon oftast gav de vårdanställda muntlig 
information, då den var lättare att förstå samt kunde läggas fram lite ”mjukare”. 80 
procent av de vårdanställda samt lika många av de långtidssjukskrivna ansåg att 
påståendet, om att ledare ofta använde ett språk som de inte förstod, inte alls stämde 
respektive att det stämde lite. Resultaten kan vara en tendens på att de oftast fick 
muntlig information. 
 
Berry (1989)22 anser att det är viktigt att även otrevlig information förmedlas, eftersom 
informationen ofta snedfördelas när den slussas genom de olika hierarkiska nivåerna. 
Detta överensstämmer inte med att den områdesansvarige ibland filtrerade bort ”hemsk” 
information innan hon delgav de vårdanställda informationen. 
 
Their (1997)23 anser att språket som sändaren använder kan vara ett stort hinder för att 
mottagaren ska förstå budskapet som förmedlas. Majoriteten av de vårdanställda och 
långtidssjukskrivna gav inte intryck av att chefernas språk var något större hinder, vilket 
kan bero på att informationen mestadels förmedlades muntligt. 
 
Den områdesansvarige angav att de vårdanställda informerades endast om sådant som 
direkt berörde deras arbetssituation. Utifrån medelvärdet verkade det som om de 
vårdanställda tyckte att det ibland var för mycket samtida information, medan de 
långtidssjukskrivna i mindre omfattning verkade tycka detta.   
 
Their (1997)24 anser att informationsmottagandet är selektivt eftersom mottagarna har 
psykologiska barriärer som innebär att informationsmottagarna tar till sig information 
olika beroende på vem som ger informationen. Detta kan enligt författaren bero på 
bristande förtroende, avundsjuka och förutfattade meningar om den individ som 
förmedlar informationen. Utifrån medelvärdena verkar det som om de 
långtidssjukskrivna i större omfattning än de vårdanställda ansåg att de tog till sig 
information olika beroende på vem som gav informationen.   
 
Socialchefen angav att det ibland var svårt att nå fram med information till alla eftersom 
de inte alltid var tillgängliga. Med medelvärdet för de vårdanställda som utgångspunkt 
verkade dessa uppleva att information från ledare ibland stördes av vårdtagare. De 
långtidssjukskrivna verkade dock i mindre omfattning än de vårdanställda anse att de 
stördes av vårdtagare när ledare gav dem information. 
 
Enligt Their (1997)25 kan hörbarheten vid information och kommunikation helt eller 
delvis förhindras beroende på hur tillgängliga mottagarna är i en arbetssituation. Detta 
stämmer överens med ett av förslagen till förbättringar som en av de vårdanställda 
angav i den avslutande, öppna frågan i enkäten. Hon ansåg att avdelningarna 
sinsemellan skulle avlasta varandra genom att passa varandras ringningar vid 
personalmöten för att samtliga vårdanställda inom avdelningen skulle kunna vara 
närvarande vid hela mötet.  
                                                 
21 Se 3.2.2 
22 Se 3.2.2 
23 Se 3.2.2 
24 Se 3.2.2 
25 Se 3.2.2 
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5.2 Kommunikation i den Mindre kommunen  
 
Socialchefen ansåg att hon sällan gav de vårdanställda information och att hon sällan 
kommunicerade med dem. Med medelvärdet som utgångspunkt verkade det som om 
kommunikationen mellan socialchefen och de långtidssjukskrivna fungerade bättre än 
mellan socialchefen och de vårdanställda.  
 
Den områdesansvarige ansåg att kommunikationen mellan henne och de vårdanställda 
fungerade bra. Tendensen visade att respondenterna i denna kommun verkade anse att 
kommunikationen med den områdesansvarige fungerade hyfsat bra. Utifrån resultaten 
verkade de långtidssjukskrivna vara mer nöjda än de vårdanställda, då ingen av de 
långtidssjukskrivna tycktes anse att den fungerade dåligt eller mycket dåligt. Att 
kommunikationen mellan de vårdanställda och den områdesansvarige fungerade bättre 
än med socialchefen kan troligtvis förklaras med den hierarkiska styrningen. 
 
Både socialchefen och den områdesansvarige ansåg att det rådde vi-känsla mellan 
ledarna och de vårdanställda. Utifrån medelvärdena verkade detta inte stämma överens 
med vare sig de vårdanställdas eller de långtidssjukskrivnas åsikter. Utifrån 
medelvärdena verkade de långtidssjukskrivna tycka att det fanns mer laganda i 
organisationen än vad de vårdanställda som var i tjänst tyckte. Detta kan vara ett tecken 
på att ledarna inte lyckats skapa ett företagsklimat som medför att anställda upplever att 
det finns en vi-anda i organisationen. 
 
 
5.2.1 Debatt och dialog i den Mindre kommunen  
 
Socialchefen och den områdesansvarige angav att debatt oftast respektive alltid 
uppmuntrades. Detta verkade inte stämma överens med vare sig de vårdanställdas eller 
de långtidssjukskrivnas åsikter, då endast tio respektive 20 procent angav dessa båda 
svarsalternativ. Medelvärdena visade en tendens till att dessa respondenter inte tyckte 
att debatt uppmuntrades särskilt ofta.  
 
De vårdanställda hade framfört önskemål om att den områdesansvarige skulle 
stationeras på äldreboendet för att kommunikationen skulle fungera bättre och för att det 
skulle uppstå naturliga debatter mellan dem och den områdesansvarige. Detta stämmer 
överens med Almqvists & Fritz (1995)26 resonemang om att debatter krävs för att 
kommunikationen i en organisation ska vara effektiv. Författarnas resonemang om att 
ledare bör ta reda på de mänskliga resurserna i organisationen genom debatt och 
kommunikation stämmer väl överens med ett förbättringsförslag som en vårdanställd 
angav. Detta förslag innebar att ledare skulle prata mer med de vårdanställda för att på 
så vis ta reda på de vårdanställdas dolda kompetenser och därmed bättre kunna ta 
tillvara dessa.  Detta kan kopplas till att företagskultur kan medföra möjlighet till närhet 
eller avstånd, makt eller maktlöshet etcetera. Förslaget från den vårdanställde verkar 
tyda på att de anser att det ibland råder maktlöshet över arbetssituationen.  
 
Socialchefen tyckte att dialog oftast uppmuntrades i organisationen, medan den 
områdesansvarige menade att detta alltid gjordes. Detta såg inte ut att överensstämma 
med de vårdanställdas och de långtidssjukskrivnas åsikter. Med medelvärdena som 
utgångspunkt verkade det som om ledarnas åsikter om att dialog alltid eller oftast 
uppmuntrades i organisationen varken hade fått genomslag hos de vårdanställda eller de 
långtidssjukskrivna.  

                                                 
26 Se 3.4 
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Decentralisering kräver enligt Högström et al (1999)27 ökad och öppen information och 
kommunikation mellan ledare och anställda. Detta resonemang stämmer inte överens 
med att den områdesansvarige ansåg att kommunikationen mellan henne och de 
vårdanställda minskat i takt med att ansvar delegerats ner till de vårdanställda. 
 
 
5.2.2 Att lyssna på och ta till sig vårdanställdas åsikter i den Mindre kommunen 
 
Den områdesansvarige angav att hon alltid tog sig tid att lyssna på de vårdanställdas 
frågor och åsikter. Resultaten visade att detta inte helt verkade överensstämma med de 
vårdanställdas och de långtidssjukskrivnas svar. Medelvärdena för de vårdanställda och 
långtidssjukskrivna visar istället en tendens till att de flesta av dessa respondenter 
verkade anse att den områdesansvarige oftast tog sig tid att lyssna.   
 
Jeremias (1999)28 anser att anställdas engagemang för nya initiativ ökar om dessa får 
medverka i förändringsprocessen, vilket enligt författaren beror på att de känner att de 
får vara med och påverka sin arbetssituation. Författarens resonemang stämmer 
motsatsvis överens med styrningen i organisationen. Socialchefen uppgav att ledarna 
inte alltid hann lyssna på de vårdanställdas åsikter inför beslutsfattande. Samtidigt 
uppgav en av de vårdanställda att information och medbestämmande i grupperna är 
viktigt inför beslutsfattande, där de vårdanställda är experter när det gäller vårdtagarna. 
Hon angav även att benen ofta ”sparkas” av de som arbetar vid en omorganisation. 
 
Den områdesansvarige tyckte att hon oftast tog till sig de vårdanställdas åsikter, vilket 
även de flesta vårdanställda verkade tycka att hon gjorde. Med medelvärdet som 
utgångspunkt tycktes det som att de vårdanställda ansåg att den områdesansvarige oftare 
tog till sig än inte tog till sig av deras åsikter. Utifrån medelvärdena för respondenterna 
inom denna kommun verkade det som om de långtidssjukskrivna tyckte att den 
områdesansvarige i mindre omfattning tog till sig vad de tyckte än vad de vårdanställda 
som var i tjänst tyckte.  
 
Berry (1989)29 anger att de flesta anställda inte framför sina åsikter till ledare eftersom 
de känner att ledare mer eller mindre bagatelliserar dessa samt att det är viktigt att 
”plocka poäng”. Detta stämmer inte överens med att den områdesansvarige trodde att de 
vårdanställda ofta kontaktade henne när de hade olika problem. Att hon inte trodde att 
det var de informella ledarna som kontaktade henne när problemet gällde 
vårdavdelningen kan, i enighet med Berry (1989), vara att dessa ville ”plocka poäng”.  
 
Undersökningar har enligt Macintosh (1994)30 visat att ledare ägnar mycket av sin tid åt 
insamling av information. Detta överensstämmer med att den områdesansvarige hade 
kontinuerliga möten med de vårdanställda för att diskutera olika saker samt att hon ofta 
kommunicerade med dessa för att ta till sig information. Eriksson (2002)31 anser att 
brister i förändrings - eller nyhetskommunikationen kan leda till att rykten börjar spridas 
bland de anställda. Detta går hand i han med att en vårdanställd angav att informationen 
från ledare borde komma i god tid för att undvika ryktesspridning.    
   
 
 
                                                 
27 Se 1.2 
28 Se 3.4 
29 Se 3.4.1 
30 Se 3.3.4 
31 Se 3.3.4 
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5.2.3 Kommunikation inom och mellan avdelningar i den Mindre kommunen 
 
Utifrån medelvärdena verkar det som att de vårdanställda och de långtidssjukskrivna 
ansåg att de i stort sett dagligen pratade om arbetsrelaterade saker med sina 
arbetskamrater. Detta kan vara ett resultat av den decentralisering som genomförts i 
organisationen, vilken enligt den områdesansvarige innebar att de vårdanställda själva 
planerade dagliga rutiner och arbetsscheman. Enligt Andrews & Baird Jr (1995)32 är det 
vanligt att arbetslag inom en avdelning träffas för att planera arbetsschema, uppdrag, 
effektivitet etcetera.  
 
Både socialchefen och den områdesansvarige angav att kommunikationen med andra 
chefer fungerade bra och att de ofta kommunicerade med varandra. Medelvärdena 
mellan de vårdanställda och de långtidssjukskrivnas visade inga större differenser, 
vilket verkar tendera till att dessa respondenter tycktes anse att kommunikationen med 
andra vårdavdelningar fungerade likartat. Det verkar dock som om ledarna inom 
organisationen ansåg att deras kontakt med andra ledare fungerade bättre än vad de 
vårdanställda och långtidssjukskrivna ansåg om kontakten med andra vårdavdelningar.  
 
Andrews & Baird Jr (1995)33 anser att det är viktigt att olika avdelningar har nära 
kontakt och kommunikation för att avdelningarna inte ska glida isär. Detta stämmer 
överens med att socialchefen angav att de hade bra kontakt och kommunikation mellan 
ledare, vilket hon trodde kunde förklaras av att de arbetade nära varandra. Utifrån 
medelvärdena från enkätundersökningen ser det ut som att kommunikationen mellan 
olika vårdavdelningar fungerade hyfsat. Även Alvesson (2001)34 anger att det är viktigt 
med bra kommunikation mellan olika avdelningar eftersom detta leder till ökat 
samarbete mellan avdelningarna. Detta kan kopplas till att socialchefen angav att ökad 
kommunikation mellan vårdavdelningarna skulle kunna leda till att de vårdanställda 
kunde hjälpas åt att jämna ut arbetsbördan mellan vårdavdelningarna vid exempelvis 
sjukfrånvaro och samtidigt öka förståelsen för andras arbetssituation.  
 
 
5.3 Information i den Större kommunen  
 
Boendechefen i den Större kommunen tyckte inte att hon gav underanställda tillräckligt 
stöd och information. Utifrån medelvärdet ser det ut som de vårdanställda upplevde att 
de ibland fick detta. Resultaten verkar peka på att de vårdanställda tyckte att de fick mer 
stöd, information och återkoppling än vad boendechefen upplevde att hon gav av detta.  
 
Styrning över leder enligt Häckner (1998a)35 till att underanställda inte får vara med och 
påverka vid beslutsfattande, medan styrning med innebär att ledare och underanställda 
kommunicerar idéer med varandra. Chefer från högre nivåer än boendechefen lade 
initialt fram väl förankrade underlag för beslut, och därefter fick alla anställda från alla 
hierarkiska nivåer komma med lösningsförslag. Styrningen kan därmed enligt Häckners 
(1998a) resonemang sägas ha inslag av både styrning över och styrning med.   
 
Enligt Boland Jr (1979)36 kan ett informationssystem utformas genom ett modellbaserat 
synsättet alternativt ett aktörsbaserat. Det aktörsbaserade synsättet stämmer delvis in på 
hur information insamlades. Detta eftersom chefer från högre nivåer än boendechefen 
                                                 
32 Se 3.4.3 
33 Se 3.4.2 
34 Se 3.4.2 
35 Se 3.1.3.1 
36 Se 3.2.1 
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inhämtade information och statistiskt material inför beslutsfattande, men att de anställda 
därefter fick komma med förslag som sedan behandlades innan ärendet skickades vidare 
till politikerna. 
 
Enligt cheferna var Intranät den största informationskanalen. Dessutom använde olika 
chefer sig av e-post, månadsbrev, personaltidningen och fax för att kommunicera med 
och informera de vårdanställda i olika ärenden. Utifrån medelvärdet verkar det som om 
de vårdanställda fick skriftlig information ibland, men med visst inslag av nästan aldrig. 
Eftersom cheferna satsade mycket på att lägga ut all information på Intranät kan detta 
vara en tendens till att de vårdanställda inte sökte denna information, i enighet med 
äldreomsorgschefens antaganden. 
 
Engquist (1992)37 anser bland annat att den skriftliga informationen är enkel att 
förmedla och minskar risken för missförstånd. Detta stämmer inte överens med att 
äldreomsorgschefen tyckte att det ibland var nödvändigt att sammanfatta viktigare 
förslag och beslut för att reducera risken för missuppfattningar.  
 
Cheferna inom högre nivåer än boendechefen angav att de endast hade sporadisk 
kontakt med de vårdanställda och att denna kommunikation vanligtvis initierades hos de 
vårdanställda. Boendechefen uppgav att hon ofta kontaktade de anställda vid 
äldreboendet. Utifrån medelvärdet verkade det som om de vårdanställda inte tyckte att 
de fick muntlig information av ledarna särskilt ofta.  
 
Andrews & Baird Jr (1995)38 anser att den verbala kommunikationen har stora fördelar, 
då individerna kan skapa en ömsesidig dialog som är mer personlig och ger en 
uppskattningskänsla. Författarnas resonemang överensstämmer med att distriktschefen 
tyckte att det var lättare att kommunicera genom personliga möten och telefonkontakt.  
 
 
5.3.1 Barriärer för förmedling av information i den Större kommunen 
 
Äldreomsorgschefen, distriktschefen och boendechefen angav att politiska beslut och 
dylikt inte omarbetades innan det skickades vidare inom organisationen. Detta trots att 
de ansåg att sådant material ofta var byråkratiskt och formellt utformat. Boendechefen 
angav att hon ofta fick tyda skriftlig information innan hon muntligt informerade de 
anställda om dess innebörd. Utifrån dessa åsikter verkar det som om sådant material kan 
innehålla ett svårt språk. Utifrån medelvärdet verkar det inte som om de vårdanställda 
tyckte att cheferna använde ett särskilt svårt språk. Resultatet kan vara en tendens på att 
boendechefen ofta informerade de vårdanställda muntligen. 
 
Högström et al (1999)39 och Bolin (1987)40 anser att det är viktigt att fastställa vilka 
informationsmottagarna är för att informationen ska kunnas utformas på sådant sätt att 
den blir relevant för mottagare inom olika hierarkiska nivåer. Detta överensstämmer inte 
med de svar som cheferna angav eftersom skriftlig information sällan omarbetades.  
 
Distriktschefen uppgav att all skriftlig information skulle vara tillgänglig via Intranät. 
Enligt boendechefen fick alla vårdanställda dessutom muntlig information minst en 
gång i månaden. Utifrån medelvärdet verkade det som om de vårdanställda inte i någon 
större grad ansåg att de fick för mycket samtida information.   
                                                 
37 Se 3.3.1 
38 Se 3.3.1 
39 Se 3.2.2 
40 Se 3.2.2 
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Enligt Their41 (1995) är tidpunkten för när information och kommunikation ges viktigt, 
då det handlar om informationsmottagarens koncentration och intresse. Resonemanget 
överensstämmer med att äldreomsorgschefen ansåg att det var stora skillnader i hur 
mycket information som olika individer ville ha. Standardavvikelsen pekade dessutom 
på tendensen att det var stora skillnader mellan de vårdanställdas uppfattningar.   
 
Informationsflödet är enligt Rosengren (1985)42 stort inom offentlig sektor på grund av 
tvingande lagar. Detta överensstämmer med de åsikter som äldreomsorgschefen hade 
gällande informationsflödets omfattning. Om det flödar mycket information på en gång 
finns det enligt författaren en risk att informationsmottagarna inte kan ta till sig all 
information. Utifrån de vårdanställdas medelvärde tenderar detta delvis att stämma.  
 
Utifrån medelvärdet verkar det som om det fanns en svag övervikt för att de 
vårdanställda ansåg att de tog till sig information olika beroende på vem som gav 
informationen. Detta kan enligt Their (1997)43 bero på att informationsmottagandet är 
selektivt, där informationsmottagaren exempelvis kan ha förutfattade meningar om den 
individ som förmedlar informationen.  
 
Boendechefen hade månatliga personalträffar. Vid dessa träffar fick hon möjlighet att 
informera samtliga vårdanställda vid samma tillfälle. Utifrån resultaten verkade det som 
om majoriteten av de vårdanställda ansåg att den information som boendechefen gav 
många gånger stördes av vårdtagare. 
 
 
5.4 Kommunikation i den Större kommunen 
 
Både socialchefen och äldreomsorgschefen angav att de inte speciellt ofta informerade 
eller kommunicerade med de vårdanställda. Distriktschefen angav däremot att han 
dagligen kommunicerade med någon av de vårdanställda. Med utgångspunkt från 
medelvärdet verkade det som att de vårdanställda inte tyckte att kommunikationen med 
högre chefer fungerade särskilt bra. Det verkar därmed som socialchefen tillsammans 
med äldreomsorgschefen och de vårdanställda delade uppfattningen att 
kommunikationen mellan dem inte fungerade vidare bra. Däremot angav boendechefen 
att hon tyckte att kommunikationen med de vårdanställda fungerade bra. Resultaten 
pekar på att de vårdanställda inte riktigt delar denna uppfattning. Utifrån de 
vårdanställdas angivna svar verkade majoriteten tycka att kommunikationen med 
boendechefen fungerade hyfsat. Svaren tenderar att peka på att kommunikationen 
mellan vårdanställda och chefer fungerade sämre ju högre upp i hierarkin den aktuelle 
chefen arbetade. Detta är troligtvis ett direkt resultat av den hierarkiska styrningen. 
 
För att informationen ska vara relevant och anpassad till målet anser Högström et al 
(1999)44 att det är viktigt att informationen kommuniceras av närmast ovanstående chef 
och att den kan kopplas till de anställdas arbetsuppgifter. Att information ska förmedlas 
av närmast ovanstående chef överensstämmer med att boendechefen angav att hon 
ansvarade för att ge information till underanställda samt att distriktschefen angav att all 
information förmedlades i enlighet med de hierarkiska nivåerna. 
 

                                                 
41 Se 3.2.2 
42 Se 3.2.2 
43 Se 3.2.2 
44 Se 3.2.2 
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De olika cheferna uppfattade stämningen mellan ledarna och de vårdanställda olika. 
Resultatet visade att cheferna verkade anse att stämningen i organisationen låg 
någonstans mellan ”laganda” och ”varken Vi eller Vi-Dom”. Med medelvärdet som 
utgångspunkt verkade det som att de vårdanställda tyckte att stämningen i 
organisationen låg mellan ”varken Vi eller Vi-Dom” och ”oftast Vi-Dom”.  Detta pekar 
på tendensen att chefernas intentioner angående företagsklimatet inte fått genomslag hos 
de vårdanställda. 
 
Socialchefen, äldreomsorgschefen och distriktschefen försökte, genom bland annat 
kommunikation, skapa ett klimat som skulle medföra att de anställda fick en helhetssyn 
för hela äldreomsorgen och förstå att de själva var en viktig del av denna. Detta går 
hand i hand med Erikssons (2002)45 resonemang om att den interna kommunikationen 
bland annat ska leda till att de anställda får en överblick över hela organisationen. Det 
går även hand i hand med Wallenbergs (1989)46 resonemang om att ledare inom vård 
och omsorg genom företagskulturen försöker skapa sammanhållande värderingar som 
kan hålla ihop hela organisationen.  
 
 
5.4.1 Debatt och dialog i den Större kommunen 
 
Cheferna var eniga om att debatt alltid uppmuntrades. Med medelvärdet som 
utgångspunkt tycktes inte detta stämma överens med de vårdanställdas uppfattningar. 
Detta visar tendensen att cheferna tyckte att debatt uppmuntrades i större omfattning än 
vad de vårdanställda tyckte. 
 
Engquist (1992)47 anser att förståelse och ömsesidig dialog är det viktigaste aspekterna 
för att kommunikation ska anses uppstå. Författaren menar att många gånger uppfattar 
individerna att dialogen är ensidig, vilket medför att det inte handlar om kommunikation 
utan om information. Att dialog är en viktig aspekt för att kommunikation ska uppstå 
stämmer väl överens med att detta gjorts till ett budord. Trots att alla chefer verkade 
tycka att dialog alltid eller oftast uppmuntrades visade tendensen att de vårdanställda 
inte verkade anse det. Medelvärdena gav uttryck för att de vårdanställda inte upplevde 
att dialog uppmuntrades, varvid det tycks som att de, enligt Engquist (1992), uppfattade 
kommunikationen som information.  
 
Enligt Ouchi (1982)48 gäller det för ledare att prata med de anställda och bry sig om 
deras känslor samt att i både ord och handling värdera kulturen lika högt som ekonomi. 
Dialog har gjorts till ett budord i organisationen, men utifrån resultaten verkar det inte 
som att ledarnas avsikter fungerar i praktiken. Detta kan innebära att ledarna i ord men 
inte i handling värderat kulturen tillräckligt starkt. 
 
 
5.4.2 Att lyssna på och ta till sig vårdanställdas åsikter i den Större kommunen 
 
Boendechefen angav att hon alltid tog sig tid att lyssna på de vårdanställda och att hon 
alltid tog till sig deras åsikter. Resultaten av enkätundersökningen visade att detta inte 
tycktes stämma överens med de vårdanställdas åsikter. Resultaten pekade istället på att 
majoriteten av dessa verkade anse att hon bara ibland lyssnade på deras frågor och 
åsikter, medan hon ibland eller oftast tog till sig av deras åsikter. 
                                                 
45 Se 3.4 
46 Se 3.1.1 
47 Se 3.3 
48 Se 3.1.1 
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Kotler & Armstrong (2001)49 anger att det i kommunikationsprocessen kan uppstå 
störningar som leder till att budskapet förvrängs, missuppfattas eller inte kommer fram 
till mottagaren. Detta kan kopplas till att äldreomsorgschefen angav att det var svårt att 
nå fram med samma information till alla. Störningarna skulle enligt Kotler & Armstrong 
(2001) även kunna vara att informationen passerade många personer och att dessa 
uppfattade saker olika, varvid budskapets innebörd förändrades.  
 
Enligt Their (1997)50 är feedback en viktig faktor i kommunikationsprocessen för att 
kommunikation ska anses uppstå. Författaren anser att om feedback saknas sker endast 
påverkan, inte kommunikation. Detta överensstämmer med att distriktschefen ansåg att 
feedback var en viktig del av kommunikationen, även om han ansåg att det fanns 
mycket att göra inom organisationen för att alla skulle bli bättre på att ge feedback. 
 
För att en organisation ska vara effektiv och lönsam krävs det enligt Högström et al 
(1999)51 att kommunikationen fungerar på ett bra sätt. Därför är det viktigt att öka 
förståelsen för hur kommunikationen fungerar och hur den kan förbättras. Detta 
stämmer väl överens med att äldreomsorgschefen angav att de skulle kartlägga hur 
kommunikationskanalerna fungerade och var fellänkar uppstod för att effektivisera 
kommunikationen inom organisationen. 
 
 
5.4.3 Kommunikation inom och mellan avdelningar i den Större kommunen 
 
En faktor som borde medföra ökad kommunikation inom avdelningen är, enligt 
äldreomsorgschefen, att ansvar för olika delar hade decentraliserats ner till de 
vårdanställda. Decentraliseringen innebar att de vårdanställda själva planerade sina 
arbetsscheman. Dessutom angav boendechefen att de vårdanställda hade ansvar för 
vissa inköp. Med medelvärdet som utgångspunkt såg det ut som om de vårdanställda 
ansåg att de mycket ofta pratade om arbetsrelaterade saker med sina kollegor. 
 
Enligt Andrews & Baird Jr (1995)52 är det vanligt att arbetslag inom en avdelning 
träffas för att planera arbetsschema, uppdrag, effektivitet etcetera. Detta kan kopplas till 
att boendechefen angav att de vårdanställda förutom eget ansvar för schemaläggning 
även hade ansvar för vissa inköp. 
 
Både distriktschefen och boendechefen angav att de ofta pratade med anställda inom 
samma hierarkiska nivå och att denna kommunikation fungerade bra. Med utgångspunkt 
från de vårdanställdas medelvärde verkade det som dessa inte tyckte att 
kommunikationen med andra vårdavdelningar fungerade särskilt bra.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 Se 3.3.2 
50 Se 3.3.2 
51 Se 3.3.3 
52 Se 3.4.3 
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6 Slutsatser 
 
I detta kapitel presenterar vi de generella slutsatser vi kommit fram till när det gäller 
hur och varför informationen ser ut att fungera som den gör i de bägge undersökta 
kommunerna samt om det förekommer några skillnader mellan hur individer inom olika 
hierarkiska nivåer uppfattar informationen. Kapitlet bygger på föregående kapitel. Vi 
kommer även att ge förslag till fortsatta undersökningar.     
 
 
6.1 Slutsatser gällande information och kommunikation  
 
I den Mindre kommunen fick inte de vårdanställda vara med och påverka beslut som 
togs, vilket enligt ledarna berodde på tidsbrist. Ansvar gällande schemaläggning och 
den dagliga verksamheten hade decentraliserats ner till de vårdanställda. En slutsats vi 
kan dra är att organisationens styrning till viss del liknar styrning över. Detta anser vi 
kan ha medfört att ledarna och de vårdanställda hade olika uppfattningar om klimatet i 
organisationen. Ledarna tyckte att det rådde en vi-känsla medan de vårdanställda och 
långtidssjukskrivna ansåg att det var en mer vi-dom stämning. En annan slutsats vi kan 
dra är att ledarna tyckte att organisationen oftast eller alltid uppmuntrade debatt och 
dialog medan de vårdanställda och långtidssjukskrivna inte tyckte att detta 
uppmuntrades särskilt ofta. Detta visar tendensen att ledare verkar ha en mer positiv syn 
än vad de vårdanställda och långtidssjukskrivna har gällande hur företagsklimatet är. 
Utifrån vår undersökning kan vi även dra slutsatsen att den områdesansvarige ofta 
lyssnade på och tog till sig de vårdanställdas åsikter. Det var dock skillnad mellan vad 
de vårdanställda och vad de långtidssjukskrivna tyckte eftersom de långtidssjukskrivna 
tyckte att den områdesansvarige i mindre omfattning tog till sig vad de tyckte än vad de 
vårdanställda som var i tjänst tyckte. Kommunikationen fungerade i enighet med de 
hierarkiska nivåerna, vilket medförde att det var områdesansvariga som informerade 
och kommunicerade mest med de vårdanställda. Detta kan ha bidragit till att de 
vårdanställda tyckte att kommunikationen med socialchefen fungerade dåligt medan 
kommunikationen med den områdesansvarige fungerade hyfsat bra. Vi kan även dra 
slutsatserna att kommunikationen mellan ledare fungerar bra, att kommunikationen 
mellan vårdavdelningar fungerar hyfsat bra samt att kommunikationen inom 
vårdavdelningar fungerar bra.  
 
Vid beslutsfattande i den Större kommunen lade cheferna först fram väl förankrad 
information som låg till grund för beslutet, därefter fick alla anställda komma med 
förslag till lösningar. Organisationen hade decentraliserat ner ansvar för dagliga 
verksamheten, schemaläggning samt även visst budgetansvar till de vårdanställda. 
Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att organisationen styrdes genom styrning över med 
visst inslag av styrning med. Att organisationen styrdes på detta sätt kan vara en 
förklaring till att cheferna och de vårdanställda hade olika uppfattningar om 
organisationsklimatet. Styrningen kan även förklara att cheferna tyckte att debatt och 
dialog oftast eller alltid uppmuntrades eftersom det var ett budord i organisationen 
medan de vårdanställda bara tyckte att debatt och dialog uppmuntrades ibland. 
Förklaringen kan vara att cheferna tycker att de styr mer med än över medan de 
vårdanställda anser att det är tvärtom. Vi kan även dra slutsatsen att boendechefen för 
det mesta lyssnade på och tog till sig de vårdanställdas åsikter eftersom hon och de 
vårdanställda angav att hon alltid, oftast eller ibland gjorde det. Vi kan även dra 
slutsatsen att kommunikationen fungerar enligt de hierarkiska nivåerna. Detta eftersom 
socialchefen och äldreomsorgschefen nästan aldrig informerade och kommunicerade 
med de vårdanställda, medan distriktschefen kommunicerade dagligen med någon 
vårdanställd samt att boendechefen ofta kommunicerade med de vårdanställda. Att 
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informations- och kommunikationsflödet följde de hierarkiska nivåerna kan vara 
orsaken till att de vårdanställda inte tyckte att kommunikationen fungerade särskilt bra 
med högre chefer, medan de tyckte att kommunikationen med boendechefen fungerade 
hyfsat. Andra slutsatser vi kan dra är att kommunikationen mellan chefer fungerade 
mycket bra, att kommunikationen mellan vårdavdelningar fungerade hyfsat samt att 
kommunikationen inom vårdavdelningarna fungerade bra.   
 
 
6.2 Förslag till fortsatta undersökningar 
 
Ø Hur ledares personliga variabler påverkar informations- och kommunikationsflöde. 
 
Ø Hur fungerar information och kommunikation inom den privata äldreomsorgen. 
 
Ø Kan samma slutsatser dras för andra kommuner.  
 
Ø Om det finns korrelationsvariabler mellan höga sjukskrivningstal inom 

äldreomsorgen och informations- och kommunikationsbrister. 
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Intervjuguide till chefspersoner 
 

1.Har ni decentraliserat ner ansvar i hierarkin, och i så fall hur och varför? 
 

2.Hur påverkas kommunikationsflödet inom organisationen av ert sätt att styra organisationen? (ökad/minskad 
kommunikation) Varför?  

 
3.Enligt teorin är äldreomsorgen ett område som kännetecknas av stort informationsflöde. Hur löser ni detta, genom att öka 
förmågan att bearbeta information eller genom att reducera informationen i olika hierarkiska nivåer?  

 
4.Anser Du att debatt uppmuntras i organisationen? 
o Inte alls 
o Sällan   
o Ibland   
o Oftast  
o Alltid  

 
5.Anser Du att dialog uppmuntras i organisationen? 
o Inte alls 
o Sällan   
o Ibland   
o Oftast  
o Alltid  

 
6.Hur tycker Du att den arbetsrelaterade kommunikationen fungerar mellan de hierarkiska nivåerna i organisationen? Varför? 

  
7.Hur tycker Du att stämningen är mellan ledning och vårdpersonal? 
o Vi (laganda, gemenskap) 
o Oftast Vi 
o Varken Vi eller Vi - Dom 
o Oftast Vi - Dom   
o Vi - Dom 
 
8.Hur ofta kommunicerar Du med vårdpersonalen? 
o Aldrig  
o Nästan aldrig  
o Ibland  
o Ganska ofta  
o Varje dag  
 
9.Hur anser Du att kommunikationen fungerar mellan Dig och vårdpersonalen?  
o Mycket dåligt 
o Dåligt  
o Hyfsat  
o Bra 
o Mycket bra 

 
10.Hur fungerar kommunikationen, det vill säga använder Du vissa kommunikationskanaler när Du ska informera personalen 
(i så fall vilka?) eller kommunicerar Du alltid med samtliga anställda?  

 
11.På vilket eller vilka sätt kommunicerar Du i huvudsak med vårdpersonalen? (skriftligt/muntligt, formellt/informellt)  
 
12.Omarbetas information till olika mottagare, eller är det samma information som ges till t.ex. politiker, ekonomiavdelning, 
andra chefsnivåer i hierarkin och vårdpersonal?  

 
13.Varifrån fångas information upp som ligger som underlag vid beslutsfattande? (politiker, ekonomiska rapporter, 
omgivningen - förändringar i andra kommuner, andra chefer, vårdpersonalen?) Varför?  

 
14.Finns det någon eller några personer som kontaktar Dig för att diskutera problem inom sin avdelning? (i så fall vilka?) 

 
15.Tycker Du att Du ger tillräckligt stöd, information och återkoppling till Dina underanställda? 
o Inte alls 
o Sällan   
o Ibland   
o Oftast  
o Alltid  

 
16.Anser Du att Du har tid att lyssna och ta till Dig av de underanställdas frågor och åsikter om verksamheten? 
o Aldrig  
o Sällan  
o Ibland  
o Oftast  
o Alltid 
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Intervjuguide till vårdpersonal & långtidssjukskrivna 
 

1. Ditt namn? 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 
2. Vilken utbildning har Du? 
 

……………………………………………………………………………………... 
 
3. Hur länge har Du jobbat inom äldrevården? 
 

………………………………………………………………………………………... 
4. Hur tycker Du att stämningen är mellan ledning och vårdpersonal? 
 

o Vi (laganda, gemenskap) 
o Oftast laganda 
o Varken Vi eller Vi - Dom 
o Oftast Vi - Dom 
o Vi - Dom   
 
5. Hur anser Du att kommunikationen fungerar med närmast ovanstående chef? 
 

o Mycket dåligt 
o Dåligt  
o Hyfsat  
o Bra 
o Mycket bra 
 
6. Hur anser Du att kommunikationen fungerar med chefer inom högre nivåer än närmast ovanstående chef? 
 

o Mycket dåligt 
o Dåligt  
o Hyfsat  
o Bra 
o Mycket bra 
 
7. Anser Du att debatt uppmuntras i organisationen? 
 

o Inte alls 
o Sällan   
o Ibland   
o Oftast  
o Alltid  

 
8. Anser Du att dialog uppmuntras i organisationen? 
 

o Inte alls 
o Sällan   
o Ibland   
o Oftast  
o Alltid  
 
9. Tycker Du att Du får tillräckligt stöd, information och återkoppling av närmast ovanstående chef? 
 

o Inte alls 
o Sällan   
o Ibland   
o Oftast  
o Alltid  
 
10. Hur anser Du att kontakten och kommunikationen fungerar med andra vårdavdelningar? 
 

o Mycket dåligt 
o Dåligt  
o Hyfsat  
o Bra 
o Mycket bra 
 
11. Hur ofta samtalar ni inom Din avdelning om arbetsrelaterade saker? 
 

o Aldrig 
o Sällan 
o Ibland   
o Ofta 
o Dagligen  
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12. Hur ofta samtalar ni inom Din avdelning om icke arbetsrelaterade saker? 
 

o Aldrig 
o Sällan 
o Ibland   
o Ofta 
o Dagligen  
13. Hur ofta kommunicerar Du med Din närmaste chef? 
 

o Aldrig  
o Nästan aldrig  
o Ibland  
o Ofta  
o Varje dag  
 
14. Hur ofta får Du muntlig information av ledningen? 
 

o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Ofta 
o Dagligen 

 
15. Hur ofta får Du skriftlig information av ledningen? 
 
o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Ofta 
o Dagligen 

 
16. Om Du får muntlig information, förstår Du den då? 
 

o Inte alls  
o Lite ibland  
o Ungefär hälften 
o Det mesta  
o Allt  
 
17. Om Du får skriftlig information, förstår Du den då? 
 

o Inte alls  
o Lite ibland  
o Ungefär hälften 
o Det mesta  
o Allt  
 

18. Kryssa i nedanstående påståenden på det sätt som Du anser att de stämmer respektive inte stämmer.  
 

A) Jag tar till mig information olika beroende på vem som ger informationen. 
o Stämmer helt  
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer 
o Stämmer lite 
o Stämmer inte alls 
 

B) Chefer använder ofta ett språk med olika begrepp som jag inte förstår. 
o Stämmer helt  
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer 
o Stämmer lite 
o Stämmer inte alls 
 

C) Det spelar stor roll när i tiden informati on ges från chefer, eftersom ibland är det för mycket information på en 
gång, vilket gör att jag inte orkar ta till mig allt. 

o Stämmer helt  
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer 
o Stämmer lite 
o Stämmer inte alls 
 

D) Information som ges av chefer under min arbetstid störs ibland av oljud.  
o Stämmer helt  
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer 
o Stämmer lite 
o Stämmer inte alls 
 

E)  Information som ges av chefer under min arbetstid störs ibland av vårdtagare. 
o Stämmer helt  
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer 
o Stämmer lite 
o Stämmer inte alls 



Bilaga 2 

 

19. Vem vänder Du Dig till vid problem? OBS! Flera alternativ kan kryssas. 
 

o Chef högre upp i hierarkin  
o Närmast ovanstående chef 
o Annan anställd på min avdelning 
o Annan anställd på någon annan avdelning 
 
20. Om Du vänder dig till någon annan anställd, vem/vilka är det och varför går Du till denna person? OBS! Namnge 

personen/personerna – Namnuppgifterna behandlas konfidentiellt av oss! 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
21. Anser Du att Din närmast ovanstående chef har tid att lyssna på Dina frågor och åsikter? 
 

o Aldrig  
o Sällan  
o Ibland  
o Oftast  
o Alltid 

 
22. Anser Du att Din närmast ovanstående chef tar till sig vad Du tycker? 
 

o Aldrig  
o Sällan  
o Ibland  
o Oftast  
o Alltid  
 

23. Ange tre saker Du skulle vilja förändra för att förbättra informationen och kommunikationen. Alla svar kommer 
att sammanställas i uppsatsen som en bilaga, vilket gör att ledningen kommer att få ta del av svaren. Detta är 
med andra ord ett bra tillfälle för Dig att poängtera något som Du inte riktig är nöjd med i informations- och 
kommunikationshänseende. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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De vårdanställda inom den Mindre kommunen har föreslagit följande 
förändringar för att förbättra informationen och kommunikationen; 
 

• Rak kommunikation – inget ”kringsnack”. 
• Att ledare informerar om allt som är på gång i god tid för att undvika ryktesspridning. 
• Fler informationsträffar – inte göra så stor sak av informationsträffar. 
• Lyssna på de som redan är anställda vid rekrytering och anställning av nya individer. 
• Att arbetsledaren är stationerad på arbetsplatsen för att vara tillgänglig och se problem på ett 

annat sätt. 
• Att närmaste chefen finns på arbetsplatsen minst en dag per vecka. 
• Muntlig och skriftlig information ska kombineras. Allt som informeras om muntligt ska även 

vara tillgängligt skriftligt för att ingen ska missa information. 
• Ge ingen information på fredagseftermiddagar. 
• Mer personalmöten där hela arbetslaget deltar. Den andra avdelningen kan passa ringningarna 

för att vi ska kunna sitta i fred. 
• Alla bör vara samlade när information ges, annars är det alltid någon som missar den. 
• Att chefen är med i arbetet för att få god insyn i vår arbetssituation. 
• Information ska ges till så många som möjligt vid samma tillfälle. 
• Vid exempelvis personalmöten bör både områdesansvarig och socialchef vara närvarande.  
• Information från omsorgsnämndens samverkansgrupp och sammanträden ska ges till alla. Detta 

för att ge förståelse för fattade beslut. Kortfattat.     
• Det ska vara klara och tydliga dagordningar vid personalmöten. 
• Ha medarbetaresamtal mer ofta. 
• ”Husmöten”, så kallat pratmöten bör hållas. 
• Snabba konfliktslösningar. 
• Information i grupp. 
• Speciell rapportdag (exempelvis onsdagar) varje vecka där aktuella saker tas upp. 
• Sätta oss ner och prata med arbetsledaren för att prata om hur vi ska arbeta med olika vårdtagare. 
• Prata ihop oss mer om hur vi ser på vårt arbete. Att vi ger varandra förtroende, det vill säga tror 

på varandra, att vi gör vårt bästa för våra vårdtagare. 
• Arbetskompisarna ska vara mer ärliga mot varandra. 
• Fler arbetsplatsträffar mellan arbetare och chefer. 
• Mer personal att kommunicera, planera och dela åsikter med. 
• Bättre kommunikation mellan alla områdesansvariga för att få lika villkor mellan de olika husen. 
• Chefer måste kunna slå näven i bordet och våga vara chef.  
• Ta bort en del chefer. 
• Delegera ner vissa arbetsuppgifter på personalen (exempelvis vikarietillsättning). 
• Det är viktigt att de som styr och fattar beslut om verksamheten inte ser oss som ägodelar. Vi är 

experter när det gäller vårdtagarnas situation och behov. Information och medbestämmande i 
grupperna är viktigt inför beslutsfattande. 

• Vid omorganisationen sparkas ofta benen av vi som arbetar. Många omorganisationer leder till 
att vi inte får någon arbetsro och kan därför inte utveckla arbetsteamet. En lugn och harmonisk 
personal gynnar vårdtagarna. 

• Exempelvis sjukgymnaster och arbetsterapeuter behövs i större omfattning. Mer kommunikation 
mellan oss, ledningen och andra äldreboenden kan göra att detta utnyttjas där det behövs bäst. 

• Ta reda på vilka dolda talanger som personalen har. Många är duktiga som frisörer, på fotvård, 
stickning etcetera. Ta tillvara dessa, eventuellt efter någon kortare kurs. 

• Även om min chef fått/gett information och vi vet om detta, så fungerar det inte när min chef ger 
information till någon annan chef, som i sin tur ska delge sina anställda information.  

• Alla chefer bör vara eniga och ge samma information till sina ”undersåtar”, annars kan det bli 
otrevligheter och en massa tjafs.  
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De vårdanställda inom den Större kommunen har föreslagit följande 
förändringar för att förbättra informationen och kommunikationen; 
 

• Kommunikationen till arbetsledare. 
• Kommunikationen till områdeschef. 
• Fler arbetsplatsträffar. 
• En assistent som sitter på arbetsplatsen. 
• 6 timmars arbetsdag. 
• Fler personalmöten. 
• Arbetstidsförkortning. 
• Skriv upp tid och datum när någon ska komma på besök. 
• Att det alltid finns en chef att nå även om ordinarie är sjuk.  
• Att chefen finns i huset så att hon/han går att nå vid behov. 
• En chef som är på plats och är anträffbar (ej frånvarande eller sjukskriven). 
• Bättre med tid för möten på grund av att vissa individer kan ha olika svårt att förstå varandra. 
• Chefen bör finnas på arbetsplatsen. 
• Chefen ska bry sig om långtidssjukskrivna. 
• Fungerande lokaler så att man kan gå ifrån och ta rast utan att störas av spring. 
• Friskvård under arbetstid. 
• Fler föredrag och studiebesök som har med arbetet att göra. 
• Arbetsplatschefen ska finnas på arbetsplatsen. 
• Att det vi ”ropar på” ska åtgärdas. 
• Bättre med tid för att lyssna och följa upp. 
• Fler besök av arbetsledaren, helst dagligen. 
• Fler träffar med hela personalen. 
• Spegling varje eller varannan vecka. 
• Fler kurser. 

 


