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Abstract

The  aim of my study was to describe how staff nurses in a home for the elderly experienced 

the communication with  clients, relatives, managers, nurses, physiotherapists and 

occupational therapists and how their experience influence the work environment.

The study was conducted through six interviews with staff nurses and one manager working 

within the Swedish eldercare. A questionnaire has also been used for following up some 

issues after the interviews.

The study show that the staff nurses thought that the dialogue was important to be able to 

reach the collectively goals.

The staff nurses experienced that the relationship and the communication with the clients was 

very good. The staff nurses have visions and goals for how they would like to work, and they 

also experience a good atmosphere and morale in the ward.

The relationship and communication with relatives to clients can be more complicated 

because there is a third part involved. A dilemma in the relation is to decide which part they 

should listen too – the client or his/her relatives. The relative to the clients has their attitudes

and the staff nurses their profession and a policy for how the clients have to be taken care of.

The staff nurses relationship to and communication with nurses, physiotherapists and 

occupational therapists is more formal according to the staff nurses. Maybe because they do 

not work at same unit or do not have equal professions, but also because they don’t have 

similarly competence and education.

The staff nurses experienced that they had an open dialogue with the manager and that she 

took time to meet with them, even if she hardly ever visited to the ward. The communication 

experience was good.  The manager experienced that communication was something very 

difficult, and that there were so much to inform about at the elderly home.

Keywords: staff nurses, eldercare, sociology, communication, organisation.





Sammanfattning

Mitt syfte med studien har varit att beskriva hur undersköterskorna på en avdelning vid ett 

äldreboende upplever kommunikationen med boende, anhöriga, enhetschef, sjuksköterskor, 

sjukgymnast och arbetsterapeut och hur upplevelsen av kommunikationen påverkar 

arbetsmiljön.

Undersökningen har utförts genom sju intervjuer och ett enkätformulär. Enkätformuläret 

besvarades av undersköterskorna. Intervjuerna gjordes med ett arbetslag, det var sex 

undersköterskor och en enhetschef vid ett äldreboende.

Det undersköterskorna ansåg vara viktigt när det gäller att nå gemensamma mål på 

arbetsplatsen, var att ha en dialog under tiden. Relationerna och kommunikationen mellan 

undersköterskorna och de boende upplevdes som mycket bra. Undersköterskorna hade 

gemensamma visioner och mål om hur de skulle arbeta och det upplevdes även en bra 

stämning och anda på avdelningen.

Relationerna och kommunikationen till de boendes anhöriga kunde vara mera komplicerad 

och det kan bero på att i relationen fanns en tredje part inblandad, dilemmat i relationen blir 

vem ska de lyssna på. De anhöriga har sina synpunkter och undersköterskorna sina 

yrkeskunskaper och verksamhetens policy att följa om hur de boende ska vårdas.

Undersköterskornas relation och kommunikation till sjuksköterskor, sjukgymnast och 

arbetsterapeut upplevdes mera formell, dels bero på att de inte arbetade på samma enhet eller 

med motsvarade arbetsuppgifter, dels på att de inte hade likartad kompetens och utbildning. 

Med enhetschefen upplevde undersköterskorna att de kunde ha en öppen dialog. Hon tog sig 

tid när de sökte upp henne, men hon var sällan på avdelningen. Kommunikationen upplevdes 

bra. Enhetschefen upplevde själv att kommunikation var något som var jättesvårt eftersom det 

fanns så mycket som skulle informeras och delges.

Nyckelord: undersköterskor, äldreomsorg, sociologi, organisationskommunikation, 
arbetsmiljön
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1. Inledning

1.1 Psykosocial arbetsmiljön

Arbetsmiljön kan betraktas ur ett psykologiskt och ett sociologiskt perspektiv. Dessa 

perspektiv omfattar såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. När det 

talas om att en person har en god arbetsmiljö innefattar det både den psykosociala och den

fysiska miljön. Den fysiska miljön innefattar bland annat arbetsorganisation, belysning, 

arbetsställningar, rotation, ventilation, buller, rätt bemanning, bra hjälpmedel och ren miljö 

Den psykiska miljön handlar om anställningstrygghet möjlighet till personlig utveckling och 

uppskattning. Den sociala miljön handlar bland annat om kontaktnät på arbetsplatsen, 

möjligheter till fysisk träning, gemensamma fester och samarbete (Lilliestierna, 2000).

God kommunikation skapar en nära kontakt och en bra relation vilket är viktigt för samarbetet

inom en organisation. Kommunikation är något som finns i alla organisationer, men 

kommunikationen kan antingen vara bra eller dåligt fungerande och den får därför olika 

effekt. Ju bättre kommunikationen är desto effektivare blir organisationen (Heide, Johansson 

& Simonsson, 2005).

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att utan väl fungerande kommunikation blir 

ledningsuppgiften svår, samarbetet dåligt, människor frustrerade och illa motiverade. Därför 

är det så viktigt att förstå vad kommunikation är och vad som kan göras för att få den att 

fungera så bra som möjligt.

Allt detta samverkar till huruvida arbetsmiljön upplevs som positiv eller negativ.

Med psykosocial arbetsmiljö menar man
samspelet mellan individ och miljö

där individen påverkar miljön och miljön individen.

(Lilliestierna,  2000).

1.2 Problemformulering

Anledningen till att jag valt att studera kommunikation är att jag själv arbetar inom vården 

som vårdbiträde och många gånger fått uppleva hur bristfällig kommunikation kan påverka 

olika arbetssituationer.
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Det har rört sig om arbetssituationer då verksamhetens mål och policy föranlett misstro och 

missuppfattningar mellan undersköterskor/vårdbiträden och anhöriga angående hur boende 

ska vårdas. Ett exempel är när en undersköterska/vårdbiträde som följde verksamhetens 

policy om att de ska lyssna mer till de boende än till anhöriga och de anhöriga i sin tur har 

andra krav på hur de boende ska vårdas. Detta föranledde ofta till misstro och 

missuppfattningar mellan undersköterskor/vårdbiträden och anhöriga till de boende. 

Ett annat problem som har ett nära samband med tidigare nämnd problematik är att vissa 

boende inte kan göra självständiga val. Det behövs särskilda åtgärder för att de boende som är 

mest utsatta och som kanske har demenssjukdomar eller på annat sätt nedsatt autonomi, ska 

kunna utnyttja sin rätt till delaktighet och inflytande.

Även i andra arbetssituationer kan det uppstå brister i kommunikationen. Ett exempel är krav 

om delegering, utdelning av medicin, där ansvarsfrågan kan ställa till problem, om till 

exempel en boende har blivit felmedicinerad. 

Delegering innebär att sjuksköterskan skriftligen överlåter ansvaret avseende utdelning av 

medicin till boende åt undersköterska/vårdbiträde. Har inte en delegering skett kan det bero på 

bristfällig kommunikation mellan sjuksköterska och undersköterska/vårdbiträde.

Undersköterska/vårdbiträde inom den offentliga sektorn befinner sig alltså i en mycket 

komplicerad social verklighet där de ska utföra sitt arbete med kunder och samtidigt utföra 

detta arbete inom ramen för de krav som organisationerna ställer. Det handlar i hög grad om 

psykiska påfrestningar hos medarbetarna till följd av de sociala krav som uppkommer i deras 

verklighet, det vill säga den psykosociala arbetsmiljön inom den offentliga sektorn.

1.3 Tre perspektiv på organisationskommunikation

Organisationskommunikation som forskningsfält innehåller och har en stor teoretisk bredd 

och ett flertal olika perspektiv. De tre mest framträdande perspektiven är det klassiska, det 

tolkande och det kritiska perspektivet. I den här studien har jag valt att fokusera på det kritiska 

perspektivet.

Det här är en del av Heide, Johansson och Simonsson (2005) tolkning kring de tre perspektiven: 
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1.3.1 Det klassiska perspektivet 

Det klassiska perspektivet är det perspektiv som format framväxten av forskningsfältet 

organisationskommunikation, och det är fortfarande ett användbart perspektiv inom 

forskningen. Det klassiska perspektivet har anknytningar till de klassiska 

organisationsteoretiska skolorna exempelvis Taylors scientific management, Webers 

byråkratiska skola och Fayols administrativa skola. Till det klassiska perspektivet räknas 

också de något senare tillkomna human relations- och human resource-skolorna. Dessa skolor 

lägger betoning på individen och sociala relationer i organisationen och även uppfattningen 

att formella strukturer, administrativa funktioner och ledningens kontrollsystem är 

nyckelfaktorer för att utforma och sköta organisationer. 

Det klassiska perspektivet utgår från att det finns en objektiv och mätbar verklighet, som 

existerar oberoende av människors handlingar, föreställningar och förståelse. Sociala fenomen 

uppfattas som konkreta (materiella) fakta. Den sociala verkligheten antas förekomma utanför 

individen och ta form innan den mänskliga aktiviteten och handlingen träder in i bilden.

Människan uppfattas som en passiv varelse som styrs av objektiva faktorer i sin omgivning. 

Gör ledningen om organisationsschema i en organisation så förväntas de anställda påverkas 

på ett visst sätt. Ett organisationsschema är ett slags mönster på hur olika enheter och 

medarbetare illustreras, kan sägas vara en bild a en organisations struktur (Heide, Johansson 

& Simonsson, 2005).

1.3.2 Det tolkande perspektivet

Det tolkande perspektivet skiljer sig från det klassiska perspektivet genom ontologin, synen 

på verkligheten. En organisation och dess sociala verklighet ses inom det tolkande 

perspektivet något som kontinuerligt skapas av organisationsmedlemmar. Organisationer ses 

som sociala konstruktioner, vilka produceras och reproduceras dagligen genom vardagliga 

handlingar. 

Ett tydligt mål i många tolkande studier är att visa hur särskilda verkligheter konstrueras och 

upprätthålls socialt genom samtal, berättelser, ritualer och andra dagliga aktiviteter. De tidiga 

undersökningarna inom det tolkande perspektivet var ofta inspirerade av bland annat 

fenomenologi inom sociologin och det växande intresset för hermeneutik och kvalitativa 

forskningsmetoder.
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De områden som forskarna inom det tolkande perspektivet har ägnat mest intresse är 

organisationskultur och organisationsprocesser (Heide, Johansson & Simonsson, 2005).

1.3.3 Det kritiska perspektivet

Det kritiska perspektivet handlar om fokusering på maktfrågor och de negativa sidorna av 

organisationens verksamhet. Forskarna fokuserar på hur makt kommer till uttryck genom att 

vissa bilder av verkligheten blir dominerande, medan andra undertrycks. Faktorer som 

position, roll, kön, utbildning, socialt nätverk och retorisk förmåga influerar möjligheterna att 

påverka skapandet och återskapandet av en organisations sociala verklighet. En chef har 

exempelvis möjligheter att påverka vad organisationsmedlemmarna ska samtala om, eftersom 

cheferna sätter upp datum och tid för till exempel möten. 

Det kritiska perspektivet kan ses som en uppmaning till ett mer reflexivt tänkande kring för 

givet tagna tankar, idéer, handlingsmönster och institutioner som begränsar människor. 

Forskarnas förhoppning är att bygga ett mer effektivt och upplyst samhälle, genom kritisk 

reflexion av organisationer och olika rådande ideologier. 

De kritiskt inriktade forskarna har som mål att organisationsmedlemmar ska uppnå 

emancipation. Begreppet härstammar från den tyska filosofen Jürgen Habermas och handlar 

om frigörelse genom upplysning och kunskap. Forskningen ska helt enkelt upplysa och 

undervisa organisationsmedlemmarna om de orättvisor och den dolda maktutövning som de 

ständigt är utsatta för. 

De kritiskt orienterade forskarna upplever att de går ett steg längre än representanterna för det

tolkande perspektivet och fokuserar på varför vissa föreställningar, tankar och idéer är 

dominerande medan andra undertrycks. De kritiskt orienterade forskarna koncentrerar sig 

särskilt på mikrosituationer, till exempel mötet mellan en chef och en medarbetare och ett 

avdelningsmöte, där organisationsmedlemmars kommunikation påverkas av makt och politik 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 
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1.4 Syfte

Syftet med studien är att beskriva hur undersköterskorna på ett äldreboende upplever 

kommunikationen med boende, anhöriga, enhetschef, sjuksköterskor, sjukgymnast och 

arbetsterapeut och hur kommunikationen påverkar upplevelsen av arbetsmiljön.

1.5 Frågeställningar

De frågeställningar detta arbete avser att besvara blir således:

Hur upplever anställda kommunikationen med boende, anhöriga, enhetschef, sjuksköterskor, 

sjukgymnast och arbetsterapeut i olika arbetssituationer och hur påverkar upplevelsen den 

psykosociala arbetsmiljön? 

– Vilka/vilket kommunikationssätt föredras och används av de anställda på arbetsplatsen?

– Hur upplevs arbetsmiljön av de anställda på arbetsplatsen? 

1.6 Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa min undersökning till en avdelning i ett kommunalt särskilt boende 

med sju anställda och nio vårdtagare.  Mitt syfte är att undersöka undersköterskors upplevelse 

av kommunikation, där jag valt att begränsa det till att innefatta kommunikationen med 

boende, anhöriga till boende, enhetschefen, sjuksköterskan och arbetsterapeuten. 

Utifrån min problemformulering har jag valt att studera organisationskommunikation utifrån 

ett kritiskt perspektiv, där fokus har lagts på undersköterskornas upplevelser av 

kommunikationen inom organisationen. 

Enligt Kvale (1997) bör antalet intervjuer bestämmas av syftet med undersökningen och att 

antal intervjuer ska vara så många att det går att få svar på undersökningens syfte. Kvalitet är 

viktigare än kvantitet när det gäller antalet intervjuer i den här typen av undersökningar. 

Anledningen till att jag begränsade det empiriska underlaget till sju stycken intervjuer och ett 

enkätformulär med åtta frågor med fasta svarsalternativ, var att jag ansåg att ett arbetslag och 

en enhetschef var tillräckligt för att få ihop material för att få svar på mina frågeställningar.

1.7 Disposition 

Jag har använt mig av den linjära strukturen, vilket innebär att uppsatsen följer ett logiskt 

upplägg. Uppsatsen består av en inledande bakgrund, problemdiskussion kring 

ämnesområdet, varför det är intressant och vad studien behandlar. Tidigare forskning tas upp i 
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avsnitt två. I avsnitt tre beskrivs och redogörs metodvalet och tillvägagångssättet. Avsnitt fyra 

till fem berör äldreomsorgen som organisation och den teoretiska referensramen. Avsnitt sex 

berör empiri och analys, d v s valda teorier om studien, resultatet av intervjuer och en enkät 

som genomförts med undersköterskor och enhetschef. Avsnitt sju innehåller diskussion där 

forskningsfrågan och dess frågeställningar besvaras Slutord avsnitt åtta och arbetet avslutas 

med en källförteckning i avsnitt nio (Backman, 1998).
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2. Tidigare forskning 

2.1 Enhetschefens roll

Den ledning som finns närmast medarbetarna är enhetscheferna och det är dessa personer som 

är mest centrala för den enskilde medarbetaren. Trydegård (2005) konstaterar i sin rapport 

”Det går inte på rutin…” att det mesta lärandet inom enheterna görs i dialog mellan 

medarbetare och enhetschef. Hon konstaterar också utifrån studien som jämfört olika 

ledningsstrukturer i äldreomsorgen att de flesta medarbetare inom äldreomsorgen, oavsett 

organisationsform, är nöjda med kommunikationen med sin chef. Astvik och Aronsson (2000) 

påpekar i deras undersökning, en vetenskaplig skriftserie ”Specialister eller generalister?”

det motsatta där det visar sig att de flesta medarbetarna upplever sig ha ett stort stöd av sina 

arbetskamrater men ett mindre stöd av chefen.

Äldreomsorgsinspektörerna i Stockholm Stad konstaterar i sin årsrapport (2005) att det finns 

stora problem med underdimensionerad ledning och tillskriver de platta organisationerna 

ansvaret för detta. De skriver vidare att många enhetschefer ansvarar för alltför stora enheter 

och för mycket personal vilket gör att de inte hinner handleda och stödja medarbetarna i den 

utsträckning som det skulle behövas.  

2.2 Mål och visioner

Farmer, Slater och Wright (1998) har i sin studie ”The role of communication in achieving 

shared vision under new organizational leadership” funnit stöd för ett statistiskt hållbart 

samband mellan effektiv kommunikation och hur framgångsrik en organisation är på att 

kunna skapa en gemensam syn på organisationens mål och visioner. Medarbetarnas 

upplevelser av hur välinformerade de är om ledarens visioner är avgörande för i vilken 

omfattning de kommer att stödja dessa visioner och därmed avgörande för i vilken grad de 

kommer att stödja sin ledare.

Kommunikation måste kunna användas på flera sätt, till exempel i dialog och i tydlig 

information med återkoppling. Då skapas en samsyn mellan ledare och medarbetare kring mål 

och visioner enligt Kullén Engström, Rosengren och Hallberg (2002) tidskriften ”Journal of 

advanced nursing”. Förhållandet mellan effektiv kommunikation och medarbetarnas 
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upplevelse av delaktighet kring mål och visioner är tydligt som Farmer et al. (1998) påvisar i 

sin studie.

2.3 Anhöriga

En svensk fallstudie ”Livets sista boning - Anhörigskap, åldrande och död på sjukhem” av 

Anna Whitaker (2004) visar att anhöriga ofta kommer i oenighet med vårdpersonalen.

Anhöriga känner missmod då de anser att personalen inte visar respekt för vårdtagaren. 

Anhöriga anser visserligen att vårdtagaren får den dagliga omsorgen när det gäller den 

personliga omvårdnaden, men omsorgspersonalen förbiser andra behov som exempelvis 

socker i kaffet vilket inte ses av anhöriga som en viktig del för att vårdtagaren ska må bra 

anser Sand (2007).

De vanligaste kommentarerna angående problem är att personalen inte har tid att umgås med 

de boende utan endast har tid med de mest nödvändigaste sysslorna. Problem och konflikter 

uppstår även på grund av dålig information när de boende flyttar in. Det handlar om olika 

uppfattningar om hur vården ska utföras, och att personalen inte frågar anhöriga till råds. 

Problemen i relationen mellan anhöriga och personal handlar ofta om att parterna är osäkra på 

om de kan förlita sig på varandra menar Whitaker (2004). De kan inte heller tala om vilka 

förväntningar de har på varandra. Detta innebär att anhöriga ofta misstror och har svårt att 

förlita sig på vårdpersonalen enligt Sand (2007).

2.4 Delegering

Resultatet av en enkätstudie ”Delegering av läkemedelshantering i öppen vård” gjord av 

Törnkvist och Strender (1998) visar att 97,3 % av distriktssköterskorna uttryckte ett behov av 

informations- och undervisningsmateriell som hjälp vid delegeringarna. Endast 58 % av 

undersköterskorna och vårdbiträdena gav uttryck för att ha fått tillfredsställande undervisning 

och information vid en delegering. Studien påvisar ett behov av ökad kännedom, information 

och undervisning om rutiner, lagar och begrepp knutna till delegeringarna. En följd av studien 

är också att delegeringar kan tillvarata och höja de berörda personalernas kunskap och 

färdigheter.
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3. Val av metod

Valet av metod blev kvalitativ i form av intervjuer. Denna kvalitativa metod är lämplig när 

det eftersträvas en djupare kunskap, en ökad förståelse för människors erfarenheter, 

upplevelser och attityder i ämnet som ska undersökas (Kvale, 1997). Kvalitativa metoder 

innebär en möjlighet att öka förståelsen av nya fenomen. Det blir även möjligt att beskriva 

fenomen på ett mer varierat sätt (Lantz, 1993).

Jag har valt ett hermeneutiskt synsätt som lägger tonvikt på det enskilda fallet. Genom att 

anta ett hermeneutiskt arbetssätt, kommer studien ta form i ett försök att förstå och tolka den 

information som kommer fram (Lantz, 1993). En fallstudie innebär att det speciella lyfts 

fram, för att försöka förklara och förstå de särskilda sammanhangen mellan olika faktorer hos 

varje enskilt fenomen (Backman, 1998).

3.1 Tillvägagångssätt

I den här studien har jag genomfört datainsamlingen tillsammans med Kamilla Lundgren. Allt 

övrigt har vi gjort enskilt. Vi intervjuade ett arbetslag på sex undersköterskor och en 

enhetschef på ett äldreboende. Arbetslaget bestod av sju undersköterskor, en av 

undersköterskorna valde att inte vara med i undersökningen, eftersom hon hade så nyligen 

blivit anställd.   Ett enkätformulär som undersköterskorna har besvarat har jag använt mig av 

efter bearbetningen av intervjuerna. Jag upplevde att det behövdes ett antal kompletterande 

frågor för att få bättre svar på min forskningsfråga.  

3.1.2 Sökvägar och litteratur

Genom Luleå tekniska universitet bibliotekets databas har jag sökt vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar. Övrig litteratur som böcker, rapporter och avhandlingar har lånats från Luleå 

Tekniska Universitet bibliotek samt Luleå Stadsbibliotek. Internet har använts för att söka 

information om bland annat undersköterskor, arbetsmiljö, äldreomsorg, tidigare forskning och 

uppsatser. 

3.1.3  Urval

Urval innebär enligt Miles och Huberman (1994) inte bara beslut om vilka människor som ska 

delta i studien utan också beslut om vilka miljöer, händelser och sociala processer som ska 
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undersökas. Urvalsprocessen hjälper också till att sätta avgränsningar för vad som är möjligt 

att undersöka. 

För att få djupare förståelse används kvalitativ metod med få antal människor i deras 

närliggande kontext i jämförelse med kvantitativ metod som arbetar med en större mängd 

data. Urvalet som sker kommer att spegla en mängd variation av individer, där olikheter bland 

informanterna är eftersträvansvärt (Miles & Huberman 1994). 

Studiens syfte är att ta reda på anställdas upplevelse av kommunikation, är undersköterskor 

intressanta. Det är upplevelsen av kommunikation hos undersköterskor på ett äldreboende i en 

avdelning inom offentlig sektor som ligger till grund för studien. 

Urvalsmetoden som vi använde oss av för att finna ett äldreboende var snöbollsstrategin, det 

vill säga vi gick ut och frågade människor i vår omgivning om de hade någon kännedom om 

ett äldreboende som stämde med vårt syfte. Vårt syfte var att hitta ett äldreboende där vi 

kunde göra intervjuer med undersköterskor och även enhetschef, och vi fick tips om ett 

äldreboende som var relativt nytt. Vi blev nyfikna och tog kontakt med äldreboendets 

enhetschef som inte hade något emot att delta i undersökningen. (Miles & Huberman 1994).

Enhetschefen valde ut ett arbetslag som tillfrågades om de ville ställa upp. Enhetschefen tog 

reda på om det fanns intresse bland de anställda att delta i undersökningen, och vi fick 

klartecken om att de ville medverka. Urvalet blev således ett arbetslag på sex undersköterskor, 

då vårt önskemål var ett mindre arbetslag. Denna metod kallas strategiskt urval och i det 

strategiska urvalet blev enhetschefen en nyckelperson i letande efter informanter (Trost, 

2005).

3.1.4  Intervjuer

Intervjuer anser vi vara en lämplig metod att använda sig av i en studie när en djupare insikt 

ska skapas av hur människor tänker i olika frågor. Informanterna berättar med egna ord och i 

sin egen takt hur de tänker om det problem som undersöks. Genom denna metod skapas 

lättare en helhetsbild av det som studeras och kan dessutom visa nyanser och nya aspekter av 

problemet. Med syftet att beskriva de anställdas upplevelse av kommunikation ska 

datainsamlingen ske genom ostrukturerade intervjuer. Det ger informanterna möjlighet att 

återberätta hur en arbetsdag kan se ut. En öppen intervju syftar till att förstå meningen av 
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kommunikation i relation till informantens livsvärld. Frågorna är fokuserade på bestämda 

teman, och är öppna för flertydligheter och förändringar (Lantz, 1993).

Undersköterskorna intervjuades i äldreboendet där vi fick ett litet rum som vi kunde använda 

oss av under intervjuerna. Enhetschefen intervjuade vi i hennes kontor.

Intervjupersonerna upplystes om att intervjun skulle spelas in samt att deltagarna när som 

helst fick avbryta intervjun om de så önskade. Vi var båda med under alla intervjutillfällen 

och turades om att ställa frågor som var relaterade till våra egna syften och frågeställningar.

Vid intervjutillfällena hade vi var sin bandspelare för att vara på den säkra sidan, ifall det 

skulle bli problem med någon av bandspelarna. Genomsnittstiden för intervjuerna låg på 

ungefär en timme. 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av oss själva samt information om avsikterna 

med respektive studie. Intervjupersonerna informerades dessutom om forskningsetiska 

aspekter där bland annat informations- samtyckes-, konfidentialitets-, samt nyttjandekravet 

betonades (Vetenskapsrådet, 2007). 

Vid intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide vilket har fungerat som en grund vid 

varje intervjutillfälle. En intervjuguide är en flexibel och anpassningsbar hjälp med syftet att 

alla intervjupersoner skulle ställas inför liknande frågor och upplägg. I intervjuguiden var 

frågorna indelade under fyra olika teman, för att på sätt få struktur på frågorna.

Efter första intervjutillfället ändra vi strategi genom att vi upplevde svårigheter med att ställa 

tematiserade frågor. Vi valde att ändra frågorna till mer strukturerade och precisa. Vi ändrade 

även strategi vad gällde sättet att intervjua genom att ställa varannan fråga var.

3.1.5 Enkät

Efter att ha bearbetat intervjumaterialet ansåg jag att materialet behövde kompletteras och 

gjorde med hjälp av ett enkätformulär ett antal kompletterande frågor till informanterna. Jag 

är medveten om att detta kan innebära att svaren på dessa inte är lika uttömmande som de 

muntliga, men jag anser ändå att jag fick värdefull information även genom de skriftliga 

svaren. 
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Även i samband med enkätundersökningen tog jag kontakt via telefon med enhetschefen och 

förklarade anledningen till varför jag ville göra en uppföljning. Enhetschefen tog kontakt med 

de anställda och fick klartecken om att det gick bra göra en enkätundersökning. Jag gick 

personligen till avdelningen och lämnade in enkätformulären. I enkätformuläret fanns ett 

följebrev med förtydligande om enkätundersökningens avsikt, frivillighet att delta samt 

information om att de kunde kontakta handledaren eller mig om något var oklart. Vid 

besvarandet av frågeformuläret var jag själv närvarande när fyra av de sex deltagarna 

besvarade sina enkätformulär. Eftersom de jobbade olika skift var det svårt att få alla 

enkätformulär besvarade samtidigt. Jag hämtade personligen de resterande två enkäterna efter 

att de hade blivit ifyllda.

3.2 Bearbetning av data

Eftersom vi hade skilda syften och frågeställningar så fortsatte vi enskilt med våra uppsatser 

efter intervjuerna.

Vi delade upp de inspelade intervjuerna och lyssnade av banden. Bandupptagningarna 

nedtecknades och lyssnades av åter en gång för att säkerställa att allt var rätt uppfattat. 

Efter bearbetningen av intervjumaterialet tolkades och analyserades data utifrån mitt syfte och 

frågeställningar med hjälp av intervjuguiden (Holme & Solvagn 1997).

Enkäten har jag använt som en uppföljning av intervjuerna. Eftersom studien handlar om 

upplevelser och arbetsplatsen var relativt ny upplevde jag att några svar behövde förtydligas. 

Jag tog även med nya frågor som kändes relevanta i förhållande till studiens frågeställning, 

och som uppdagades vid bearbetning av intervjumaterialet.

Eftersom deltagarna endast var sex till antalet har jag sammanställt materialet genom att göra 

uträkningar och tabeller manuellt.

3.3 Analysmetod

I analysen har jag utgått från mina fyra teman som jag har haft som underlag under 

intervjuerna, dessa teman beskrivs i intervjuguiden (se bilaga 2). Rubriknamn till teman har 

ändrats under arbetets gång, själva temainnehållet har inte ändrats utan är det ursprungliga. 

Rubrikändringarna har skett under bearbetning av materialet där det allteftersom kom fram 

mer passande rubriker. 
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Från intervjumaterialet har jag tagit uttalanden som svarat mot varje tema och gjort en kort 

sammanställning av resultaten. Efter sammanställningen har jag plockat ut citat som jag 

använt för att styrka det som sagts. Jag har använt mig av en induktiv ansats i analysen vilket 

innebär att jag tagit fram lämpliga teorier från olika rapporter, tidskrifter, internet och böcker 

efter hur jag har tolkat min empiri. I min framställning av analysen har jag använt mig av 

dessa teorier och resultat (Backman, 1998). 

Enkäten som hade fasta svarsalternativ kunde bearbetas manuellt eftersom deltagarna var så 

få. En del av svarsalternativen sammanställde jag i form av tabeller, övriga svar gjorde jag en 

kort sammanfattning av. Tabellerna och sammandragen använde jag sedan i resultat och 

analysdelen för att stärka och belysa studiens frågeställningar.

3.4 Etiska överväganden

I forskning där studien har med människor att göra så måste ett etiskt övervägande finnas. 

Detta kan vara svårt då forskarna inte är neutrala utan har en förförståelse med sig. Det 

grundläggande i en forskning är att visa respekt för medmänniskorna. Forskning får inte 

bedrivas där människor används som medel för att nå sina egna mål. Forskare måste visa 

såväl psykisk och fysisk integritet för informanten. Personen måste ha valt att ställa upp 

frivilligt till en intervju (Holme & Solvang 1997). 

I den information som vi gav ut till informanterna fanns uppgifter om hur och var de kunde 

kontakta oss om frågor kom upp eller om man inte ville delta i undersökningen. Vi uppgav 

även namnet på vår handledare på universitetet som informanterna kunde ta kontakt med om 

de hade några frågor. Vi informerade om att intervjuerna kommer att spelas in på band. Inför 

intervjun poängterade vi för informanterna att deras deltagande var frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta intervjun. 

I och med att vi informerat informanterna, som i detta fall är de undersökningsdeltagare vi har 

med i vår undersökning, om att deras deltagande är frivilligt och vad materialet ska användas 

till så har vi utgått från att de samtycker till att bidra med information genom sitt deltagande i 

undersökningen.
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I den här kvalitativa undersökningen har vi valt att låta de intervjuades personuppgifter vara 

konfidentiella. Den enda information som finns att tillgå i uppsatsen är att vi intervjuat en 

enhetschef och sex undersköterskor samt inom vilken typ av organisation informanterna 

jobbar. De som vet vilka som intervjuats är vi, chefen och medarbetare inom respektive 

organisation. De namn som återges i uppsatsen är fingerade namn dels för att behålla den 

intervjuades anonymitet och för att underlätta för läsarna genom att återge ett namn.

Efter att ha rådfrågat vår handledare om intervjufrågorna till informanterna kom hon fram till 

att det ej fanns uppgifter (t.ex.  sekretessbelagda) som var så känsliga  att det fanns risk för att 

personer tar skada. Ingen skriftlig överenskommelse om tystnadsplikt behövdes därför 

upprättas. Vi nämnde muntligt vid varje intervjutillfälle om vår tystnadsplikt.

Citaten som har använts från intervjuerna har inte varit av ett sådant slag att jag varit tvungen 

att ändra språket något för att minska risken att någon kan identifieras på grund av språket. Vi 

informerade även att om att de bandade intervjuerna efter bearbetningen kommer att förstöras.

Jag har grundat mina etiska överväganden enligt de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2006) har sammanställt och som innefattar följande etiska förhållningssätt: 

 informationskravet -information till de berörda 

 samtyckeskravet -undersökningen ska vara frivillig 

 konfidentialitetskravet -skyddar de medverkandes anonymitet 

 nyttjandekravet -insamlat material endast kommer att användas för 

forskningsändamål.

3.5 Reliabilitet och Validitet

I kvalitativa studie är det av vikt att undersökningen visar på att data och analys är trovärdig. I 

studien har jag valt att beskriva insamlandet av data trovärdigt genom att redovisa alla steg i 

undersökningsprocessen (Trost, 2005).

I min studie måste jag tänka på att inte påverka forskningen på ett sätt som gör att 

rapporteringen snedvrids eller blir ensidig. Jag har genom intervjuer och enkätformulär 

säkerställt tillförlitligheten, genom att använda mig av frågor där jag frågat om delvis samma 

saker – inledningsvis genom intervjuer och senare med hjälp av enkätfrågor. (Kvale, 1997) 
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Jag har inte låtit mina informanter ta del av de utskrivna intervjuerna och enkätsvaren 

eftersom jag tror att de som informanter i efterhand kan ha åsikter om sina uttalanden och 

skrivna svar. Under en intervju blir samtalen mer spontana och detta är både positivt och 

negativt eftersom syftet med arbetet är att spegla deras upplevelser så tydligt som möjligt. Jag 

tror att det ger en sanningsenligare bild av deras arbetssituation genom att ta deras första 

impulsiva svar än att låta dem se svaren och sedan få möjlighet att ändra dem. Informanterna 

har erbjudits att få ta del av den färdiga uppsatsen.

Jag har försökt att beskriva den sociala miljön som undersökningen gjorts i med hjälp av 

tidigare forskning och annan litteratur. Mitt syfte med detta är att ge läsaren en bild av hur det 

ser ut inom kommunal äldreomsorg och på så sätt få en förståelse för undersköterskornas 

arbetssituation. Denna undersökning är småskalig (fallstudie) och kan inte fungera som 

underlag för generella slutsatser. Uttalanden kan endast göras om den grupp undersköterskor 

som deltagit i undersökningen. 

Jag har försökt att så tydligt som möjligt redogöra för informanternas svar genom exempelvis 

vissa citat (Kvale, 1997).
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4. Äldreomsorg

För att kunna få en uppfattning om äldreomsorgen för de som inte är så bekant med den 

sortens verksamhet, har jag valt att förklara vissa begrepp som hör till organisationen samt 

dess medlemmar.

På det särskilda boendet som vi gjort vår fallstudie bor i allmänhet de som räknas till de äldsta 

och de har oftast stora vård och omsorgsbehov. Det särskilda boendet är en boendeform där 

den boende ska ha möjlighet till att utveckla sina resurser och leva ett självständigt liv. De 

boende får samtidigt vid alla tider på dygnet sina behov av tjänster och stöd tillgodosedda 

behöver för att tillvaron ska kännas trygg. 

4.1 Äldreomsorgen som organisation

Idag är äldreomsorg en kommunal angelägenhet och även om det är vanligt att förlägga 

verksamheter i privat regi så är det kommunen som står som uppdragsgivare för 

verksamheten. Fattigvärden och äldreomsorgen skildes åt först under senare delen av 1940-

talet. Det började utvecklas hemtjänst och olika sorters boende för äldre såsom 

ålderdomshem, servicehus och sjukhem (Törnquist, 2004).

År 1990 tillsattes ”Äldreberedningen” av regeringen för att behandla frågor om prioriteringar 

och samordning av insatser för äldre. Fördelningen mellan kommuner och landsting var oklar 

när det gällde äldrefrågor. Detta resulterade i Ädelreformen som genomfördes 1992 och gav 

kommunerna det fulla ansvaret för äldres omvårdnad (Törnquist, 2004).

Äldreomsorgen är organiserad på ett hierarkiskt sätt, där politikerna fattar beslut och 

tjänstemän utarbetar direktiv. Det är tjänstemän i mellanställning som möter de äldre och 

handlägger deras ansökan och beslutar om insatserna. De har också verksamhetsansvar, vilket 

innefattar personalledning (Törnquist, 2004).

I dag styrs äldreomsorgen av Socialtjänstlagen (Lindblom & Nordback, 2002) och Nationell 

handlingsplan för äldrepolitiken (Proposition 1997/98:113). Socialtjänstlagen är den lag som 

bland annat reglerar medborgarnas rätt till bistånd i olika situationer som till exempel 

äldreomsorg. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som primärt anger inriktning för all 

äldreomsorg. Där framkommer att ”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 
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meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (SoL 5 kap 4§). Den nationella handlingsplanen 

styr inriktningen för äldrepolitiken i Sverige (Törnquist, 2004).

4.2 Enhetschefen

Under 1900-talets början var enhetschefen praktiskt taget den enda anställda på 

äldreboendena. På 60- och 70-talet var det mindre än tio anställda per enhetschef inom 

äldreomsorgen. Detta har med tiden ökat och i dag är det inte helt ovanligt att varje enhetschef 

har upp till 80-100 medarbetare på enheterna (Törnquist, 2004). 

Enhetschefen fick under 1990 talet vidgad makt vilket innebar mer krävande arbetsuppgifter 

som innefattar såväl verksamhetsansvar som personal och samverkansansvar. Enhetschefen 

ansvarar för att se till att verksamheten svarar upp till de politiska mål som finns när det gäller 

ekonomi och kvalitet på verksamheten. Det innefattar också utveckling och ledning av 

verksamheten. Personalansvaret innebär allt från rekrytering till arbetsmiljöansvar och 

administration omkring olika personalfrågor. Ansvaret för samverkan med berörda parter står 

såväl för samverkan med fackliga förbund som samverkan med övriga organisationer inom 

området så som sjukvården, pensionärsföreningar med mera (Törnquist, 2004).

4.3 Vårdbiträde/undersköterska

Det arbete som förr utfördes i äldreomsorgen var till stor del traditionellt husmodersarbete. 

När den offentliga sektorn under 50-talet började växa och de som anställdes var då 

medelålders gifta kvinnor som arbetade några timmar per dag. Det krävdes ingen utbildning  

utan vanligt husmodersvett och en god vilja att vårda och hjälpa ansågs tillräckligt. Denna 

struktur medför att omsorgsarbete även idag anpassats till husmoderssysslor och många 

vårdbiträden arbetar fortfarande deltid och har tämligen låg utbildningsnivå (Törnquist, 2004). 

Astvik och Aronsson (2000) beskriver vårdbiträdets arbetsuppgifter i uppgiftsområden. Det 

första uppgiftsområdet är inriktat på service och omsorg. Uppgifterna kan då innebära att

ersätta och komplettera de äldres bristande mentala och fysiska förmågor och funktioner i det 

vardagliga livet, samt ge stöd i olika sociala sammanhang. Närmare betraktat så utgörs 

uppgifterna av sjukvårdande och rehabiliterande uppgifter som medicinutgivning och 

gångträning. Den tredje uppgiften är att stödja och utveckla den äldres resurser. 
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Enligt Törnquist (2004) kan sägas att en viktig kompetens för arbete som vårdbiträde inom 

äldreomsorgen är kunskap om hur en annan människas kropp kan beredas vård och omsorg, 

samt förmåga att lyssna till och se andras behov och önskemål och anpassa hjälpen efter detta. 

4.4 Kund

Begreppet kund är det officiella och från socialnämnden bestämda benämningen av de 

tidigare begreppen brukare och boende. Inom äldreboendet används hellre begreppen 

vårdtagare, boende eller klient när de talar om kunder.

Tillämpningen av begreppet kunder förklarar enhetschefen så här..  ”förut har man sagt 

brukare och sen för ett par år sen bestämde socialnämnden att nu ska det heta kunder så det 

är det officiella begreppet det kan man använda när man pratar generellt våra kunder men 

när man pratar om dom så säger man gärna våra boende eller våra hyresgäster eller våra 

pensionärer… i och för sig är kundbegreppet bra man betalar ju för en tjänst och har rätt att 

kräva någonting men samtidigt en kund har ju ett val och vi har ju inte så mycket valfrihet 

egentligen”.

4.5 Kontaktmannaskap

Begreppet kontaktmannaskap avser funktionen eller organisationsformen. Kontaktmannaskap 

innebär att personalen får ett större ansvar för sin vårdtagare. När det rör sig om den person 

som utför arbetet används uttrycket kontaktperson (Falk, Gustavsson & Ritch, 2001). 

För varje omsorgstagare finns en kontaktperson som har ansvaret för den gamla. 

Kontaktpersonen ansvarar för att det läggs ett helhetsperspektiv på omsorgstagaren och för att 

omsorgen planeras och genomförs. Arbete sker i samråd och samverkan med närmaste chef, 

ansvarig sköterska samt övriga medarbetare på enheten (Falk, Gustavsson & Ritch, 2001).  

Ansvaret gäller från det att omsorgstagaren kommer i kontakt med omsorgen tills kontakten 

avslutas. Varje omsorgstagare har en kontaktperson på dagen och under natten, för att minska 

risken att omsorgstagaren ska hamna i kläm i sin omsorg. Detta innebär inte att 

kontaktpersonen ska finnas närvarnade hela tiden. Däremot har hon eller han ett planerings-

och samordningsansvar som även sträcker sig över ledigheterna.

 (Falk, Gustavsson & Ritch, 2001).
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4.6 Mål och vision

Generellt kan mål beskrivas som något vi vill uppnå längre fram. En organisation har oftast 

ett övergripande mål och det är den enskilda medarbetaren som bidrar till att detta mål 

uppnås. Individuella mål och gruppmål kan vara stimulerande och dessa bör formuleras noga 

tillsammans med närmaste chef. Det är chefens uppgift att tydligt formulera vad 

organisationen behöver få utfört för att leva upp till det övergripande målet. Varje hierarkisk 

nivå preciserar sina mål, som måste uppnås för att förverkliga mål på nästa nivå.  

Om mål är något vi sätter upp för oss, så är vision en känsla, något vi har.  I vision ligger våra 

värderingar och vår människosyn. Vision styr våra tankar mot ett mål som ofta har en stark 

känslomässig dragningskraft (Ronthy-Österberg, 1998).
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5. Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen är organisationsteori och 

kommunikationsteori. Därefter följer olika perspektiv om hur kommunikation och 

organisationsstruktur, med kommunikationsmönster och kommunikationskanaler kan se ut. 

Även perspektiv om hur kommunikation och organisationskultur synliggörs.

5.1 Organisationsteori

Utgångspunkten för min teoretiska referensram är organisationsteorin. En av klassikerna 

Fredrick Winslow Taylor är mannen bakom en av de tidigaste organisationsteoretiska 

tankelinjerna. Hans teori bygger på vetenskaplig företagsledning gör produktionen mer 

effektiv och till fördel för både ägaren och arbetarna. Det rationalistiska hos Taylor är att om 

en arbetsuppgift kan redovisas i detalj och slutprodukten definieras, måste det finnas ett bästa 

sätt att utföra arbetet på. Systemet har använts på alla typer av större organisationer, inklusive 

offentlig förvaltning (Abrahamsson & Andersen, 2002). 

5.1.1 Offentlig sektors organisationsmodell

New Public Management (NPM) har använts som organisationsmodell för att effektivisera 

den offentliga sektorn sedan 1980-talet. NPM är en benämning för konkreta reformer inom 

den offentlig sektor som tagit efter funktionssätt och tankemönster som är traditionella inom 

den privata sektorn och Taylors tankelinje (Almqvist, 2006).

NPM medför förändringar i organiseringen av den offentliga förvaltningen; från 

administration och förvaltning till ledning och styrning, från regler till resultat, från offentliga 

monopol till konkurrens, från offentlig tjänsteproduktion till privat, från medborgare till 

brukare, till kund. Allt som allt handlar det om en större betoning av ekonomisk kontroll, mer 

fokus på tydligare ledarskap och en övergång till principen om att offentligt ansvar är 

betydelsefullare än offentlig produktion (Almqvist, 2006).

5.1.2 Äldreomsorgens policy

Törnquist (2004) beskriver i sin avhandling ”Vad man ska kunna och hur man ska vara ” om 

äldreomsorgens förpliktelse, enligt de kommunala policydokumenten, är att ge god omsorg 

med kvalitet. Med kvalitet inom äldreomsorgen avses att omsorgen tillfredställer de äldres 
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krav, behov och förväntningar. Enhetschefers och undersköterskors/vårdbiträdens arbete ska 

kännetecknas av ett gott bemötande och hög kompetens. Äldreomsorgen ska utformas så att 

de äldre har möjlighet till hög delaktighet och inflytande, god tillgänglighet och kontinuitet 

och omsorgen ska upplevas trygg och säker. Dessutom ska ett tydligt kontaktmannaskap 

finnas, samt ett rehabiliterande syn- och arbetssätt.

Törnquist klargör ovanstående med att det kan sägas vara ramarna för den äldreomsorg som 

kommunerna ansvara för med hänsyn till de kommunala policydokumenten. Detta uppdrag 

ska genomsyra hela verksamheten och praktiseras hos de särskilda boendeformernas boende 

och personal. 

5.1.3 Krav på kompetens

Törnquist (2004) tar även upp om kraven på kompetens inom äldreomsorgen där formell 

utbildning avses för vårdbiträden någon form av vårdutbildning. Dessutom har kommuner 

börjat framföra krav på att den formella utbildningen är genomgånget omvårdnadsprogram. 

Den personliga kompetensen kan ses efter hur vårdbiträdet är i relation till den äldre, i arbetet 

och arbetslaget. Därutöver ska vårdbiträdet enligt policydokument ha en språklig och kulturell 

kompetens. Tyngdpunkten ligger egentligen på vårdbiträdets personliga kompetens, som 

medarbetare i ett arbetslag. 

5.2 Vad är kommunikation?

Det traditionella sättet att definiera kommunikation är att det är en process där personer eller 

grupper sänder och utväxlar information (Jacobsen & Thorsvik 1998).

Hall (1972) hävdar enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) att kommunikation inte bara är 

överföring av information utan också förmedling av idéer, attityder och känslor från en person 

eller grupp till en annan.

Mycket av kommunikationen i organisationer är icke-verbala så att även tolkning av både 

kroppsspråk, röstanvändning och andra icke verbala signaler måste tolkas för att veta vad som 

egentligen menas med det som sägs. När människor kommunicerar med varandra spelar både

information, associationer och idéer in liksom attityder och känslor, och påverkar hur det hela 

uppfattas och tolkas av dem som kommunicerar (Jacobsen & Thorsvik 2008).
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För att särskilja olika former av tvåvägskommunikation mellan människor gör Isaacs (2000) 

en åtskillnad mellan begreppen dialog, debatt och diskussion. Dialogens kännetecken är att 

respektera och lyssna på varandra, att alla säger sin mening och att avvakta med att ta 

ställning så att öppenhet finns kvar inför olika perspektiv. En annan form är debatt som 

handlar om att övertyga och övertala i syfte att tillgodose sina egna intressen. Diskussion

betyder ”att skaka eller bryta isär” och leder ofta till att detaljer fokuseras istället för helheten. 

5.2.1 Kommunikationsteorin

Enligt Malcolm Payne (2002) är förutsättningen för kommunikationsteorin att allt vi gör är 

grundat på någon form av information vi mottagit. Informationen kan vara fakta, media, 

minnen, eller inlärda faktorer. Informationsbearbetning sker när vi tar emot information tolkar 

och gör en bedömning. När vi har bedömt informationen ger vi respons till sändaren, som på 

detta vis får en uppfattning om hur vi har tolkat informationen.  

Kommunikationsteorin handlar framför allt om vem/vilka som har kontrollen i relationer. Det 

finns olika kategorier av relationer så som symetriska och komplementära. I de symetriska 

relationerna är personerna jämspelta och beter sig på ett likartat sätt mot varandra, medan 

komplementära relationer är ojämlika och personerna medverkar till relationen genom olika 

roller, till exempel arbetsgivare och anställd. Huvudparten av all kommunikation skapar 

mönster. Kommunikationsmönster ger ofta uttryck för makt, dominans och underordning, och 

kommunikationsteorin kan därför vara till medverkan för att identifiera förtryck, ojämlikhet 

och orättvisa.

5.2.2 Teorin om kommunikativt och strategiskt handlande

Sociologen Jürgen Habermas (1988) betonar i sin teori om kommunikativt handlande att i 

språket strävar vi efter en ömsesidig förståelse. Habermas anser att mening, solidaritet, 

personlig identitet, inte kan skapas på administrativ väg eller kommersiell väg utan endast 

genom språklig kommunikation. Det sociala livet förstås genom relationer människor emellan 

och i dessa relationer skapas maktförhållanden som leder individen mot legitimerade normer 

och kollektiva mål, det vill säga en socialisering av människan. 

Månson (2004) beskriver att i Habermas teori är det språklig kommunikation som är av stor 

betydelse för bevarandet och utvecklingen av de sociala relationerna.
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Den ömsesidiga förståelsen kan referera till något verkligt i den objektiva världen, visa på 

legitimerande normer i den sociala världen, tilliten till och det meningsfulla i det sagda ordet i 

den personliga världen, gesterna och tecknen. Ord och uttrycksformer kan tolkas olika och 

skapar olika associationer beroende på personers syfte och i vilket sammanhang de används. 

Kvaliteten på kommunikationen orsakas därför av i vilken grad förutsättningarna för att uppnå 

gemensam förståelse finns i samverkanssituationen. 

 Med kommunikativt handlande avser Habermas framför allt den direkta, talade eller skrivna 

dialogen, samtalet eller diskussionen mellan två eller flera individer med möjlighet till 

spontan interaktivitet och gensvar. 

Teorin om kommunikativt handlande bygger på Habermas samhällsanalys som går ut på att 

det moderna samhället kan uppfattas som systemet på den ena sidan och livsvärlden på den 

andra sidan. Systemet består av anonyma och sakliga relationer, på den ekonomiska 

marknaden eller i en statlig myndighet. I livsvärlden har vi våra sociala relationer, vi arbetar, 

har familj och vänner. Systemet som vuxit fram ur livsvärlden tar nu mer och mer över vår 

livsvärld (Månson, 2004). Dessa begrepp har Habermas hämtat från systemteori respektive 

fenomenologi, och han menar att dessa två begrepp är centrala för en korrekt förståelse av 

samhällsutvecklingen. Habermas teori är inte specifikt relaterad till kommunikationen inom 

organisationer, men hans teori om kommunikativt handlande har färgat många 

organisationsforskares syn på dialog (Habermas, 1988).    

I kommunikativt handlande är aktören inte inriktad på egen framgång, utan målet är att 

komma fram till enighet med andra. Habermas förespråkar kommunikativ rationalitet istället 

för den traditionella synen på rationalitet, där ett rationellt beslut innebär att välja de bästa 

medlen för att uppnå sina mål. Det kallar Habermas för strategisk rationalitet. Rationalitet 

handlar generellt om aktörens förhållande till världen, dvs. hur en person uppfattar och 

förhåller sig till sin omgivning. De två kategorierna av rationalitet relateras till två former av 

socialt handlande: strategisk och kommunikativt handlande (Månson 2004).

Speciella förutsättningar anser Habermas måste uppnås för att kommunikativt handlande ska 

vara uppfyllda. Det första är att alla berörda parter måste ha rätt att delta på lika villkor. För 

att komma fram till ett rationellt motiverat samförstånd fordras det också att tvång och 

sanktioner utesluts (Månson, 2004).
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Det kommunikativa handlandet ställs mot ett strategisk, resultatorienterat handlande. 

Strategiskt handlande står för det beteende som uppstår när olika mål hamnar i konflikt med 

varandra och de involverade aktörerna försöker tillgodose sina egna intressen. Målet är inte

att nå enighet och förståelse, utan att välja de bästa medlen för att nå upp till de egna målen. 

Denna rationalitet påvisar att aktörerna endast kan bli överens om lösningar och lösa 

konflikter på ett legitimt sätt om de kommunicerar öppet och ärligt (Månson, 2004).

Den strategiska handlingen kan uppdelas i öppet och dolt/förtäckt strategisk handlande. Öppet 

strategiskt handlande innebär att en aktör öppet använder sig av olika maktmedel eller 

formella regler för att påverka någon annan på ett sätt som gagnar egna intressen. Dolt 

handlande kan i sin tur delas upp i två olika former: manipulation och systematisk förvrängd 

kommunikation. Den som ägnar sig åt manipulation försöker medvetet och avsiktligt få andra 

att tro att han eller hon följer de kommunikativa spelreglerna, när agerandet i själva verket är 

strategiskt. Deltagarna är alltså inte medvetna om det strategiska handlandet, vilket leder till 

en förvrängd kommunikationssituation (Eriksen, 1997).  

För att få en bättre förståelse om hur manipulation och systematisk förvrängd kommunikation 

kan gå till har jag tagit del av Jacobsen & Thorsvik (1998) tolkning som knyter an teorin i en 

organisationskontext.

Ett exempel är när det i en organisation uppstår problem i den vertikala kommunikationen 

nedåt. Det kan gälla information som antingen rör sig om instruktioner för arbete eller 

information om organisationens policy, när det kommuniceras nedåt kan den omedvetet och 

medvetet bli förvrängd. När information tas från överordnad tolkas meningen utifrån sin egen 

situation och frågan blir vad detta betyder för ens arbetsuppgifter, arbetssituation, utmaningar, 

möjligheter och problem i framtiden.

Situationsuppfattningar, värderingar och sociala identifikationer hos chefer på mellannivå kan 

leda till att de medvetet väljer att hålla tillbaka information till underordnade. Det kan röra sig 

om att de inte vill vidarebefordra dåliga nyheter för att de är rädda att det kan försvaga 

arbetsmoralen och skapa en ogynnsam ledarsituation. Informationen kan även manipuleras i 

goda avsikter genom att ändra innehållet i informationen innan budskapet vidarebefordras till 
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underordnade. Anledningen kan vara att det ger bättre resultat än om budskapet 

vidarebefordras från ledningen direkt utan ändringar.

När mellanchefer med tanke på organisationens bästa medvetet väljer att förvränga 

informationen från högsta instans är tankegången bakom ofta att den högsta ledningen inte är 

tillräckligt väl underrättad om de speciella förhållanden som råder på lägre nivå för att förstå 

vilken effekt budskapets innehåll och form kan ha på de anställda.

5.2.3 Giltighetsanspråk

Habermas menar att det kommunikativa handlandets drag av öppenhet, ömsesidighet och 

samförstånd endast kan upprätthållas om ett antal giltighetsanspråk uppfylls. Enligt Habermas 

kommer vissa giltighetsanspråk fram när vi talar. Giltighetsanspråk kan enligt Habermas resas 

utifrån tre olika värdesfärer ( Månson, 2004).

Habermas förenar dessa sfärer till sitt resonemang kring att människan lever i tre skilda 

världar, till vilka individer förhåller sig på olika sätt. I den objektiva yttre världen är 

giltighetsanspråket sanning och dess mening härleds ur sakförhållanden (fakta). I Den sociala 

världen, handlar individen efter normer och värderingar. Här tenderar människan att bli 

översocialiserad, vilket enligt Habermas innebär att individen alltid handlar utifrån vilka 

förväntningar andra har, parallellt utifrån de allmängiltiga normer och värderingar som finns i 

samhället. I individens egen, subjektiva värld är giltighetsanspråket sannfärdighet och dess 

mening härleds till subjektiva upplevelser. Det som individen här gör giltighetsanspråk på rör 

individuella känslor, förhoppningar och drömmar ( Månson, 2004).

Giltighetsanspråken medför att de yttranden som görs måste vara begripliga, sanna, riktiga 

och sannfärdiga. Vad Habermas menar med giltighetsanspråken är att vi människor värderar 

andras uttalanden utifrån dessa krav. Om kraven inte uppfylls är vi benägna att tvivla på och 

ifrågasätta det som kommuniceras. Det som eftersträvas för att nå ömsesidig förståelse 

bestäms av den information som presenteras och av de bästa argumenten ( Månson, 2004). 

5.3  Informell och formell kommunikation

På arbetsplatser finns det generellt två olika typer av kommunikation nämligen den informella 

och den formella. Den informella kommunikationen är den vanligaste och dominerar på de 

flesta arbetsplatser. Olika arbetsplatser uppmuntrar de anställda i olika grad till att använda 

sig av informell kommunikation. Det har visat sig att på arbetsplatser där arbetsgivaren 
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uppmuntrar till informell kommunikation är den informella kommunikationen ofta mer 

spontan och anses av vissa vara mer värdefull (Jacobsen & Thorsvik 1998).

Enligt Larsson (2001) innebär formell kommunikation de kommunikativa aktiviteter som 

ledningen i en organisation för fram och som förväntas utföras av medarbetarna. Den formella 

kommunikationen är därmed också beroende av organisationens struktur. Exempel på formell 

intern kommunikation är mål och policy, regler och riktlinjer samt olika former av producerad 

information. Den informella kommunikationen utgörs av interaktionen som personerna inom 

organisationen skapar bredvid den formella. Den informella interna kommunikationen kan ske 

i form av samtal och diskussion, spontana gruppmöten eller exempelvis genom olika 

berättelser och rykten. Det finns en stark koppling mellan formell och informell 

kommunikation. Brister i den formella kommunikationen medför att den informella 

kommunikationen ökar i omfattning och vice versa. Det Larsson menar är att den informella 

kommunikationen sannolikt av större betydelse än den formella.

5.3.1 Organisationskommunikation

Såväl den formella som den informella kommunikation som förekommer inom företag, 

myndigheter och andra organisationer. I en snävare betydelse används 

organisationskommunikation för den planerade kommunikation som organisationen använder. 

Tyngdpunkten har främst legat på intern kommunikation, men har under senare år börjat 

omfatta extern och intern kommunikation anser Miller (2006). Det som står klart är att 

gränsen mellan den externa och interna kommunikationen har blivit alltmer flytande och 

diffusa (Heide, Johansson & Simonsson, 2005).

Det kan bero fortsätter Heide et al. (2005) på att organisationsformerna har ändrats, vilket 

medfört att exempelvis underleverantörer, bemanningsföretag och konsultfirmor är berörda av 

den interna kommunikationen. Den nya informationstekniken har också möjliggjort nya 

organisationsformer som nätverksorganisationer och virtuella organisationer.

5.3.2  Organisationsstruktur och kommunikation

En organisations kommunikation kan även kopplas till den struktur som finns inom 

organisationen. Med det menas vad vi talar om, vilken riktning kommunikationen har, vilka 

kommunikationskanaler vi använder oss av och på det sätt vi utför kommunikationen på, 

kommer att påverkas av strukturen i organisationen. Beroende på hur organisationen väljer att 
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styra och leda företaget mot sina mål så kommer det att genomsyra hela företaget, även 

kommunikationen anser Jacobsen och Thorsvik (1998). 

Studier av förhållandet mellan organisationsstruktur och kommunikation har i all huvudsak 

koncentrerats på det som vi kan kalla horisontell kommunikation (mellan enheter på samma 

nivå som sysslar med olika uppgifter) och vertikal kommunikation (mellan olika 

hierarkinivåer i organisationen). (Jacobsen & Thorsvik 1998).

Jacobsen och Thorsvik (1998) tar upp Barnard (1938) och Mintzberg (1979) m.fl 

framställning om den horisontella arbetsfördelningens klara effekter på 

kommunikationsmönstret. I vardagen har anställda i organisationer mest kontakt med 

personer som arbetar med likartade arbetsuppgifter, och som har likadan status på samma 

hierarkiska nivå. Dessutom visar undersökningar att det förekommer mer omfattande 

kommunikation mellan anställda inom en formell organisationsenhet än mellan anställda i 

olika enheter. Kommunikationsmängden minskar avsevärt när en formell organisationsgräns 

korsas.

Orsakerna till detta är många. En anledning är att personer som är förenade i samma enhet 

eller arbetar med motsvarade arbetsuppgifter har gemensamma intressen och erfarenheter som 

gör det lätt att prata sig samman och förstå varandra. Den andra anledningen är likartad 

kompetens och utbildning, vilket ger dem ett gemensamt språk, gemensamma symboler och 

möjlighet att kommunicera utan större missförstånd. Den tredje anledningen är att personer i 

samma enhet oftast är fysiskt samlade till ett ställe och har därmed fysisk direktkontakt i det 

dagliga arbetet menar Jacobsen (1989). Dessutom hävdar Barnard (1938) och Mayo (1945) (i 

Jacobsen & Thorsvik) att det utvecklas ofta bland personer med gemensamma intressen 

förtroendefulla personliga relationer, där socialt stöd ofta hämtas från varandra och som även 

tillfredställer behovet av sociala kontakter i det dagliga arbetet enligt (Jacobsen & Thorsvik, 

1998). 

5.3.3 Kommunikationsnät/mönster

Kommunikationsnät är ett sätt att knyta samman personer. När organisationer bygger upp ett 

formellt kommunikationsnät anordnar de fasta arrangemang för vem som ska kommunicera 

med vem. Kommunikationsnätet utgör olika mönster för kommunikationen i organisationer. 

Inom kommunikationsnätet används olika kanaler för kommunikationen, från muntlig 
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direktkontakt mellan individer och grupper av individer i form av möten till utväxling av 

skriftlig information enligt Jacobsen och Thorsvik (1998). 

5.3.4 Kommunikationskanaler

Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) beskrivning av Short och Williams och Christie (1976) 

kan meddelanden sändas på flera olika sätt. Skriftlig information innebär att de skickas i form 

av skrivna dokument, till exempel en rapport, ett textmeddelande. Muntlig information 

överförs direkt mellan två eller flera personer i form av samtal, ett föredrag eller liknande. 

Dessutom förmedlar människor information genom kroppsspråk, blickar, röstläge etc. när 

meddelandena sänds i muntlig form och de kommunicerande ser varandra. 

Jacobsen och Thorsvik (1998) gör en beskrivning av Daft och Lengel (1986) illustration av 

olika kanalers förmåga att förmedla rik information, samt Erliens (1997) förklaring till detta:

Förmedlar rik information i ringa grad: Förmedlar rik information i hög grad:

Formella rapporter Telefonsamtal

Brev Videokonferenser

E-post Direktsamtal

Orsaken till att skriftlig information i ringa grad ger rik information är, anser Erlien att det 

inte finns möjlighet att observera hur personer kommunicerar med kroppen och ger andra, 

icke verbala signaler. Former av muntlig kommunikation är däremot rik information.

Detta kan även illustreras med vad som vissa tidigare funnit att bara sju procent av 

kommunikationen förmedlas genom ord, trettioåtta procent genom hur meningar och ord 

uttrycks samt femtiofem procent genom kroppsspråk. 

Enligt Rice (1993) har framväxten av IT emellertid ökat antalet möjliga 

kommunikationskanaler, och vi har fått kanaler som ligger i gränslandet mellan muntlig och 

skriftlig kommunikation. E-post är till exempel en skriftlig kommunikation, men den är ofta 

muntlig i sin form och har behov av snabba gensvar. Flera studier av kommunikation i 

organisationer visar att de allra flest föredrar muntlig direktkommunikation och att det är 

effektivast. 
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5.4 Organisationskultur/identitet och kommunikation

Enligt Hatch och Schultz (1997) finns det en delad syn på vad organisationskultur egentligen 

är och vad den består av. Ett begrepp som ligger nära och försvårar definitionen är 

organisationsidentitet. Organisationsidentitet betraktas som en del av organisationskulturen. 

Organisationskulturen är ett vidare begrepp än organisationsidentitet och handlar om 

gemensamma värderingar och antaganden om den sociala verkligheten. De kulturella 

aspekterna som råder i en organisation formar och styr tänkandet, känslorna och handlandet 

anser Alvesson (2001). I Heide och Simonsson (2005) tolkning av Alvesson och Berg 

framkom att organisationsidentiteten kan gestaltas som den synliga delen av kulturen i en 

organisation som till exempel normer, handlingsmönster och värderingar. Därför kan 

organisationskultur ses som en ram till hur identitet formas och skapas. 

Identitet ligger till grund för människors naturliga strävan att förstå sin situation. Att 

identifiera sig med en organisation betyder att ta del av de värden som organisationen utgörs 

av och de yrkesutövningar som människor utför, poängterar Alvesson och Björkman (1992). 

Ashforth och Mael (1989) anser att organisationsidentitet kan ses som en bestämd form av 

social identifikation som gör att individer känner sig lojala mot en organisation, vilket också 

medför större engagemang för yrkesutövandet. 

Heide och Simonsson (2005) menar i sin tolkning av Alvesson och Berg att en organisations 

identitet inte med lätthet låter sig förändras därför att den vilar på en persons jaguppfattning.
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6. Resultat och analys

Arbetsplatsen 

Informanterna är sju kvinnor mellan trettio och femtiofem år som arbetar i ett äldreboende. 

Sex av informanterna har undersköterskeutbildning med lång erfarenhet inom yrket. Den 

sjunde informanten är enhetschef, och har personalansvar för sextiofyra anställda. 

Äldreboendet som är relativt nytt, är förutsättningen att tillgodose kunders behov. För att 

tillgodose kundens behov och önskemål arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast 

och arbetsterapeut tillsammans. 

Intervjuerna resulterar i en mängd beskrivningar och berättelser, som ger en bild av anställdas 

upplevelser av kommunikationen samt deras upplevelser av den rådande psykosociala 

arbetsmiljön. Enkätformuläret är en uppföljning av intervjuerna och för att få en indikation 

om upplevelsen av kommunikationen har förändrats. Flertalet av enkätsvaren har framställts i 

tabellform.

Under detta avsnitt presenteras intervjumaterialet utifrån fyra teman. Dessa benämns som 

Kommunikation, Kommunikationssätt, Kommunikationsmönstret och Arbetssituation. 

Intervjumaterialet redovisas, analyseras och styrks med citat. Analysen sker med hjälp av 

teorier för att bestyrka eller kritiskt granska olika fenomen.

6.1 Kommunikation

Under temat kommunikation definierar informanterna begreppen kommunikation, icke verbal 

kommunikation och dialog på arbetsplatsen. 

Informanterna definierar begreppet kommunikation som att prata och att samtidigt förstå 

varandra när kommunikation sker. Kommunikation är nödvändigt för att arbetet ska bli rätt 

utfört och genomförbart, inte bara att prata med varandra utan också det icke talade språket, 

kroppsspråket. Genom att nicka eller peka så förstår de varandra. Det menar även Habermas 

(1988) att språket är en strävan efter ömsesidig förståelse, att vi måste finna mening och tilltro 

i det sagda ordet, gesterna och tecknen för att kunna förstå varandra.
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”ska kunna prata med varann…då det är än ena eller en det andra, då blir det som både bra 

och dåligt…..ibland behöver man inte prata…. Man behöver bara se på varann så vet man 

vad man ska göra..”

Dialogen tycker informanterna är viktig för att få ge uttryck för vad de menar och för att 

kunna diskutera och komma överens. Det informanterna anser viktigt när det gäller att nå 

gemensamma mål på arbetsplatsen, är att ha dialog under tiden. Dialogen menar de fyller 

även en funktion när de lyssnar och att får andra att lyssna. Habermas (1988) definition av 

språket är den direkta, talade eller skrivna dialogen, samtalet eller diskussionen mellan två 

eller flera individer.

”Att det är viktigt, ja, men det är jätteviktig…… det är ju viktigt att ha ändå ett mål man 

strävar, ett gemensamt mål, då är det viktigt att föra en dialog tycker jag under tiden”

Siv tycker att dialogen har jättestor betydelse, går det inte kommunicera kan man inte jobba 

heller. Det är mest i arbetsgruppen som det diskuteras och det fungerar jättebra än så länge.

”ja den har en jättestor betydelse…..kan man inte kommunicera så …kan vi ju inte jobba 

heller…den är jätteviktig…

Ella upplever även att det är viktigt och ett måste, att tid tas till att prata, att ta sig tid genom 

att bortprioritera något annat exempelvis städning. Hon upplever att det finns möjlighet och 

tid till det. Det tydliggör även Habermas (1988) att i den miljö vi lever och befinner oss i, där 

normer och regler styr, måste vi finna mening och tilltro i det sagda ordet.

6.1.2 Enhetschefen

Enhetschefen är verksamhets-, ekonomi- och arbetsmiljöansvarig för hela äldreboendet. 

Personalansvarig är hon för sextiofyra undersköterskor och en administratör. Hon har 

personalansvar för alla utom sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut, som är 

underställda en egen enhetschef.

Enhetschefen beskriver även äldreboendets mål och policy som är att förverkliga individens 

behov och önskemål och att sätta kunden i centrum. 
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”Ja det som gäller det är att här ska vi verkligen på allvar förverkliga med att man ska ha 

individens behov och önskemål i centrum och att man ska få leva sitt liv som man önskar 

behålla sina vanor och ovanor så långt det är möjligt ..”

Enhetschefen upplever att det är ingen lätt uppgift att bevara visionerna och motivationen hos 

de anställda. Hon upplever att det kan vara lätt i en början när arbetsplatsen är ny och det 

finns ett nytänkande men att hålla den vid liv..

”att få människor att entusiastiska när dom precis har börjat med nåt nytt konsten är att hålla 

det här vid liv …att lyfta upp varböldar på bordet och skära i dom när det behövs eller låta 

dom vara om det är bättre så.. att man måste hela tiden pejla hur läget är att inte dels i grupp 

processen och sen är det annat som spelar in ..”

Informanterna kommunicerar med enhetschefen antingen muntligt, via e-post eller möten. De 

upplever att hon inte är så mycket på avdelningen, men att det alltid går att prata öppet med 

henne och att hon tar sig tid oavsett problem. Informanterna upplever att de kan ha en öppen 

dialog med enhetschefen och det är viktigt konstaterar även Trydegård (2005) i sin studie. Det 

hon menar är, att det mesta lärandet på enheterna görs i dialog mellan medarbetare och 

enhetschef. Studien visar även att de flesta medarbetare inom äldreomsorgen, oavsett 

organisationsform, är tillfredsställda med kommunikationen med sin chef.  

Enhetschefen upplever att det är svårt få ut information inom verksamheten eftersom 

personalen inte arbetar dagtid. Hon tycker det är jätteviktigt att vara tillgänglig samt att finnas 

på plats, att låta dörrarna stå öppna. Det kan innebära att hon inte alltid riktigt hinner med sina 

övriga arbetsuppgifter, men det överväger ändå betydelsen och viktigheten av att synas och 

vara tillgänglig. 

”vad jag tycker är svårt att få ut information på ett bra sätt i en organisation där man inte 

jobbar dagtid måndag till fredag .. utan där det är där det hela tiden är dygnet runt 

verksamhet där människor går skift..”   

Enhetschefen upplever att kommunikation är jättesvårt när det finns så mycket olika saker 

som ska kommuniceras. Information som inte är akuta för stunden eller lika livsavgörande



33

men som ändå är viktiga kan vara svårt att få fram. Det kan finnas vissa saker som personalen 

missar om de har varit ledig flera dagar och inte läst sin e-post. 

Jacobsen & Thorsvik (1998) tolkning av Habermas kommunikativt handlande, visar hur det i 

en organisation kan uppstå problem i kommunikationen nedåt, från enhetschef till 

undersköterska. Det kan handla om information om verksamhetens målsättning eller 

information om instruktioner för arbete, som när det kommuniceras nedåt, omedvetet och 

medvetet, kan bli förvrängd. När information förmedlas från enhetschef till undersköterska 

tolkas meningen utifrån undersköterskans situation och då blir frågan vad detta betyder för 

arbetsuppgiften, arbetssituation, utmaningar, möjligheter och problem i framtiden.

”.. ....det finns system för att få fram det här allra viktigaste hur man ska ta hand om dom 

boende och även där så missar du ibland för oj det hade man  ingen aning om  att därför för 

att man inte har haft tid att läsa vad som vart noterat…  det är svårt…det är ganska komplex 

verksamhet alltså undersköterskorna yrkesroll i kommunen är ju så vid ..alltså den innehåller 

så många olika delar…kommunikation det är jättesvårt”

6.2 Kommunikationssätt

På arbetsplatsen sker informationen via rapporter som ges muntligt efter varje arbetspass till 

medarbetarna, skriftliga rapporter förekommer också till exempel från sjuksköterskan. Största 

delen av informerandet om bland annat möten och träffar sker via e-post och arbetsplatsens 

intranät. Temat tar även upp vilka av dessa kommunikationssätt som används mellan 

medarbetarna på arbetsplatsen

Information ges även vid olika möten och träffar om de boende och verksamheten. De 

använder telefon för att bland annat beställa sjukresor, färdtjänst och boka diverse tider åt de 

boende.

Informanterna upplever att informationen sköterskorna lämnar ofta är i pappersform eller 

muntlig. Mycket av informationen sker via e-post och det tycker en av informanterna är ett 

jättebra sätt att kommunicera på, för att då finns det möjlighet att skriva ut informationen om 

de vill eller gå tillbaka och titta.

Information fås genom att gå in på internet, arbetsplatsens intranät samt via e-posten som ska 

kollas dagligen, där det finns information om olika möten och träffar. Lisa upplever att det 
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blir bra när de vant sig med det, varje avdelning har egen dator och man kan kolla sin e-post 

hemma.

Malin upplever att det blir för mycket möten och träffar. Hon föredrar både muntlig och 

skriftlig kommunikation. Båda behövs – skriftlig när det sker rapportering till flera för att inte 

förbise något viktigt. 

Information från enhetschefen sker muntligt eller via e-post, det tycker Ella fungerar bra. Ella 

föredrar olika sätt att kommunicera beroende på vad för slags information det gäller.

”det är lite olika det beror lite på vad det är för någonting om det är något mycket invecklat 

eller sånt då är det bra att ha det nedskrivet tycker jag men är det bara fråga om någon grej 

eller så då är det bättre muntligt”

I undersökningen föredrar informanterna olika sätt att kommunicera beroende vad saken 

gäller, muntlig kommunikation anses viktig vid rapportering och möten, intranätet och e-post 

när det är fråga om mycket information för att få det svart på vitt. Telefon används oftast vid 

bokning av bland annat taxi, tandläkare och när det är behov av någon annan i en avdelning 

exempelvis sjuksköterskan.

”det är lite olika det beror lite på vad det är för någonting om det är något mycket invecklat 

eller sånt då är det bra att ha det nedskrivet tycker jag men är det bara fråga om någon grej 

eller så då är det bättre muntligt”

De här tabellerna ligger till grund för att se hur kommunikationssättet ser ut på arbetsplatsen. 

Tabellerna är ett resultat från enkäten.

Kommunikationssätt som undersköterskorna använder för att kommunicera med boende, 

anhöriga, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut enhetschef.
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Tabell 1:                                                  Kommunikationssätt

Anger antalet personer

                                 Boende     Anhöriga      Sjuksköterska     Sjukgymnast     Arbetsterapeut    Enhetschef
Muntligen                     6               6                    6                            6                          6                            6

Kroppsspråket             6

Telefon                                           6                    6                            6                           6                           4

Skriftl. rapporter                                                3                            3                           2                           1

Träffar, möten                              3                    6                            3                            4                           6

E-post                                                                  1                             3                            3                           6

Kommunikationssätt som boende, anhöriga, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut 

enhetschef använder för att kommunicera med undersköterskorna.

Tabell 2:             Kommunikationssätt                                

Det muntliga språket, ansikte mot ansikte dominerar och används med alla medan 

kroppsspråket i första hand används vid kommunikation med de boende och i arbetet. E-post 

används mest i kommunikation med enhetschefen men även i ganska stor utsträckning med 

sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut (se tabell 1och 2). 

Vid uppföljningen med hjälp av enkäten fick undersköterskorna besvara frågan hur 

upplevelsen av de olika kommunikationssätten som de har på arbetsplatsen underlättar 

arbetssituationen. De fick numrera svarsalternativen från ett till sju. Alla sex tillfrågade 

upplever att det muntliga sättet, det verbala språket och telefon samtal underlättar mest, 

därefter kom det icke verbala sättet, kroppsspråket. E-post, möten, skriftliga rapporter 

underlättar arbetssituationer minst (se bilaga 4). Anledningen till detta menar Jacobsen och 

Thorsvik (1998) beror på att skriftlig information i liten grad ger rik information eftersom de 

närvarande inte har någon möjlighet att observera hur personer kommunicerar med kroppen 

och ger andra, icke verbala signaler i jämförelse med muntlig kommunikation.

Anger antalet personer

                                 Boende     Anhöriga      Sjuksköterska     Sjukgymnast     Arbetsterapeut    Enhetschef
Muntligen                  6                  6                           6                          6                          6                             6

Kroppsspråket          6

Telefon                                           6                            4                          4                          4                            6

Skriftl. rapporter                          3                            4                          4                          4           1

Träffar, möten           1                 6                            4                           4                         4                            4

E-post                                                                           4                           4                         4                            6
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På frågan om vilka kommunikationsformer som är minst stressande, fick de tillfrågade 

numrera svarsalternativen från ett till fem. Att infinna sig på träffar eller möten och muntlig 

rapportering upplever de som minst stressande. På alternativet om att läsa och svara på e-post 

är det mer splittrat, där hälften tycker det är minst stressande medan andra hälften upplever 

det som en av de mest stressande kommunikationsformerna. Att läsa information på intranätet 

samt skriftliga rapporter upplevs som mest stressande av dessa fem kommunikationsformer 

(se bilaga 4). Enligt Rice (1993) har flera studier av kommunikation i organisationer visat att 

muntlig direktkommunikation föredras och att det är effektivast.

6.2.1   Möten och träffar

Information på arbetsplatsen sker också genom möten och träffar. De har regelbundna 

arbetsplatsträffar där arbetslaget får komma med synpunkter samt diskutera sina problem med 

enhetschefen och teamträffar där det diskuteras om de boendes behov och problem med 

enhetschefen, anhöriga, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Samverkansmöte där 

en från varje avdelning träffas och diskuterar om bland annat samverkan mellan 

avdelningarna. Husmöten är exempelvis när enhetschefen bjuder in olika föreläsare, för dem 

som är intresserade och har möjlighet att komma och lyssna. Intressegrupper, olika grupper 

där varje medarbetare får välja sitt intresseområde som exempel trädgård, kultur, kost och 

mat, där boende ska vara delaktiga och på så sätt få dem mer aktiva. 

Det finns även en medarbetargrupp som har till uppgift att ta hand om schemaläggning. 

Schemat läggs in med hjälp av ett datorprogram där varje medarbetare kan lägga sitt 

önskeschema om hur de vill jobba, vilka dagar, vilka pass förmiddag eller eftermiddag samt 

vilka helger. De som är ansvariga över schemaläggningen ska sedan lägga ihop schemat så att 

det blir brukbart.

I enkätsvaren om hur de upplever möten och träffar svarar alla sex enhetlig att det upplever att 

det är lagom med träffar och möten.

6.3 Kommunikationsmönster  

Nästa huvudtema berör hur kontakten och kommunikationen upplevs och hur ofta 

undersköterskorna kommunicerar med boende, anhöriga till boende, enhetschef, 

sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. 
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Sofia upplyser om att det finns en kontaktperson till varje boende som ansvarar för inköp åt 

dem. Kontaktpersonen har även kontakt med anhöriga till boende, kontakten med de anhöriga 

sker vid behov. 

Enligt undersökningen upplevde informanterna kontakten och kommunikationen med 

anhöriga och boende som mycket bra. När de anhöriga kom gick de och prata de med dem 

eller om det var något speciellt så tog de kontakt med dem per telefon. 

Informanterna tycker att anhörigas synpunkter om hur de boende ska ha det inte får styra över 

vad de boende vill, de anställda lyssnar mer på de boende än de anhöriga. Även vid 

situationer när anhöriga vill en sak och de boende en annan, lyssnas det mer på vad de boende 

vill beroende av situationen det är. Det är här, enligt en svensk fallstudie av Whitaker (2004),

problem och konflikter kan uppstå när de boende flyttar in. Det handlar om olika 

uppfattningar om hur vården ska utföras, och för att personalen inte frågar anhöriga till råds. 

Problemen i relationen mellan anhöriga och personal handlar ofta om att parterna är osäkra 

om de kan förlita sig på varandra (Whitaker, 2004). 

” Nog lyssnar man ju på och man hör också men det är först och främst de som bor här…de 

boende som vi ska ..anhöriga kan ju ha krav..kan vi väl kalla det, det ska vara relevant ..”

Informanterna tycker även det blir mycket kommunikation med de boende genom att de sitter 

och äter, fikar och pratar om hur de har det och om deras intressen. Med de boende 

kommunicerar de mycket med då de sitter och äter och fikar tillsammans. Jacobsen och 

Thorsvik (1998) hänvisar till Barnards (1938) och Mayos (1945) studie om att det ofta bland 

personer med gemensamma intressen utvecklas förtroendefulla personliga relationer, där de 

ofta hämtar socialt stöd från varandra och tillfredsställer varandras behov av social kontakt i

det dagliga arbetet.

”Jovisst visst när vi sitter och äter sitter vi och kommunicerar med dom sitter och pratar om 

hur dom har det idag man kan prata om deras intressen ja om allting det blir en lugnare miljö 

också när du sitter med dom vi bordet ”
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Informanterna upplever att kommunikationen fungerar bra med sjuksköterskor, arbetsterapeut 

och sjukgymnast, men att kontakten med dem sker vid behov när någon av de boende blir sjuk 

eller behöver hjälpmedel. 

” ..men de är ganska bra på att komma ut också…det beror på hur vi har det och …hjälp med 

de boende och sjuka…”

I tabellen som är ett resultat från enkäten, visar hur ofta undersköterskorna kommunicerar 

med boende, anhöriga, enhetschef, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. 

Tabell 3:                                                        Kommunikationstillfällen

                                                                          Anger antalet personer

                                  Boende     Anhöriga      Sjuksköterska     Sjukgymnast     Arbetsterapeut    Enhetschef
Flera gånger/dag      6                1

En gång/dag                                2                   2                                                                                                      

En gång/vecka                            1                                                   1                          3          4

Flera gånger/vecka  2                    4                             4                          2                              2

När behov finns                                                       1                          1

Undersköterskorna kommunicerar enligt tabellen mest med boende. När det gäller anhöriga är 

det olika, från flera gånger per dag till flera gånger per vecka. Med sjuksköterska, 

sjukgymnast arbetsterapeut och enhetschef kommuniceras det i genomsnitt flera gånger i 

veckan. 

Tabellen visar hur kommunikationen upplevs bland undersköterskorna med boende, anhöriga, 

enhetschef, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Tabell: 4                                              Upplevelsen av kommunikationen

                                                                     Anger antalet personer

                                  Boende     Anhöriga      Sjuksköterska     Sjukgymnast     Arbetsterapeut    Enhetschef
Ganska bra                                      2                      3                                                                                    2

Bra                                                   2                      3                             4                       4                             4

Mycket bra                    6                2                                                     2                       2   

Tabellen visar att kommunikationen upplevs bättre med arbetsterapeut och sjukgymnast än 

med sjuksköterska och enhetschef. 
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Undersköterskorna upplever kontakten och kommunikationen med boende som mycket bra 

(se tabell 4). Det kommuniceras mest med de boende i samband med att de sitter och äter och 

fikar tillsammans. Jacobsen (1989) menar att personer i samma enhet har lättare att prata sig 

samman och förstå varandra. En anledning är att de är fysiskt samlade till ett ställe och har 

därmed fysisk direktkontakt i det dagliga arbetet. 

I enkätundersökningen (se tabell 4) om undersköterskornas kommunikation med anhöriga till 

boende är det inte lika entydiga svar som vid intervjutillfället, där flertalet svara att 

kommunikationen upplevs mycket bra. Upplevelsen av kommunikationen har förändrats från 

intervjutillfället till enkätundersökningen, där endast två upplevde att kommunikationen 

fungerade mycket bra. Enligt en svensk fallstudie av Whitaker (2004) kan det bero på att 

anhöriga ofta kommer i oenighet med vårdpersonalen. Anhöriga känner missmod då 

personalen inte visar respekt för vårdtagaren. Anhöriga anser visserligen att vårdtagaren får 

den dagliga omsorgen när det gäller den personliga omvårdnaden, men omsorgspersonalen 

förbiser andra behov som till exempel socker till kaffet (Sand, 2005). 

Undersköterskorna upplever att kommunikationen fungerar bra med sjuksköterskor, 

arbetsterapeut och sjukgymnast, men att kommunikationen upplevs bättre med arbetsterapeut 

och sjukgymnast än med sjuksköterska och enhetschef (se tabell 4). Kontakten med 

sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast sker vid behov, när någon av de boende blir 

sjuk eller behöver hjälpmedel. Jacobsen och Thorsvik (1998) tar upp Barnards (1938) och 

Mintzbergs (1979) m.fl mening om att kommunikationsmängden minskar ansenligt när en 

formell organisationsgräns korsas. Det kan bero på att personer som arbetar med motsvarade 

arbetsuppgifter och i samma enhet, har också likartad kompetens och utbildning, vilket ger 

dem ett gemensamt språk, gemensamma symboler och möjlighet att kommunicera utan större 

missförstånd.  

6. 4 Arbetssituationen

Det sista temat som berörs i studien är hur de anställda upplever arbetssituationen och hur 

mycket öppenhet och inflytande det finns på arbetsplatsen. Temat berör även om olika 

kommunikationssätt underlättar undersköterskornas arbetssituation samt vilka av 

kommunikationsformerna som upplevs minst stressande. 
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Informanterna upplever att de kan påverka sin arbetssituation om det gäller praktiska saker 

som går att lämna till nästa dag men inte om det rör människor. Det är de boende som styr 

verksamheten, det är det viktigaste. Ella en av informanterna upplever att det alltid går att 

säga vad man tycker, till en viss del, men att det ändå till sist är en arbetsledarfråga, något 

som enhetschefen har bestämmanderätt över. Det Habermas (1988) menar i sin teori om 

kommunikativt handlande är att deltagarna ska komma fram till gemensamma mål där 

samförstånd måste äga rum och det uppnås när alla parter får delta på lika villkor. För att 

komma fram till detta samförstånd krävs att alla har samma rättigheter och befogenheter när 

olika beslut ska tas till exempel om hur ett arbetsmoment ska utföras.

”Ja…det var en svår fråga… Ja..det är ju klart man kan ju säga… man kan alltid säga va

man tycker och så där…men…om jag kan påverka …det är ju svårt…det är ju ändå en 

arbetsledarefråga…”

Siv tycker det finns ett nytänkande på arbetsplatsen och att det har blivit ett krav på att de ska 

vara flexibla. Hon upplever att till exempel på morgonen när hon kommer då vet hon aldrig 

hur det ser ut, hon har en plan, men oftast får hon göra om den och det tycker hon är enbart 

positivt.

Informanterna upplever även arbetsmiljön tillfredställande med nya och fräscha lokaler och 

bra tillgång till hjälpmedel och närhet till arbetsterapeut och sjukgymnast.

Malin saknar gemensamma utrymmen för personalen där de kan ha aktiviteter tillsammans.

”…det är som inga lokaler utöva en massa …om man vill ha något annat roligt och 

göra…aktiviteter och så…..så det saknar jag lite grann…det känns så trångt  på något sätt”. 

Informanterna upplever att det kan uppstå stressiga arbetssituationer på morgnarna, när det 

händer något utöver det vanliga, om de har ont om folk och när de är ensamma med en 

vikarie. Hur du är som person påverkar också att kunna hålla sig lugn och inte stressa upp sig.

Den som är schemaansvarig kan få mycket kritik för att schemat inte stämmer för vissa enligt 

deras önskemål och det kan kännas jobbigt. 
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Informanterna upplever att det känns bra med både boende och arbetskamrater, att de umgås 

mycket tillsammans genom att de jobbar mycket på avdelningen.

Anledningen till att många sökte till äldreboendet var värderingarna som finns att de jobbar 

mer för de boende och inte för att förvara dem. 

Informanterna upplever det positivt med arbetsplatsens policy, som även är deras mål, - att det 

är de boendes krav och önskemål som kommer först och de andra sysslorna får komma i 

andra hand. Här tenderar människan att bli översocialiserad, vilket enligt Habermas (1988) 

innebär att individen alltid handlar utifrån vilka förväntningar andra har och även samtidigt 

utifrån de allmängiltiga normer och värderingar som finns i samhället. Det medför som i det 

här fallet att undersköterskorna handlar alltid utifrån vilka förväntningar andra har. 

Förväntningar som de boende och anhöriga till boende har och samtidigt följa de normer och 

policy som offentlig verksamhet har.

” Målet för de boende upplever hon är för alla övergripande det är att boende ska ha det gott 

dom ska må bra av att vara här det är ett gemensamt mål som alla hela huset. Hur målen nås 

är olika för en del. Jag kände att jag ville jobba mer… fokuserad ville jag säga ..mer med 

dom här värderingarna som vi har här mer för dom boende och inte för att förvara dom ”

Enhetschefens sätt att beskriva målsättningen med alla anställda tycker Lisa har påverkat dem 

alla och de upplever att de delar enhetschefens visioner. Farmer och Slater och Wright (1998) 

har i sin studie funnit stöd för ett statistiskt hållbart samband mellan effektiv kommunikation 

och hur framgångsrik en organisation är på att kunna skapa en gemensam syn på 

organisationens mål och visioner. Medarbetarnas upplevelser av hur välinformerade de är om 

ledarens visioner är avgörande för i vilken omfattning de kommer att stödja dessa och därmed 

avgörande för i vilken grad de kommer att stödja sin ledare. Kommunikation måste kunna 

användas på flera sätt, till exempel i dialog och tydlig information med återkoppling enligt 

Kullén Engström och Rosengren och Hallberg (2002). Då skapas enligt Kullén et al. en 

samsyn mellan ledare och medarbetare kring mål och visioner. Förhållandet mellan effektiv 

kommunikation och medarbetarnas upplevelse av delaktighet kring mål och visioner är tydligt 

som Farmer et al. (1998) påvisar i sin studie.
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De flesta av informanterna upplever en bra stämning och anda som även påverkar de boende 

positivt. Den största anledningen till att informanterna sökte till äldreboendet var värderingen 

som finns, att de jobbar mer för de boende och inte för att förvara dem. Genom att identifiera 

sig med sin organisation tas delar med av de värden som organisationen utgörs av och de 

praktiker som utförs. Ashforth och Mael (1989) tydliggör att en social identifikation gör också 

att individer känner sig lojala mot en organisation, vilket medför större engagemang. Identitet 

bygger på människors naturliga strävan att förstå sin situation anser Alvesson och Björkman 

(1992) och att organisationsidentitet kan ses som en särskild form av social identifikation. 

”Man ger ju ut mer och dom märker att vi mår bra dom tycker att det är roligt och dom vågar 

släppa lite mer och släppa in oss i sitt, så jag tror det är som en spiral” 
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7. Diskussion 

Mitt syfte med studien har varit att beskriva hur undersköterskorna på en avdelning vid ett 

äldreboende upplever kommunikationen med boende, anhöriga, enhetschef, sjuksköterskor, 

sjukgymnast och arbetsterapeut och om kommunikationen påverkar arbetsmiljön. Därmed 

blev forskningsfrågan: Hur upplever anställda kommunikationen med boende, anhöriga, 

enhetschef, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut i olika arbetssituationer och hur 

påverkas den psykosociala arbetsmiljön? 

För att få bättre klarhet med min forskningsfråga har jag till min hjälp haft de två nedanstående 

frågeställningarna som i det följande kommer att behandlas var för sig.

– Vilka/vilket kommunikationssätt föredras och används av de anställda på arbetsplatsen?

– Hur upplevs arbetsmiljön av de anställda på avdelningen?  

Vilka/vilket kommunikationssätt föredras och används av de anställda på avdelningen?

För att få en effektivare kommunikation på en arbetsplats används kanaler mellan 

medarbetarna. Det utformas olika kanaler som muntlig direktkontakt mellan individer och 

grupper av individer i form av möten till utväxling av skriftlig information (Jacobsen och 

Thorsvik 1998). 

I studien visade det sig vilka kommunikationssätt/kanaler undersköterskorna använde. 

Kommunikationssätt/kanaler som muntligt ansikte mot ansikte var med alla, kroppsspråket 

som gester, tecken, röstläge och blickar användes med de boende, telefon till kontakter 

utanför avdelningen. Träffar och möten var med medarbetare, boende, anhöriga till boende, 

skriftliga rapporter och e-post med enhetschef, sjuksköterskor, sjukgymnast och 

arbetsterapeut.

Undersköterskorna föredrog olika sätt att kommunicera beroende på vad saken gällde -

muntlig kommunikation ansågs viktig vid rapportering och möten -intranätet och e-post när 

det var fråga om mycket information -telefon användes till kontakter utanför avdelningen.

Att alla kommunikationssätt används beror på mängden information som undersköterskorna 

fick ta del av dagligen. Det var omöjligt att ta del av all information genom enbart ett 
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kommunikationssätt, därför upplevdes det bra att ta del av information på olika sätt beroende 

på vad det avsåg. 

Av alla kommunikationssätten i avdelningen visade sig att den muntliga kommunikationen 

upplevdes som bäst och även underlättade vid arbetssituationer. Det kan förklaras och bero på 

direktkontakten ansikte mot ansikte där respons fås direkt och även möjlighet att se hur 

personer kommunicerar med kroppen och andra, icke verbala signaler. Enligt Rice (1993) har 

flera studier av kommunikation i organisationer visat att de allra flesta föredrog muntlig 

direktkommunikation och att det var effektivast.

”det är lite olika det beror lite på vad det är för någonting om det är något mycket invecklat 

eller sånt då är det bra att ha det nedskrivet tycker jag men är det bara fråga om någon grej 

eller så då är det bättre muntligt”

Hur upplevs arbetsmiljön av de anställda på arbetsplatsen?  

Arbetsmiljön upplevs som mycket bra framförallt för att arbetsplatsen är ny och det finns nya 

och fräscha lokaler och bra tillgång till hjälpmedel. En nackdel är att de saknar gemensamma 

utrymmen för personalen där de kan ha aktiviteter tillsammans. 

Det upplevde jag var negativt och dåligt planerat att inga utrymmen fanns i avdelningen där 

undersköterskor kunde vara tillsammans för att samtala och diskutera ostört. På platsen där 

deras gemensamma dator var placerad var utrymmet så litet att endast två personer kunde 

vistas. 

”…det är som inga lokaler utöva en massa …om man vill ha något annat roligt och 

göra…aktiviteter och så…..så det saknar jag lite grann…det känns så trångt  på något sätt”.

Flexibilitet krävdes mer än tidigare på arbetsplatsen, för att det hade blivit mer verksamhet 

runt omkring, och det upplevdes enbart positivt.  Det positiva med flexibilitet i arbetet är att 

det blir mindre rutin vilket jag tror gjorde att arbetet för undersköterskorna upplevdes mindre 

monotont. Det gav även mer stimulans vilket även kunde påverka samarbetet och 

kommunikationen positivt. 
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De flesta av undersköterskorna upplevde en bra stämning och anda som även påverkade de 

boende positivt. Den största anledningen till att undersköterskorna sökte till äldreboendet var 

de värderingar som finns, att de jobbar mer för de boende och inte för att förvara dem. 

Alvesson och Björkman (1992) menar att identitet ligger till grund för människors naturliga 

strävan att förstå sin situation. Att identifiera sig med en organisation betyder att ta del av de 

värden som organisationen utgörs av och de yrkesutövningar som utförs.

”Man ger ju ut mer och dom märker att vi mår bra dom tycker att det är roligt och dom vågar 

släppa lite mer och släppa in oss i sitt, så jag tror det är som en spiral” 

Hur upplever anställda kommunikationen med boende, anhöriga, enhetschef, 

sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut i olika arbetssituationer och hur påverkas 

den psykosociala arbetsmiljön?

I organisatoriska sammanhang grundas kommunikativt handlande på hur 

kommunikationsmönstret ser ut på arbetsplatsen. I avdelningen fanns ett tydligt mönster

(Jacobsen & Thorsvik 1998). Undersköterskorna och de boende som uppehöll sig inom 

samma avdelning där upplevdes också kommunikationen som mycket bra. Kommunikationen 

blev också mer informell eftersom undersköterskorna och de boende umgicks och 

kommunicerade dagligen med varandra. Habermas (1988) menar att den språkliga 

kommunikationen är av stor vikt för bevarandet och utvecklingen av sociala relationer. Även 

Barnard (1938) och Mayo (1945) anser i sin studie om att det utvecklas ofta, bland personer 

som är fysiskt samlade till ett ställe, förtroendefulla personliga relationer. Relationer där 

socialt stöd ofta hämtas från varandra och även tillfredställelse av varandras behov av sociala 

kontakter i det dagliga arbetet.

Relationen anhöriga till boende bygger mera på förtroende, där undersköterskorna strävade 

efter att ha en bra relation till både anhöriga som till boende. De anhöriga har sina synpunkter 

och undersköterskorna sina yrkeskunskaper och verksamhetens policy att följa om hur de 

boende ska vårdas. Det är vid dessa tillfällen menar Habermas (1988) som dialogen är av stor 

betydelse. Hur det kommuniceras påverkas av vad ord och uttrycksformer har för syfte, 
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sammanhang och tolkning. Det förutsätter att man respekterar och lyssnar på varandra, att alla 

får säga sin mening och det är viktig för att ömsesidig förståelse ska uppnås.

   

Enligt Sandens (2007) studie så kan konflikter uppstå genom att anhöriga ofta kommer i 

oenighet med vårdpersonalen. Detta innebär att anhöriga ofta misstror och har svårt att förlita 

sig på vårdpersonalen. De kan inte heller tala om vilka förväntningar de har på varandra 

(Sand, 2007). Det kan även handla om olika uppfattningar om hur vården ska utföras, och för 

att personalen inte frågar anhöriga till råds. Problemen i relationen mellan anhöriga och 

personal handlar ofta om att parterna är osäkra om de kan förlita sig på varandra (Whitaker, 

2004). 

Undersköterskornas kommunikation med sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut 

upplevdes som formell. Deras relation bygger mera på att skapa en gemensam syn på 

verksamhetens mål och policy. Det anser Barnard (1938) och Mintzberg (1979) m.fl bero på 

att kommunikationsmängden minskar avsevärt när en formell organisationsgräns korsas. En 

anledning är att personer som är förenade i samma enhet eller arbetar med motsvarade 

arbetsuppgifter, har också likartad kompetens och utbildning, vilket ger dem ett gemensamt 

språk, gemensamma symboler och möjlighet att kommunicera utan större missförstånd.  

Med enhetschefen upplevde undersköterskorna att de kunde ha en öppen dialog. Hon tog sig 

tid när de sökte upp henne, men de upplevde att hon sällan var på avdelningen.

Enhetschefen själv upplevde att kommunikation var något som var jättesvårt det fanns så 

mycket som skulle informeras och delges. Det fanns även information som personalen 

missade som att läsa eller besvara sina e-poster.

Enligt Habermas (1988) kan det uppstå problem i kommunikationen nedåt i en organisation, 

från enhetschef till undersköterska. Det kan gälla information som antingen rör instruktioner 

för arbete eller information om organisationens policy, när det kommuniceras nedåt kan den 

omedvetet och medvetet bli förvrängd. När informations tas emot från överordnade tolkas 

meningen utifrån sin egen situation och de frågar sig vad detta betyder för arbetsuppgifter, 

arbetssituation, utmaningar, möjligheter och problem i framtiden.

Det har jag personligen varit med om som underordnad att det blir ett dilemma för 

enhetschefer när krav ställs från verksamhetens ledning att samtidigt tillfredställa 
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underordnades krav, behov och motivation. Det leder till och det även Habermas (1988) 

menar att de medvetet väljer att hålla tillbaka information till underordnade. Det kunde röra 

sig om att de inte ville vidarebefordra dåliga nyheter för att de var rädda att det kunde 

försvaga arbetsmoralen och skapa en ogynnsam ledarsituation. Informationen kunde även 

manipuleras i goda avsikter genom att ändra innehållet informationen innan budskapet 

vidarebefordras till underordnade. Anledningen kunde vara att det gav bättre resultat än om 

budskapet hade vidarebefordras från ledningen direkt utan ändringar.

Äldreomsorgsinspektörerna i Stockholm Stad konstaterar i sin årsrapport 2005 att det finns 

stora problem med underdimensionerad ledning och tillskriver de platta organisationerna detta 

problem. De skriver vidare att många enhetschefer ansvarar för alltför stora enheter och för 

mycket personal vilket gör att de inte hinner handleda och stödja medarbetarna i den 

utsträckning som det skulle behövas.  

Det påstod även enhetschefen på äldreboendet att det var svårt att räcka till. Hon har 

sextiofyra anställda under sig. Hon upplevde att nå ut med all information som hon önskar till 

anställda var en mycket svår arbetsuppgift. I en platt organisation upplever jag informationen 

och kommunikationen borde vara bättre i och med att kommunikationen och 

informationsflödet endast går igenom ett led från enhetschefen direkt till undersköterskan, 

jämfört med hierarkisk organisation där kommunikationen går igenom flera led. 

Även fast offentlig sektorns platta organisationsmodell (NPM) lägger fokus på tydligare 

ledarskap upplevs det ändå brister. Att överföra en organisationsmodell från den privata 

sektorn in i den offentliga utan att ta hänsyn till att det handlar om en politiskt styrd 

organisation kan leda till svårigheter.

I avdelningen upplevdes en bra stämning och anda som även påverkade de boende positivt. 

Den största anledningen till att undersköterskorna sökte till äldreboendet var värderingen som 

finns, att de jobbade mer för de boende och inte för att förvara dem. Det tydliggör även 

Ashforth och Mael (1989) att social identifikation, att identifiera sig med sin organisation gör 

också att individer känner sig lojala mot en organisation, vilket medför större engagemang.

Det menar Habermas (1988) kan bli problem när människor blir ”översocialiserade”. Det 

medför som i det här fallet att undersköterskorna handlar alltid utifrån vilka förväntningar 

andra har. Förväntningar som de boende och anhöriga till boende har och samtidigt följa de 

normer och policy som den offentlig verksamhet har.
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Ett exempel på detta var frågan om undersköterskorna kunde påverka sin arbetssituation, de 

upplevde att det kunde det, om det inte rörde de boende. Det var de boende som styrde 

verksamheten, de var det viktigaste. En undersköterska upplyste om att de alltid kunde säga 

vad de tyckte men att det ändå till sist var en arbetsledarfråga, något som enhetschefen hade 

bestämmanderätt över.

 Jag upplevde att undersköterskorna hade flera förväntningar och ställningstaganden och att 

det begärdes en förmåga att anpassa sig till de förväntningar som andra personer ställer upp.

Alvesson (2001) anser att de kulturella aspekterna som råder i en organisation formar och styr 

tänkandet, känslorna och handlandet, som i det här fallet hos undersköterskor som en 

underordnad arbetsgrupp. De rådande kulturella aspekterna som finns i verksamheten skapar 

normer och en identitet vilket underordnar undersköterskornas position i organisationen. 

Medarbetare med högre kompetens och position bidrar i sin tur medvetet och/eller omedvetet 

till ett maktutövande. Detta bekräftas även av Habermas (1988) som menar att det i en 

organisation kan uppstå maktförhållanden som leder individen mot legitimerade normer och 

kollektiva mål - det vill säga en socialisering av människan.

.

Enhetschefen hade ett sätt att beskriva målsättningen med arbetet vilket påverkade 

undersköterskorna och de upplevde att de delade enhetschefens visioner. Farmer et al. (1998) 

har i sin studie funnit stöd för ett statistiskt hållbart samband mellan effektiv kommunikation 

och hur framgångsrik en organisation är på att kunna skapa en gemensam syn på 

organisationens mål och visioner. Medarbetarnas upplevelser av hur välinformerade de är om 

ledarens visioner är avgörande för i vilken omfattning de kommer att stödja dessa och därmed 

avgörande för i vilken grad de kommer att stödja sin ledare.

Enligt enhetschefen var det ingen lätt uppgift att bevara visionerna och motivationen hos de 

anställda, vilket kan tänkas bli svårt. Alvesson och Björkman (1992) anser att identifiera sig 

med en organisation betyder att ta del av de värden som organisationen utgörs av och de 

yrkesutövningar som utförs. Alvesson och Berg (i Heide och Simonsson 2005) menar att en 

organisations identitet inte med lätthet låter sig förändras därför att den vilar på en persons 

jaguppfattning.
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”att få människor att entusiastiska när dom precis har börjat med nåt nytt konsten är att hålla 

det här vid liv …att lyfta upp varböldar på bordet och skära i dom när det behövs eller låta 

dom vara om det är bättre så.. att man måste hela tiden pejla hur läget är att inte dels i grupp 

processen och sen är det annat som spelar in ..”

Det var den muntliga verbala kommunikationen som undersköterskorna ansåg vara väldigt 

viktig när ett arbete har med människor att göra. Även när det gällde att nå gemensamma mål 

på arbetsplatsen ansåg undersköterskorna det som mycket viktigt att ha möjlighet till dialog 

under tiden. På avdelningen fanns inga gemensamma lokaler var de kunde prata ostört och de 

tog sig tid till att kommunicera genom att bortprioritera något annat. För att 

undersköterskorna ska få tid för kommunikation måste utrymme både tidsmässigt och 

lokalmässigt finnas, om vården av de boende ska bli bra och undersköterskorna själva ska bli 

tillfredställda i sitt arbete. Om tid och lokal saknas för kommunikation hur påverkas arbetet, 

det vill säga servicen mot de boende och hur länge kan de ”stjäla” tid utan att annat arbete blir 

lidande? 
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8. Slutord

Det jag upplevde fattades i min studie var anhöriga till boende, sjuksköterskor, sjukgymnast 

och arbetsterapeut upplevelse av kommunikationen för att få en helhet om hur 

kommunikationen upplevdes från båda sidor. Det jag skulle vilja fortsätta undersöka vidare 

om i det här fallet är att göra en uppföljning om några år för att se hur kommunikationen, 

visionerna och målen upplevs då bland undersköterskorna. Även göra intervjuer med anhöriga 

till boende, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut för att få med även deras 

upplevelser av kommunikationen.
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10. Bilagor                                                                                     
Bilaga 1

                                                                                                                                 

Information och förfrågan om medverkan i en intervjuundersökning

Hej! 
Vi heter Ann-Marie Brandlöv och Kamilla Lundgren och är två studenter som läser 6:e 
terminen från sociologiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet, vi skriver ett 
examensarbete, en C-uppsats. Idén med denna studie är att undersöka kommunikationens 
betydelse på arbetsplatsen.
Vi vill undersöka hur kommunikationen påverkar din arbetssituation och samarbetet inom 
arbetsgruppen.

För att detta ska bli möjligt behöver vi göra enskilda intervjuer med dig i arbetsgruppen.
Intervjuerna är tänkta som ett samtal med vissa frågeområden, där du själv har friheten att 
bestämma vad du vill berätta.

Intervjuerna beräknas ta ca 1 timme. Intervjun kommer att spelas in på band och detta 
kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Tillgång till bandet har endast vi (studerande) 
och handledaren. Efter godkännande av uppsatsen kommer bandet att förstöras. Information 
som skulle kunna identifiera dig kommer inte att redovisas vare sig muntligt eller skriftligt för 
någon. 
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och du har möjlighet att när som helst dra dig ur 
studien utan att ange skäl. 

Du kommer naturligtvis att få ta del av vår rapport som publiceras på universitetsbiblioteket 
under våren 2008.

Har du några frågor går det bra att ringa eller mejla till någon av oss. 

Vänliga hälsningar 

__________________ _________________ __________________

Ann-Marie Brandlöv Kamilla Lundgren Handledare
Studerande Studerande Universitetslektor

Lena Rantakyrö
Luleå tekniska universitet

Mobil: 070/6381242 Mobil: 070/6608837 Tfn 0920/491417
Email: Email: Email: 
barana-5@student.ltu.se kamlun-5@student.ltu.se Lena.Rantakyro@ltu.se

mailto:5@student.ltu.se
mailto:5@student.ltu.se
mailto:Rantakyro@ltu.se
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                                                  Bilaga 2      
Intervjuguide

Intervjuns syfte
Syftet med denna intervju är att ta reda på hur de anställda i olika arbetssituationer upplever 
kommunikationen och samarbetet inom gruppen.

Metod
Semistrukturerad intervju för att täcka in vissa temaområden och ge deltagare möjlighet att 
svar fritt. Observation på kroppsspråket som förmedlas, signaleras till oss.

Bakgrundsfrågor
(Kan du berätta lite om dig själv;)
- Kön/Ålder
- Utbildning/befattning
- Anställningsform (hel-del-tim)/ Arbetstider 
- Antal år i yrket vårdbiträde/undersköterska

Inledningsfråga: Kan du beskriva kort hur din arbetsdag ser ut? Hur din vardag ser ut?

Frågeområden
De temaområden och beröringspunkter är: 
– Kommunikation
– Arbetssituation
– Relationskommunikation/Samarbete
– Inre/yttre faktorer

1. Kommunikation/Dialog
Vad innebär kommunikation, vad betyder/står det för dig?
Hur får du information när och på vilket sätt? Informationsspridningen?
Hur upplever du att kommunikationen fungerar på din 
arbetsplats/arbetsledare/arbetsgrupp/arbetskollega/boende/anhöriga?

Dialogen
Kan de prata om allting?
Finns tid för reflektion?
Vilken betydelse tror du att dialogen har?

2. Arbetssituation
Hur upplever du din arbetsmiljö?
Hur mycket öppenhet upplever du att du har till att påverka din arbetssituation?
I vilka arbetssituationer kan den yttre kommunikationen med anhöriga/boende upplevas som 
stressande?
Hur upplever du den yttre kommunikationen med anhöriga/boende?

3. Relationskommunikation/Samarbete
Kan du berätta vilka relationer som har betydelse i det dagliga arbetet.
Hur upplever du samarbete i gruppen? På vilket sätt?
Hur upplever du relationen med andra personer i huset?
Hur mycket öppenhet upplever du att du har till att påverka din?
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4. Inre faktorer
Kan vara gruppens arbetsklimat, fikar de, pratar de, vad pratar de om, de själva

Kan du prata med alla i gruppen?
Hur ser arbetsgruppen ut? 
Vilken typ av arbetsplatsträffar har ni i arbetsgruppen?
Hur ofta har ni möjlighet att träffas i arbetsgruppen?
Har du möjlighet att påverka din arbetsdag?

Yttre faktorer 
Kan vara chefen, omvärlden-arbetsgivare, boende, anhöriga

Vilka yttre kontakter har du som berör dina arbetsuppgifter?
Hur upplever du att dina yttre kontakter t ex med anhöriga/boende påverkar dina  
arbetssituationer?

I samband med upplevelser både positiva, negativa hur hanterar du det? och med vem 
samtalar du med om upplevelsen

Uppföljningsfrågor
Kan du beskriva närmare?
Vad kan du säga mer om det?
Hur menar du?
Kan du utveckla det mer?
Kan du ge mig ett exempel? 
Vad tänkte du då? 
Har du själv upplevt detta?
Hur kändes det då?
För och nackdelar
Positivt/negativt

Avslutningsfråga
Finns det något du vill tillägga?
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                Bilaga 3

Information och förfrågan om medverkan i en enkätundersökning

Hej! 

Mitt namn är Ann-Marie Brandlöv och är student som läser 7:e terminen från 
sociologiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet, jag skriver ett examensarbete, en C-D 
uppsats. Idén med denna studie är att undersöka kommunikationens betydelse på 
arbetsplatsen.
Den här enkäten är en uppföljning av våra intervjuer som vi gjorde i våras hos er. 
Eftersom er arbetsplats är rätt så ny för er tyckte jag det kunde vara intressant med en 
uppföljning med hjälp av en enkät för att se hur upplevelsen av kommunikationen ser ut nu 
när ni har fått jobba ihop ett längre tag. 

Enkäten består av sammanlagt åtta frågor, med fasta svarsalternativ. Enkäten beräknas ta 
cirka 5-10 minuter att besvara.

Deltagandet i enkätundersökningen är helt frivilligt och du har möjlighet att när som helst dra 
dig ur studien utan att ange skäl. 

Du kommer naturligtvis att få ta del av vår rapport som publiceras på universitetsbiblioteket 
under våren 2009.

Har du några frågor går det bra att ringa eller mejla till någon av oss. 

Vänliga hälsningar 

__________________                      __________________

Ann-Marie Brandlöv                      Handledare
Studerande Universitetslektor

Lena Rantakyrö
Luleå tekniska universitet

Mobil: 070/6381242                       Tfn 0920/491417
Email: Email: 
barana-5@student.ltu.se                       Lena.Rantakyro@ltu.se

mailto:5@student.ltu.se
mailto:Rantakyro@ltu.se
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Bilaga 4
1. Vilken åldersgrupp tillhör du

18-30          31-45                              46-65         

2. Vilken eller vilka kommunikationssätt använder du mest när du vill ha kontakt med

boende?

muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon något annat …………..

    
anhöriga till boende?           

muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..

         
arbetsterapeut?           

muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..

                     
sjukgymnast?

muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..

sjuksköterska?

muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..
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enhetschef?

muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..

3. Vilken eller vilka kommunikationssätt använder arbetsterapeut sjukgymnast, 
sjuksköterska enhetschef, boende och anhöriga till boende när de vill kommunicera med 
dig?

         
Arbetsterapeut: 
        
muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..

                  
Sjukgymnast:

muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..

Sjuksköterska:

muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..

Enhetschef:

muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..
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Boende:

muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..

    

Anhöriga till boende: 
       
muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftligt

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..

4. Hur ofta kommunicerar du eller har kontakt med

sjuksköterska?

flera gånger/dag     en gång/dag      flera gånger/vecka      

en gång/vecka               något annat ……………….                        

sjukgymnast?

flera gånger/dag     en gång/dag      flera gånger/vecka      

en gång/vecka               något annat ……………….                        

arbetsterapeut?

flera gånger/dag     en gång/dag      flera gånger/vecka      

en gång/vecka               något annat ……………….                        

enhetschef?

flera gånger/dag     en gång/dag      flera gånger/vecka      

en gång/vecka               något annat ……………….                        
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boende?
             
flera gånger/dag     en gång/dag      flera gånger/vecka      

en gång/vecka               något annat ……………….                        

anhöriga till boende?

flera gånger/dag     en gång/dag      flera gånger/vecka      

en gång/vecka               något annat ……………….                        
        

5. Hur upplever du kommunikationen fungerar med 

sjuksköterska?   

ganska bra  bra mycket bra             

sjukgymnast?

ganska bra  bra mycket bra            

arbetsterapeut?

ganska bra  bra mycket bra            

enhetschef?

ganska bra  bra mycket bra            

boende?

ganska bra  bra mycket bra            

anhöriga till boende?

ganska bra  bra mycket bra            
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6. Vilket kommunikationssätt upplever du underlättar mest din arbetssituation? Förse 
med nummer från 1-7, (1 mest, 7 minst).

                      
muntligt                       kroppsspråket    rapporter skriftliga

mejl                                     möten                                  träffar och möten
       
telefon  något annat …………..

7. Vilka kommunikationsformer upplever du är minst stressande?                               
Förse med nummer från 1-5, (1 minst, 5 mest).

Läsa och svara mejl                        Muntliga rapporter vid skift byte   

Läsa information på intranätet               Skriftliga rapporter vid skift byte   

Infinna sig på träffar eller möten     Något annat …………..

8. Upplever du att ni har tillräckligt med möten och träffar?  (arbetsplatsträffar, 
temträffar mm.)

för lite     lagom         för mycket          


