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Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the experiences of communication as 

well as differences in expectations between department heads and employees in health 

care. Four managers and four employees in the region of Gävleborg were interviewed, 

and an inductive thematic analysis resulted in three themes: To reach out with the 

message, cohesion between managers and employees, and employeeship. Both managers 

and employees believed that good communication is of great importance for a healthy 

workplace. The managers experienced difficulties in reaching out to all employees, and 

stressed the importance of personalizing the communication. Cohesion between 

managers and employees was considered to generate fellowship and participation, which 

benefits the communication. Employees experienced ambiguity about their 

responsibility for communication with the managers. A clarification of employee 

responsibility was requested by both managers and employees. Clarifying the 

responsibilities, obligations, rights and expectations of both employee and managers 

may facilitate the communication between the parties. 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevelsen av kommunikation samt 

olikheter i förväntan mellan avdelningschefer och medarbetare inom vården. Fyra 

vårdenhetschefer och fyra medarbetare inom Region Gävleborg intervjuades, varpå en 

induktiv tematisk analys resulterade i tre teman: Att nå fram med budskapet, 

samhörighet mellan chefer och medarbetare, samt medarbetarskap. Både chefer och 

medarbetare ansåg att en god kommunikation var av stor vikt för en välmående 

arbetsplats. Cheferna upplevde svårigheter i att nå ut till samtliga medarbetare, och 

därför ansågs det viktigt att individanpassa kommunikationen. Samhörighet mellan 

chefer och medarbetaren ansågs generera gemenskap och delaktighet, vilket gynnar 

kommunikationen. Medarbetarna upplevde otydlighet kring sitt ansvar för 

kommunikationen gentemot chefen. Ett förtydligande av medarbetarnas ansvar 

efterfrågades av både chefer och medarbetare. Att tydliggöra både medarbetares och 

chefers ansvar, skyldigheter, rättighet och förväntningar tordes kunna underlätta 

kommunikationen parterna emellan. 
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Människan kommunicerar ständigt. Det går ej att icke-kommunicera eftersom den icke-

verbala kommunikationen alltid är närvarande (Bonaccio, O’Reilly, O’Sullivan & 

Chiocchio, 2016). Inom socialpsykologin beskrivs kommunikation som en process av 

uttryck, interaktion och inflytande (Craig, 1999). Enligt Craig (1999) är det denna 

process där beteendet hos människan uttrycker tillstånd och egenskaper, som genom 

interaktion med liknande uttryck från andra individer producerar en rad kognitiva, 

emotionella och beteendemässiga effekter. Kommunikation kan ske ansikte mot ansikte 

eller genom teknisk media samt utbytas mellan två individer, från en individ till en 

grupp individer eller mellan två grupper (Craig, 1999).  I en social interaktion kan ett 

oändligt antal signaler sändas ut där kombinationen av signaler kan ge mening på ett 

sätt som enskilda signaler inte kan (Bonaccio, O’Reilly, O’Sullivan & Chiocchio, 

2016). Icke-verbala signaler i kommunikationsprocessen påverkar även tolkningen av 

ett budskap (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Detta eftersom kommunikation inte enbart 

handlar om det skrivna eller talade språket, utan även inkluderar människans beteende i 

sin helhet (Weaver, 1949). Även en tystnad kommunicerar något (Bonaccio, O’Reilly, 

O’Sullivan & Chiocchio, 2016). 

Kommunikationsprocessen syftar till att genom olika kanaler föra fram ett 

budskap som överförs från en sändare till en mottagare, där sedan mottagaren gör sin 

tolkning av budskapet (Weaver, 1949). Vid överföringen och tolkningen riskerar 

budskapets ursprungliga mening att gå förlorat då brister kan uppstå i hur sändaren och 

mottagaren kognitivt hanterar informationen (Kaufmann & Kaufmann, 2010; Weaver, 

1949). Kaufmann och Kaufmann (2010) poängterar att de fundamentala kognitiva 

processer som hindrar en effektiv kommunikation kan bero på selektiv perception, 

vilket innebär att mottagaren tolkar information utifrån sin egen synvinkel där 

individens känslomässiga tillstånd också påverkar. Hinder kan även uppstå genom att 

sändaren förenklar budskapet, men genom detta försummar delar som kunde varit 

viktiga för mottagaren att ta del av, eller att sändaren förvränger negativ eller obehaglig 

information genom att framställa den som mer positiv. 

I en organisation har en tydlig kommunikation en betydande roll för 

medarbetarens engagemang, då en daglig tvåvägskommunikation mellan medarbetare 

och chef resulterar i att medarbetarens deltagande uppmuntras (Kang & Sung, 2016). 

Detta leder till en ökad känsla av tillhörighet inom organisationen, vilket frambringar ett 

effektivt samarbete, eftersom goda relationer mellan människor i en organisation samt 

en god kommunikation från ledningens sida har en stor påverkan på prestationen hos 
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medarbetarna (Nordby, 2015). Enligt Smith och Diedericks (2016) är en stödjande chef 

en värdefull resurs när en negativ situation uppstår, detta resulterar i stärkta band mellan 

medarbetare och chef och främjar medarbetarens förmåga att effektivt hantera sociala 

utmaningar. Stödet har även en djupgående inverkan på medarbetarnas beteende och 

främjar arbetsförhållanden där negativa effekter som stress, trötthet, psykisk ohälsa 

begränsas och får medarbetare att vilja stanna i organisationen (Smith & Diedericks, 

2016). Det ligger i chefens roll att ansvara för och säkerställa en god kommunikation, 

därför kan chefen med fördel försöka individanpassa sin kommunikation för att på bästa 

sätt nå ut till alla medarbetare (Kang och Sung (2016). För att uppnå en lämplig och 

effektiv interaktion med medarbetarna gäller det dock att finna en balans mellan att 

skapa en dialog och att delge information. Detta då tidsbrist och andra praktiska 

begränsningar kan försvåra chefens möjlighet till att ständigt individanpassa 

kommunikationen (Nordby 2015). 

Welch (2012) fann att forumet för kommunikationen är av stor vikt då fel 

forum kan skapa irritation, vilket tar fokus från den information som ska förmedlas. I 

extrema fall kan detta även leda till att medarbetare undviker att ta del av den 

information som delges (Welch, 2012). Detta är något som ibland brister då chefer och 

medarbetare oftast skiljer sig åt i sin uppfattning av hur kommunikationen är och bör 

vara i organisationen (Schnake, Dumler, Cochran & Barnett, 1990). Detta kan leda till 

minskad arbetstillfredsställelse samt en högre grad av konflikter då medarbetaren kan 

uppleva sig vara exkluderad i organisationen (Schnake, Dumler, Cochran & Barnett, 

1990). Gruppdynamiken kan även påverkas av att informationen tolkas på olika sätt. 

Detta kan leda till att grupperingar bland medarbetarna uppstår varpå konflikter både 

inom en grupp eller mellan grupper kan alstras (Schnake, Dumler, Cochran & Barnett, 

1990). 

Det psykologiska kontraktet är ett begrepp inom arbetspsykologin. 

Rousseau (2001) beskriver detta som en form av ett outtalat utbytesavtal med subjektiva 

förväntningar och uppfattningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta innebär att 

medarbetaren värderar vilka bidrag och framtida investeringar som chefen förväntar sig 

av medarbetaren, samt vad som kan förväntas av chefen i gengäld (Rousseau, 2001). 

Eftersom det psykologiska kontraktet är outtalat sker lätt överträdelser av detta kontrakt 

när förväntningar och uppfattningar av skyldigheter och rättigheter, inom relationen, 

skiljer sig mellan parterna. När överträdelser av det psykologiska kontraktet sker, beror 

det oftast på att kommunikationen har brustit då förväntningar som finns mellan 
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parterna inte tydliggjorts (Rousseau, 2001). Om arbetsgivaren misslyckas med att infria 

sina åtaganden, kan chefer minska de negativa effekterna av den orättvisa behandlingen 

genom att vara ärlig i sin kommunikation och delge information i god tid, samt ge en 

adekvat förklaring till varför arbetsgivaren har brustit i sina åtaganden (Ruiter, Schalk, 

Schaveling, & Gelder, 2017). Solinger, Hofmans, Bal och Jansen (2015) fann att det är 

möjligt för medarbetare att återhämta sig från ett brott mot det psykologiska kontraktet 

även om alla individer bearbetar och arbetar med sin återhämtning på olika sätt 

(Solinger, Hofmans, Bal och Jansen, 2015). Om det från chefers sida sker en oavsiktlig 

överträdelse av det psykologiska kontraktet, kan medarbetarna likväl uppfatta 

överträdelsen som avsiktlig (Ruiter, Schalk & Blomme, 2016). Det är således av 

betydelse för chefer att ha detta i åtanke vid samtal med medarbetarna, så att 

förklaringen som ges upplevs genuin. Om förklaringen inte uppfattas som tillförlitlig 

kan det resultera i negativa attityder och beteenden från medarbetarna (Ruiter, Schalk & 

Blomme, 2016). Det är därav viktigt för chefer att ha kunskap om det psykologiska 

kontraktet då det visat sig ha en positiv association till relationen mellan chef och 

medarbetare (Guest & Conway, 2002), eftersom det kan bistå med att konkretisera de 

rådande förväntningarna i relationen dem emellan (Vos, Buyens & Schalk, 2003). Det 

är likaså till en fördel för de chefer som söker medarbetarnas engagemang i svåra tider 

som orsakats av olika organisatoriska misstag (Solinger, Hofmans, Bal och Jansen, 

2015). Enligt Guest och Conway (2002) uppfyller chefer sina löften gentemot sina 

medarbetare genom att ställa rimliga krav samt ge erkännande för innovativa idéer, 

vilket skapar ett intressant arbete för medarbetaren och möjliggör en öppen och 

dubbelriktad kommunikation inom organisationen. 

En god kommunikation mellan chefer och medarbetare är viktig för en 

välmående arbetsplats (Schnake, Dumler, Cochran & Barnett, 1990). Huruvida en 

kommunikation är god eller ej är en subjektiv uppfattning (Ruiter, Schalk & Blomme, 

2016). Det kan därför anses tvivelaktigt att följa en särskild ram för att nå en 

framgångsrik kommunikation. Det är således viktigt att öka medvetenheten kring vikten 

av den subjektiva upplevelsen för att ha större möjlighet att påverka kommunikationen i 

rätt riktning (Guest & Conway, 2002) och få en mer effektiv och välmående 

organisation (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Tidigare forskning angående 

kommunikation mellan chefer och medarbetare har antingen studerat ämnet utifrån 

medarbetare eller chefers perspektiv; sällan belyses båda parters perspektiv gällande 

kommunikationen (Vos, Buyens & Schalk, 2003; Welch, 2012). Föreliggande studie 
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kommer därför att undersöka hur kommunikationen upplevs ur både medarbetare och 

chefers perspektiv.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av den kommunikation som sker 

mellan vårdenhetschefer och medarbetare inom vården, samt hur olikheter i förväntan 

mellan chefer och medarbetare påverkar kommunikationen. Syftet var även att 

undersöka upplevelsen av den rådande kommunikationen ur både vårdenhetschefers och 

medarbetares perspektiv samt hur chefer och medarbetare tror att kommunikationen kan 

förbättras. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever avdelningschefer och medarbetare inom vården kommunikationen dem 

emellan? 

Hur kan kommunikationen förbättras mellan chefer och medarbetare? 

 
Metod 

Deltagare och urval 

Totalt deltog åtta personer i studien, varav fyra vårdenhetschefer och fyra medarbetare, 

alla verksamma inom Region Gävleborg. Deltagarna bestod av kvinnor och män i 

åldrarna 23 till 58 år. Vårdenhetschefer inom regionen kontaktades via e-post och 

tillfrågades om de ville delta i en studie. Medarbetare rekryterades genom annonsering 

av missivbrev (se Bilaga1) på anslagstavla på respektive sjukhus. Vi kontaktades sedan 

av intresserade medarbetare per telefon. Medarbetarna bestod av sjuksköterskor och 

undersköterskor som arbetade på olika vårdavdelningar. 

 

Tillvägagångssätt 

En semistrukturerad intervju genomfördes med respondenterna. Då studien avsåg att 

studera upplevelsen av kommunikationen mellan vårdenhetschefer och medarbetare 

utformades två intervjuguider där den ena riktade sig till medarbetare (se Bilaga 2) och 

den andra till vårdenhetschefer (se Bilaga 3). Intervjuerna ägde rum i Gävle, Hudiksvall 

och Sandviken. Samtliga vårdenhetschefer intervjuades på deras kontor medan 

medarbetarna intervjuades på olika caféer. Valet av intervjuplats för vårdenhetscheferna 

berodde till största del på att det lämpade sig bäst att ses på deras kontor under arbetstid 
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för deras del.  För medarbetarna lämpade det sig istället bäst att ses utanför arbetstid, då 

blev valet att mötas på ett café. Intervjuerna inleddes med att deltagarna informerades 

om studiens syfte och tillvägagångssätt. Deltagarna informerades om rätten att inte 

svara på frågor som de av någon anledning ej ville svara på, samt rätten att avbryta 

intervjun om önskat. Intervjuerna varade mellan 30 - 50 minuter. Samtliga deltagare 

samtyckte till att intervjun spelades in med ljudupptagning, vilket sedan raderades 

vartefter transkriberingarna färdigställts. Transkribering av intervjuerna skedde 

parallellt vartefter intervjuerna genomförts. 

 

Analys  

I enlighet med Braun och Clarke (2006) genomfördes en induktiv tematisk analys av 

insamlat data. Detta innebar i praktiken att insamlade data transkriberades och därefter 

noggrant lästes igenom var för sig, sedan gemensamt. Nästa steg var att leta efter sådant 

som mellan respondenterna var övergripande gemensamt eller framträdande, såtillvida 

att det fanns skilda uppfattningar. Detta utfördes var för sig där olika ämnen utlästes och 

färgkodades. Därefter diskuterades detta gemensamt för att se vilka ämnen som 

tillsammans kunde utgöra övergripande kategorier. Ur dessa kategorier växte sedan 

övergripande huvudteman fram med tillhörande underteman. Dessa teman återfinns som 

rubriker i resultatdelen.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Respondenterna informerades via ett missivbrev om syftet med studien samt att 

deltagandet i studien var frivilligt och fick avbrytas när helst det önskades. 

Respondenterna informerades även om anonymitet som innebär att inga namn, eller 

andra uppgifter som kan kopplas till en specifik respondent, lämnas ut utan kommer att 

behandlas konfidentiellt. Samtliga intervjuer avkodades där vårdenhetscheferna 

benämndes som C1, C2 och så vidare, samt medarbetarna benämndes M1, M2 och så 

vidare. Innan intervjuerna genomfördes bestämdes att eventuell känslig information som 

skulle kunna uppkomma under intervjuernas gång, såsom namn på personer, 

avdelningsnamn eller eventuell sekretessbelagd information, ej skulle tas med i 

transkriberingen för att skydda intervjudeltagarna, vilket vi också kom att göra.  
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Resultat 

Att nå fram med budskapet 

Under detta tema behandlas möjligheter samt svårigheter med att nå fram med ett 

budskap där upplevelserna av kommunikationen beskrivs utifrån både medarbetare och 

chefers perspektiv. Respondenterna var eniga om att kommunikation handlar om att 

både föra fram och ta emot ett budskap. Hos medarbetarna fanns olika upplevelser kring 

hur väl detta fungerar. En del av medarbetarna ansåg sig ha en bra kommunikation med 

sina chefer när det gäller att föra fram budskap till chefen samt ta emot budskap från 

chefen, medan en del upplevde att det fungerar mindre bra. Chefernas upplevelser var 

däremot relativt samstämmiga där man ansåg sig vara bra på att ta emot budskap från 

medarbetare och att svårigheterna istället låg i att föra fram ett budskap. 

 

Upplevda svårigheter. Samtliga chefer upplevde att det stundvis kan vara svårt 

att nå fram med budskap såtillvida att alla medarbetare upplever sig informerade, det är 

i regel alltid några medarbetare som känner att de ej blivit informerade trots att chefen 

ansett sig ha kommunicerat ett och samma budskap flera gånger om. Det påpekades att 

det är viktigt att information som delges måste vara muntlig, skriftlig samt att det 

upprepas flera gånger. Exempel som gavs gällande detta var oftast arbetsplatsträffar där 

chefen delgav information, protokoll fördes som sedan antingen sattes upp på en 

anslagstavla eller mailades ut samt att det togs upp igen på kommande arbetsplatsträff. 

Trots att cheferna ansåg sig göra detta är det ändå svårt att få bukt med problemet. Vissa 

av cheferna menade att det förmodligen inte går att göra något åt, medan andra 

fortfarande försöker hitta sätt att komma runt detta genom att fundera på om rutiner och 

liknande kan förbättras. I följande citat uttrycker en av cheferna att den egna upplevda 

tydligheten inte alltid räcker till. 

 
Även om jag tycker att jag varit tydlig på möten, arbetsplatsträffar, både i tal och i 

protokollet från arbetsplatsträffen och så här, så är det alltid någon som kommer 

veckan efter och säger att den hörde att det var så här... så det händer alltid 

någonting på vägen, och det tror jag man måste räkna med, vara beredd på det. 

Man måste ta det flera gånger, följa upp och vara väldigt lyhörd också för vad som 

händer i personalgruppen. 

- C1 
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I kommande citat uttrycker en annan chef en frustration och vanmakt när budskapet 

trots ansträngning inte når fram.  

 

Ja alltså de flesta medarbetare säger väl alltid att de får för lite information och 

många säger att ”det här har jag aldrig hört”. Fast man har mailat samma sak 10 

gånger och tagit upp det på arbetsplatsträffar och sagt det på varje morgonmöte så 

är det alltid någon som säger att ”det här har inte jag hört ett dugg om”, ”det här vet 

jag ingenting om”. Så att hur mycket man än informerar ibland så känns det som att 

det inte är tillräckligt. - C2 

Cheferna påpekade även att sjukhus bedriver en dygnet runt-verksamhet med 3-skift 

vilket kan vara en försvårande faktor i sig. Detta medför att det blir svårare att planera 

in arbetsplatsträffar, samt att den dagliga kommunikationen mellan chef och 

medarbetare stryker på foten, särskilt när det kommer till de medarbetare som valt att 

mestadels arbeta nattskift. I följande citat uttrycker en chef svårigheter med att skapa en 

bra kommunikation i en dygnetruntverksamhet. 

Så att det (kommunikation, förf anm.) är ju det absolut viktigaste vi har i och med 

att vi har den verksamheten vi har, med dygnet runt verksamhet och med många 

som jobbar jourtid som man träffar sällan. Så det är ju jätteviktigt att alla får ta del. 

Och ändå tycker man hur mycket man än kommunicerar, så är det alltid några som 

säger att ”det där har jag inte hört”. Och ja, så att det är, svårt. - C3 

Chefer uttryckte ett visst missnöje över vissa kommunikationskanaler, framförallt 

gällande intranätet. Detta ansågs inte vara tillräckligt användarvänligt då det är lätt att 

missa viktig information. Detta medför en frustration för både medarbetare och chefer 

vilket torde vara anledningen till att det slarvas med att ta del av informationen. Istället 

önskas ett mer användarvänligt intranät att kommunicera det mest väsentliga med, så det 

fyller den funktion det är ämnat för. En chef uttrycker i följande citat en önskan om 

effektivisering av intranätet.  

 

Men det är klart, vi behöver hjälp med kommunikationen, och att bli snabbare. 

Utformningen av våra interna nät, det här Plexus som vi har, kan man fundera på. 

Viss information rullar bara undan. Blir det mycket information så försvinner ju 

viss information. Kanske man kan göra om så att information inte försvinner 

löpande utan finns kvar, men hur man ska lösa det vet jag inte. Plexus är inte alltid 

ultimat eftersom man måste veta vad man ska leta efter. - C1 
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Vissa ansåg även att små förändringar av rutiner som ibland ska införas, lätt försvinner i 

mängden av annat då sådan information oftast är skriftlig och hamnar i en pärm bland 

andra papper. En av medarbetarna beskriver i följande citat den besvikelse som uppstod, 

både inför sig själv och sin chef, i en situation där information om en ny rutin inte 

upplevdes kommuniceras tillräckligt.  

 

Det är nästan ingen som vetat om det här, av en slump så var det en sjuksköterska 

som jobbade på natten som bara ville uppdatera sig själv, tror jag, som såg att det 

kommit en ny rutin, och så har ingen vetat om det. Det hade ju kunnat ställt till det. 

Det kunde ha blivit en jättestor vårdskada om det skulle blivit fel på grund av 

bristande rutin. Det är allvarligt det. Det känns jättedumt. Jag känner en skyldighet 

i att jag inte har sett det här, att det kommit en ny rutin. Men samtidigt så vet jag 

inte hur man ska komma till... det är ju upp till var och en också att hålla sig 

uppdaterad på alla rutiner.  - M4 

 

Att förbättra rutiner för kommunikationen och på så sätt effektivisera och även förbättra 

kommunikationen i sig, var något som enligt samtliga chefer är i ständigt arbete. Rutiner 

för kommunikationen ansågs emellertid inte vara den avgörande faktorn för att budskap 

inte når fram, istället trodde cheferna att personligheten spelar en stor roll i hur ett 

budskap tas emot. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke när det kommer till att delge 

sådant som är mindre positivt. I följande citat beskriver en chef vikten av att upprepa ett 

budskap då medarbetare tolkar information på olika sätt. 

 

Många gånger tror jag att det är viktigt att ta samma information vid flera tillfällen 

för man uppfattar saker och ting olika. Så i regel räcker det inte med att ha hört det 

på en arbetsplatsträff, man behöver få det skriftligt i minnesanteckningar och när 

man fått det kommer man in till mig och så får man ju berätta det igen. - C4 
 

Medarbetare påtalade att tydlighet och ärlighet är viktigt för att ett budskap ska mottas 

på ett bra sätt, särskilt när det gäller dåliga nyheter. Upplevs chefen tydlig och ärlig i sin 

kommunikation resulterar det i att medarbetarna även vågar vara desamma. I detta citat 

uttrycker en medarbetare ett förtroende för sin chef och hur det skapar en ömsesidig 

tydlighet och ärlighet.  
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Jag tror alla känner att man kan gå till henne om man känner att man har något 

problem på jobbet. Ja, jag tror många känner förtroende för henne. Min uppfattning 

är att hon inte heller är någon som inte vågar säga något som kan kännas obekvämt 

till någon medarbetare, utan jag tror att hon är så pass trygg i sin roll att hon liksom 

kan säga om det dyker upp något problem. - M4 

 

De fall då ett budskap kändes inlindat eller otydligt skapades istället frustration och 

misstro. Lindades dåliga nyheter in med syfte att förmildra gav det tvärtom en 

motverkande effekt där missnöjet inte enbart gällde nyheten som förmedlats utan även 

riktades mot sättet den förmedlats på. Detta skapade i sin tur en dålig och 

energikrävande stämning i arbetsgruppen. Istället önskas en rak och tydlig 

kommunikation så att energin kan läggas på rätt saker. I följande citat berättar en 

medarbetare om en händelse där ett inlindat budskap resulterade i frustration och 

misstro, i nästkommande citat delger en annan medarbetare vad som istället är önskvärt. 

Jag hade köpt om hon ringt och sagt att “nu är läget så här jag kan inte lösa det på 

något annat sätt och ni kommer få kämpa och prioritera, gör det ni kan”. Då hade 

jag kunnat tagit det på ett helt annat sätt. Men när hon säger som hon gör kändes 

det mer som hon ville friskriva sig problemet för det var en fredag. Så kommer vi 

till jobbet och hon går hem kl.14. Så då var vi riktigt arga kan jag säga. Då kände 

vi oss riktigt lurade kan jag säga. - M3 
 

Ja men också rak och tydlig alltså inte försöka slingra sig, för så är vår chef att ”ja 

men skulle du kunna tänka dig” ja men du vet, så här slingra sig eller ja, bädda in 

det lite fint på något vis. Utan det är bättre att vara rak och tydlig på en gång och 

bara säga att det är det här som gäller. - M1 

 

Att nå fram med ett budskap kunde upplevas utmanande även från medarbetarnas sida. 

Kom medarbetarna med ett förslag på något, upplevdes det att cheferna ofta lyssnar på 

det som sägs, däremot händer oftast inget mer. Medarbetarna önskade att cheferna i 

större utsträckning ska återkoppla med en motivering till varför förslaget inte 

genomfördes. I dagsläget är känslan att det förslag som delges försvinner i det tomma 

intet, vilket resulterar i en frustration och ovilja med att komma med fler förslag. I 

kommande citat beskriver en medarbetare sin frustration över att de förslag som ges inte 

har någon särskild genomslagskraft. 
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Jag känner ju att, om man kommer med något konstruktivt förslag, att chefen 

lyssnar och tar till sig det. Men det är väldigt svårt att införa något nytt. För just på 

min arbetsplats är det väldigt mycket så att ”så här har vi alltid gjort”. Det är lite 

fast i gamla tider. Det kan vara att hon säger ”jag hör vad du säger, jättebra förslag 

men vi gör inte så här”. Det är mycket sådant, även om min chef lyssnar och tar till 

sig, så är det lite svårt att införa nya saker. Jag har jobbat där i två år och först nu 

har vi fått igenom att få en egen ekg-apparat. Liksom, efter två år har man insett att 

nu kanske man måste lyssna på oss. Så det kan ta två år att införa något nytt då. - 

M3 

 

I de fall där medarbetarna upplevde kommunikationen som bristfällig önskades bättre 

relationer, större tillgänglighet och närvaro. Där kommunikationen ansågs fungera 

bättre gällde önskemålen främst, precis som cheferna, bättre kommunikationskanaler i 

form av förbättrat intranät. 

 

Individanpassat förhållningssätt. För att lyckas föra fram budskap menade 

många chefer att det är viktigt att till viss mån individanpassa sin kommunikation. Det 

är viktigt att inte enbart se medarbetarna som en enhetlig grupp, utan en grupp 

bestående av individer som fungerar olika. Hos medarbetarna skiljde sig upplevelserna 

från varandra en aning där vissa upplevde sig ha en bra kontakt och bemötande från 

chefen medan vissa upplevde motsatsen. Upplevde man sig ha en dålig kontakt med sin 

chef yttrade det sig i att medarbetarna kände sig obekväma och illa till mods. Det fanns 

även en förståelse för att det är svårt för en chef att kommunicera på ett sätt som passar 

varje enskild medarbetare. I följande citat beskriver en medarbetare anledningar till att 

svårigheter kan uppstå, samt en förståelse för chefer. 

 

Vi är ju lite olika personer, vi är ganska många och vi är bara sjuksköterskor, vi är 

bara tjejer och alla har olika erfarenheter. Sen har ju alla inte lika lätt med 

kommunikation överhuvudtaget. Såklart som chef måste det ju vara jättesvårt. För 

vissa är det ju svårare att kommunicera med rent personligt liksom. Så jag tror att 

man som chef har det jättesvårt att ta det på samma nivå. Sen behöver man ju inte 

vara kompis med vissa och inte kompis med andra. Man kan ju vara professionell, 

men jag tror att man som chef har det jättesvårt. Jag skulle inte vilja byta. - M3 
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När något skulle kommuniceras till en medarbetare ansåg cheferna det viktigt att ha i 

åtanke att alla människor tar in information olika. Även erfarenheten av att arbeta som 

chef spelar en viktig roll i detta då lärdom tagits av de misstag som tidigare gjorts. 

Chefernas egen personlighet har likaså betydelse i kommunikationen då det ansågs 

lättare att informera medarbetare som föredrar samma sätt som dem själva att bli 

informerade på. Exempel som togs upp var att det underlättar för en chef som är rak i 

sin personlighet att informera medarbetare som uppskattar en sådan kommunikation. I 

detta citat berättar en chef om utmaningen i att individanpassa sin kommunikation. 

 

Ja, det är ju alltid en utmaning, så man måste ju hela tiden tänka på vem har jag 
framför mig, hur ska jag nu säga just till den här personen. Man får ju fundera 
utifrån vem man har framför sig, hur man framför en kommunikation, många 
behöver ju ha det extremt tydligt, andra liksom mer inrullat. Men jag har väl 
en tydlig, jag är väl så som person. Om man säger så här, jag har svårast med dom 
som måste ha liksom väldigt kring-kring och att man inte kan nå pudelns kärna 
ganska rakt liksom, genom att jag själv är en rak person. Men eftersom jag jobbat 
många år som chef och gjort mina tabbar så vet jag att jag måste fundera på vem 
jag har framför mig. - C1 

 

Det är även viktigt att ha medarbetarnas olika personligheter i åtanke när det kommer till 

att besluta om vad som ska kommuniceras, och inte enbart utgå från sig själv. Detta 

ansågs vara en svår avvägning eftersom huruvida information är väsentlig eller inte 

oftast är en subjektiv bedömning. Erfarenhet och kännedom kring medarbetarnas 

personligheter ansågs underlätta den avvägning. I följande citat uttrycker en chef 

dilemmat i att göra rätt avvägning kring vad som bör kommuniceras eller ej. 

Ibland tycker man kanske att någonting inte är så viktigt att kommunicera ut om vi 
har flyttat en, apparat, eller om vi flyttar en stol. Men för vissa är det superviktigt. 

Att, att det kommuniceras ut på rätt sätt. Så, där kan man ju också tappa saker när 

man känner själv att man tycker att det där var väl inte så viktigt det behöver inte 

alla veta, det märker dom väl när dom kommer hit att den där grejen står där 

istället. Men det kan vara en jättestor grej för vissa. - C3 

Samhörighet mellan chefer och medarbetare 

Vikten av samhörighet mellan parterna återkom ofta under intervjuerna. Detta upplevde 

både chefer och medarbetare vara av stor betydelse, särskilt när det kommer till att 
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samtala om sådant som kan upplevas som jobbigt. Medarbetarna talade om att de 

uppskattar att se människan bakom chefsrollen, och i de fall där samhörigheten är 

bristfällig uttrycktes också en önskan om detta. Medarbetarna ansåg sig känna större 

tillit och förtroende för chefer som de kan samtala vardagligt med. 

 

Innebörden av samhörighet. Tydligt var att innebörden av samhörighet tolkades 

olika, vissa ansåg att samhörighet innebär att dela en vänskap med sina medarbetare, 

medan andra ansåg att vänskap och chefskap lätt kommer i konflikt med varandra. 

Istället ansågs samhörighet handla om gemenskap snarare än vänskap. Gemensamt var 

dock att, även om det är betydelsefullt att skapa samhörighet, är det samtidigt viktigt att 

behålla integriteten. Chefsrollen upplevdes vara tung att axla, inte allt för sällan tvingas 

beslut fattas som kan leda till missnöje bland medarbetarna. Detta kunde ofta kännas 

utmanande men var även något som ansågs höra chefskapet till. I följande citat beskriver 

en av cheferna vikten av att hålla en viss distans mellan sig själv och chefsrollen. 

 

Jag tror en del chefer också tar på sig allting, dem tar på sig hela världens problem 

och alla andras problem och så går man under själv för man orkar inte bära allt det 

där. - C2 

 

En chef beskriver i citatet nedan balansgången mellan att vara uppmärksam på sina 

medarbetare och samtidigt uppfylla sin uppgift som chef gällande beslut.  

 

Jag brukar säga det att vara chef är inte att bestämma allting utan man måste lyssna 

på sina medarbetare och vara ett team, samtidigt så är det ju jag som ska fatta 

besluten och ta ansvaret för besluten. - C1 

 

En del av cheferna valde att bära arbetskläder som sina medarbetare, dels av en praktisk 

anledning för att vid behov kunna hjälpa till på avdelningen men även för att signalera 

en samhörighet. Tanken var att arbetskläderna skulle symbolisera att chefen tillhör och 

är en del av arbetsgruppen. En av cheferna som valde att bära arbetskläder beskriver i 

följande citat att bärandet av arbetskläder, förutom en praktisk fördel, kan ha ett värde.  

 

Det är väl flera orsaker till att jag väljer att ha det (arbetskläder, förf anm.). Dels är 

det bekvämt, jag slipper fundera på vad jag ska ha på mig när jag åker till jobbet 

och sen är det ju också en symbol att jag är en del av dem och tillhör avdelningen. 
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Sen är det praktiskt eftersom jag ibland måste gå ut på avdelningen och hjälpa till 

och jobba och då är det ju, istället för att behöva springa ned och byta om, så har 

jag mina kläder på mig redan. - C1 

 

Detta var något som medarbetare uppskattade hos sina chefer, och i de fall där chefer 

aldrig bär arbetskläder var det något som varit önskvärt. Medarbetarna ansåg att 

arbetskläderna signalerar en samhörighet och menade att det visar på en vilja från 

chefens sida att tillhöra arbetsgruppen. Bär chefen arbetskläder så syns det att denne 

tillhör arbetsgruppen och skapar på så sätt en känsla av tillhörighet. Huruvida chefen 

deltar i arbetet eller ej var inte avgörande för den positiva upplevelsen som uppstod, 

även om det var uppskattat när chefen deltog i arbetet på avdelningen. En av 

medarbetarna uttrycker i detta citat att likheten i klädsel skapar en tillhörighet. 

 

När man har arbetskläder gör ju att vi allihopa ser likadana ut, och skulle hon gå i 

sina privata kläder skulle det ju synas på en gång att hon inte hörde till oss. Då 

hamnar ju hon, då blir ju hon utstickande liksom, så det där hör ju till. Det tror jag 

gör mycket för grupptillhörigheten. Det signalerar ju att hon hör till oss. - M4 

 

Av samma anledning uttrycker en medarbetare i följande citat en önskan om att sin chef 

skulle bära arbetskläder. 

 

Jag önskar hon skulle bära arbetskläder men det gör hon inte. Det skulle jag önska 

så hon verkligen var en del av gänget. – M3 

 

Detta var dock en vattendelare bland cheferna då vissa ifrågasatte både bärande av 

arbetskläder samt deltagande i arbetet på avdelningen. Även om det inte uppfattades vara 

helt felaktigt så fanns en tveksamhet huruvida detta är något som hör till chefers 

arbetsuppgifter och uppdrag, samtidigt som det ifrågasattes om detta är något som 

gagnar arbetsgruppen som helhet. Uppfattningen var att åtminstone vissa medarbetare 

skulle känna en nervositet och osäkerhet av att arbeta bredvid sin chef. I följande citat 

uttrycker en chef tvivel kring betydelsen av att bära arbetskläder. 

 

Men jag tror inte man behöver vara med, alltså man blir ingen bättre chef av att 

man klär om och jobbar. Du får ingen mer legitimitet liksom, en del tycker att ja, 



 
 

14 
 

”men gud va bra om du skulle jobba lite, gud va vi skulle tycka att du va bra då!” 

Men jag tror, jag tror det där är en villfarelse. – C2 

 

Relationsbyggande och tillitsskapande. Vid samtliga intervjuer nämndes vikten 

av att ha goda relationer mellan chef och medarbetare. Det framkom tydligt hur 

relationsbyggande och tillitsskapande hör samman, ju bättre relation en medarbetare har 

med sin chef, desto större är även tilliten. Detta var framförallt märkbart genom i vilken 

utsträckning medarbetarna kände att de kan söka stöd och förståelse hos sin chef om 

något är svårt i arbetet eller på det personliga planet. I de fall där denna tillit saknas 

ansågs anledningen vara att relationen till chefen inte är tillräckligt god för att känna sig 

bekväm med att våga vara öppen med sina känslor, som i vissa fall kan varit nödvändigt 

för chefen att känna till. I detta citat beskriver en medarbetare hur en dålig relation till 

chefen leder till bristande tillit. 

 

Som det är nu så är det ju nästan lite, för många gånger när det har varit någonting, 

något privat liksom så tycker jag det har varit jobbigt. Och kanske att jag har 

behövt gå tidigare från jobbet någon gång eller jag har behövt varit ledig på grund 

av, då har jag liksom inte, då har jag tyckt det varit jobbigt att fråga om ledigheter 

eller säga till för att jag inte riktigt har velat förklara mig för att det inte känns 

bekvämt liksom. För det hade ju varit skönt att ha en chef som man ändå kan prata 

om privata saker med eller så här. Man behöver ju inte berätta allt, men att kunna, 

att det känns lite avslappnat och lättsamt liksom. - M1 

 

Att arbeta med svårt sjuka människor innebär att man som medarbetare ofta ställs inför 

svåra situationer, både mentalt och känslomässigt. Medarbetare beskrev att även om man 

arbetar upp en professionalitet och lär sig att till en viss mån distansera sig från det som 

man möter i sitt arbete, finns det ändå patienter och situationer som berör och lämnar 

avtryck på ett sätt som gör det svårt att värja sig. Hur och när detta sker är högst 

individuellt. När det uppstår sådana situationer upplevde medarbetarna att det är av 

särskild vikt att finna stöd hos sin chef. I följande citat berättar en medarbetare om 

betydelsen av att känslor inte ska värderas utan tas på allvar när en svår situation har 

skett i arbetet. 

 

För att alla har vi olika saker i bagaget och alla reagerar vi på olika sätt när det 

kommer till jobbiga saker på jobbet. Då är det viktigt att inte säga att din 
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upplevelse är mer värd än någon annans. Att, ja men du har inte samma anledning 

att känna så här starkt som den här personen utan att alla får ta plats i sina känslor 

och upplevelser när det händer något sådant här jobbigt som det har gjort nu 

liksom. - M3 

 

Stödet behöver nödvändigtvis inte alltid bestå av personliga samtal när något särskilt 

hänt, utan lika viktigt är det att kunna samtala kring mer alldagliga situationer kring 

arbetet. Dessa samtal syftar då till att ha någon att “bolla idéer” med och finna lösningar 

på mer eller mindre besvärliga situationer. Faller sig samtalen med chefen naturligt i de 

alldagliga situationerna, ansågs det även lättare att lyfta mer obekväma ämnen. Detta 

genererar även i en trygghet för medarbetarna, när de kan känna att det alltid går att 

vända sig till sin chef. I kommande citat uttrycker en medarbetare den trygghet som 

chefens stöd ger. 

 

Man kan alltid fråga henne, ”du hur ska vi göra med det där, kan vi göra så här, hur 

ska jag tänka med det här”. Så jag tycker hon är, man har ett stort stöd tycker jag, 

jag känner ett stort stöd hos henne. - M4 

 

Tillgänglighet var en viktig faktor i hur medarbetarna uppfattar kommunikationen. Att 

chefen är synlig och tillgänglig är något som uppskattas, flera av medarbetarna berättade 

att dörren till chefen alltid står öppen och i de fall då chefen inte är närvarande på 

arbetsplatsen är det enkelt att få kontakt över telefon eller e-post. I detta citat uttrycker 

en medarbetare sin uppskattning över att chefen är lättillgänglighet. 

 

Hon har en tavla utanför rummet där det står precis vart hon är på möte och så 

vidare. Så det är väldigt bra på så sätt och hon svarar på sms, svarar om man ringer 

på telefonen, svarar på mail. Hon är väldigt lätt att få kontakt med. Ja, det är 

verkligen en guldstjärna, hon är väldigt lätt att nå. - M3 

 

Medarbetarna uppskattar även att det finns en god kontakt i lunchrummet samt att chefen 

fikar och äter lunch tillsammans med arbetsgruppen. Det upplevdes positivt att få se 

människan bakom chefsrollen och samtala om sådant som inte rör arbetet. I följande 

citat beskriver en medarbetare den gemenskap som delas med chefen i fikarummet. 
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Hon kommer alltid och fikar och äter lunch med oss. Då är vi privata allihopa, hon 

sätter sig inte över oss, när hon sitter i fikarummet med oss är hon inte bara chef. 

Vi ska ju liksom inte bara prata jobb för när vi är i fikarummet har vi ju rast, då ska 

vi inte prata så mycket jobb heller. Nä men hon är lätt att prata med. - M3 

 

Cheferna ansåg att det är viktigt med den alldagliga kommunikationen med sina 

medarbetare. Samtalen ska inte enbart vara formella och handla om arbetet utan viktigt 

är även att lära känna människan bakom yrkesrollen. Detta menade cheferna underlättar 

när de ibland behöver ge mindre positiva besked. Finns en kännedom om människan 

framför sig är det även lättare att finna rätt nivå att kommunicera på. Viktigt är att vara 

inbjudande och att skapa förtroende och tillit så att medarbetarna känner att de kan 

komma och berätta sådant som känns fel. En chef beskriver i detta citat hur öppenhet 

kan skapa förtroende. I nästkommande citat berättar en annan chef hur en god relation 

underlättar vid svåra samtal. 

 

Jag tycker väl att jag försöker bjuda in och visa att man är välkommen hit och att 

jag inte blir arg om man vill säga något. - C1 

 

Om man har en bra relation med medarbetare då kan man också meddela alltså lite 

svårare saker, man kan till exempel, om vi pratar om svåra samtal och sådana här 

saker, det kanske har hänt någonting som inte har blivit så bra eller man kanske 

måste lämna någon negativ feedback eller någonting sådant. Då tycker jag det är 

mycket lättare om jag har byggt upp en relation först till den där människan för då 

vet jag ungefär hur den funkar om vi har pratat om andra saker förut. - C2 

 

Samtliga chefer var eniga om att relationsbyggande sker i de vardagliga samtalen när 

man stöter på varandra i korridoren eller över en kopp kaffe i personalrummet. Samtalen 

kan handla om medarbetarnas barn eller barnbarn, husköp eller liknande. Det ansågs 

vara i dessa sammanhang som chefer lär känna medarbetarna och har möjlighet fånga 

upp hur de är som person. Denna kännedom underlättar för chefen att enklare att fånga 

upp och vara lyhörd om en medarbetare inte mår bra eller behöver stöd. En chef berättar 

i detta citat om hur relationsbyggande underlättar att kunna känna in en medarbetare som 

behöver extra stöd. 
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Och så kan man förstå när någon kanske är trött eller någon kanske behöver vara 

ledig en helg eller, att man liksom förstår helheten på nått sätt. Mycket 

relationsbyggande tror jag på och det tar tid. - C2 

 

Cheferna menade även att det är viktigt för kommunikationen dem emellan att den 

grundar sig på en god gemenskap. Hur den uppnås fanns det däremot skilda 

uppfattningar kring. Vissa chefer menade att det är positivt att bygga upp en vänskap 

tillsammans med medarbetarna såtillvida att även kunna umgås privat. Det ansågs vara 

viktigt att som chef tillhöra arbetsgruppen och inte ställa sig utanför gemenskapen på 

grund av sitt chefskap. I kommande citat anser en chef att det är viktigt att vara en del av 

arbetsgruppen och inte ställa sig utanför gemenskapen, att delta i privata sammanhang 

anses vara positivt. 

 

Jag tycker det är viktigt att man är där ute och fikar och käkar lunch och vi reser ju 

och umgås ju privat ibland också och åker iväg sådär på olika ställen utan att prata 

jobb utan då är man ju en annan person liksom. Man är ett team allihopa så du ska 

inte ska stå utanför för att det är du som bestämmer. - C3 

 

En annan uppfattning var att det kan anses olämpligt att bygga upp en sådan typ av 

vänskap till sina medarbetare. Istället ansåg man att det är viktigt att behålla sin integritet 

då en chef aldrig kan bli helt jämbördig medarbetarna. Detta talar emellertid inte emot 

vikten av att ha en god gemenskap eller att vara relationsbyggande som chef, däremot 

ansågs det vara problematiskt att komma för nära sina medarbetare på fel sätt och 

samtidigt bibehålla chefsrollen intakt. Detta var även något som en del av medarbetarna 

tog upp som något problematiskt, då det inte uppskattades att chefen blir för vänskaplig 

eftersom det sällan gäller hela arbetsgruppen. I följande citat uttrycker en medarbetare 

ett ogillande kring allt för nära vänskaper mellan chef och medarbetare. 

 

En grej som jag tänkt på är att hon är ju kompis med några privat som jobbar där 

för att dom har ju jobbat där så länge, och att de jobbat tillsammans innan hon blev 

chef. Så där tror jag att det kan vara lite sisådär med att behandla alla lika så. - M4 
 

I följande citat berättar en chef att gemenskap är viktig men att en viss distans mellan 

chef och medarbetare är positiv. 
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Jag försöker skapa en vi-känsla här med alla naturligtvis. Men alltså, jag är ju inte 

hundra procent med i det och det ska jag inte vara och det ska jag inte bli heller. 

Jag kan inte heller kräva det, utan dom ska ju också ha sitt. Dom ska ju kunna sitta 

där ute och prata om sitt. Jag ska inte höra allting och jag ska inte veta allting 

heller, tycker jag, utan dom måste ju få prata av sig med varann. Jag ska inte 

avlyssna dom varje gång dom fikar liksom. - C2 

Medarbetarskap 

Upprepade gånger påtalades även det ansvar som medarbetaren har för att nå en 

framgångsrik kommunikation. Begreppet medarbetarskap växte fram under intervjuerna 

där cheferna önskade att medarbetare skulle ta ett större ansvar gällande 

kommunikationen dem emellan. Detta skulle även vara av betydelse för medarbetarna, 

då ett ökat ansvar även ansågs kunna skapa en ökad känsla av påverkbarhet och 

delaktighet på arbetsplatsen. Båda parter förespråkade ett ömsesidigt samarbete för att 

uppnå en god kommunikation. 

 

Hos vem ligger ansvaret? Under intervjuerna talades det ofta om vilket ansvar 

medarbetaren har för kommunikationen. Samtliga chefer var eniga om att en chef har 

främsta ansvaret för kommunikationen på arbetsplatsen samt att de är skyldiga att 

erbjuda de verktyg som medarbetarna behöver i sitt arbete. Många upplevde dock en 

otydlighet kring vilket ansvar en medarbetare egentligen har för kommunikationen på 

arbetsplatsen. I följande citat uttrycker en av cheferna upplevelsen av att det finns en 

otydlighet kring medarbetarens ansvar gällande kommunikationen. 

 

Alltså man pratar om ledarskap och chefskap men man pratar väldigt lite om 

medarbetarskap, vad är det? Alltså vilka skyldigheter har jag, vilka rättigheter har 

jag, och vad kan jag kräva och så vidare. Alltså det pratar man ju oerhört lite om. 

För medarbetarna har ju också väldigt mycket forum alltså rent formellt, jag menar 

dom har sina arbetsplatsträffar, dom har sina medarbetarsamtal, dom har sina 

fackliga organisationer, dom har liksom, men hur mycket använder man det? Ofta 

har man ju åsikter om sitt arbete och hur det borde vara och så men använder man 

då sina kanaler som man har? Jag tror inte man gör det. - C2 

 

En chef menar i citatet nedan att medarbetarens ansvarstagande i kommunikationen är 

en förutsättning.  
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Ja men vi har ju ansvar, ett ansvar som chef men jag menar, så länge vi inte tar ett 

gemensamt ansvar så kommer det ju aldrig att funka. Alltså jag måste ju kunna 

erbjuda kanaler för information, men medarbetarna är ju precis lika ansvariga att ta 

del av det.  

- C1 
 

Jag tycker också att man har ett medarbetaransvar för kommunikationen, inte bara 

chefens ansvar. För som medarbetare är det viktigt att lyfta sådant som inte är bra, 

för vi är ju varandras arbetsmiljö. - C4 
 

Denna otydlighet speglades även hos medarbetarna när de tillfrågades om vilket ansvar 

som de har för kommunikationen. Medarbetarna ansåg sig ha ett visst ansvar, dels för att 

inhämta den information som krävs för att utöva sitt arbete och dels för att föra viktig 

information vidare till sina arbetskamrater. En del ansåg sig ta det ansvaret, medan andra 

inte alltid känner att tiden finns till för att prioritera att exempelvis läsa sin e-post. Sällan 

togs ansvaret gentemot cheferna upp som exempel utan istället ansågs ansvaret ligga i att 

föra vidare information till sina arbetskamrater. I följande citat härleder en medarbetare 

ansvaret för kommunikationen till sina arbetskamrater. I nästkommande citat beskriver 

även en annan medarbetare ansvaret gentemot arbetskamrater.   

 

Som medarbetare är man ju ansvarig för att inhämta den information som man 

behöver för att kunna utföra sitt arbete, tycker jag. Så är det, där behöver man ta ett 

stort eget ansvar. - M4 
 

Där har man ett jättestort ansvar tycker jag, om man till exempel är på en 

arbetsplatsträff och får information, och mina kollegor som jobbar nästa pass inte 

var där, så är det ju också mitt ansvar att förmedla ”det här pratade vi om på 

arbetsplatsträffen” och säga “tänk på att läsa protokollet så du också får ta del av 

informationen”. Om jag har gått på någon utbildning så har jag ett jättestort ansvar 

att förmedla det jag lärt mig till mina kollegor liksom. - M3 
 

När medarbetarna tillfrågades om hur ansvaret såg ut gentemot chefen var det något man 

inte reflekterat över tidigare men som vid närmare eftertanke borde vara självklart. När 

frågor om medarbetarnas eget ansvar för kommunikationen fördes på tal under 
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intervjuerna, väcktes en vilja hos medarbetarna att inkludera chefen ytterligare i det som 

händer på avdelningen, samt en nyfikenhet för vad detta ansvarstagande skulle kunna 

tillföra arbetsplatsen. Att delge information till chefen om det som sker på arbetsplatsen, 

sådant som exempelvis inte fungerar, är av yttersta vikt för att chefen ska få en chans att 

ställa saker tillrätta. Detta var något som både medarbetare och chefer ansåg viktigt då 

det orsakar frustration hos båda parter när sådan information uteblir. I citatet nedan 

uttrycker en medarbetare hur kommunikationen önskvärt skall fungera.  

 

Det ska vara en dubbelsidig kommunikation, alltså det är inte bara chefen som ska 

kommunicera till oss medarbetare utan vi måste också kunna kommunicera med 

chefen. 

- M3 
 

I detta citat beskriver en chef den frustration som uppstår när kommunikationen uteblir 

från medarbetarna. 

 

Det blir ju liksom, ja då blir det en irritation hos mig och hur ska dom kunna 

förvänta sig att jag ska kunna åtgärda någonting om jag inte får veta vad som är fel. 

- C3 

Kommunikationen ansågs vara något som det ständigt arbetas med. Viktigt är att skapa 

ett tillåtande klimat där medarbetarna får känna att de kan delge sådant som upplevs 

utmanande eller felaktigt. Detta menade man skulle gagna både chef och medarbetare. 

Chefer upplevde att de många gånger får feedback alldeles för sent, där man istället 

önskar att det kommer fram tidigare för att kunna göra någonting åt eventuella problem 

som uppstår. På så sätt anses onödig oro och frustration kunna förebyggas för båda 

parter. En chef uttrycker i följande citat den oro som uppstår när kommunikationen från 

medarbetarna uteblir. 

 

Det blir en oro för mig om inte jag får, om dom inte kommunicerar saker till mig 

som jag känner att jag behöver få veta. - C3 

 

Medarbetarnas delaktighet. Enighet fanns hos cheferna att medarbetarna bör 

involveras i organisationens helhetstänk för att få en ökad förståelse och för att se sig 

själv som en del av organisationen. På så sätt skulle det bli enklare för medarbetarna att 



 
 

21 
 

se, att deras åsikter och arbete räknas och har en betydelse. Detta skulle i sin tur kunna 

leda till att medarbetarnas delaktighet på arbetsplatsen ökar. I detta citat beskriver en 

chef behovet för ett tydliggörande av medarbetarskapet. 

Jag tror vi chefer och arbetsgivare måste jobba lite på det här att göra 

medarbetarskapet känt och förklara lite vad det innebär, det tror jag. Jag tror det 

kan vara positivt. Att som medarbetare också veta att ja, men det här har faktisk jag 

ansvar för, det här kan jag påverka, det här måste jag ta tag i. - C2 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevelsen av kommunikationen 

mellan chefer och medarbetare, samt hur olikheter i förväntan påverkar upplevelsen av 

kommunikationen. Det analyserades även hur kommunikationen kan förbättras mellan 

parterna. Resultatet av intervjuerna delades in i tre teman; Att nå fram med budskapet, 

samhörighet mellan chefer och medarbetare, samt medarbetarskap. Sammanfattningsvis 

indikerade resultatet på att både chefer och medarbetare ansåg att en god kommunikation 

är av största vikt för en välmående arbetsplats. Svårigheterna för chefer låg i att lyckas 

med sin kommunikation så att det når samtliga medarbetare, därav ansågs en 

individanpassning av kommunikationen som högst nödvändig. Samhörighet är viktigt då 

det ansågs skapa en gemenskap och delaktighet, förutsättningen för detta är att arbeta 

relationsbyggande och tillitsskapande. Medarbetarna delgav att det känner tillit när 

chefen är tydlig och ärlig i sin kommunikation, vilket genererar i att medarbetarna 

upplever sig kunna vara desamma. Även om båda parter var eniga om att chefer har det 

främsta ansvaret för kommunikationen ansågs även medarbetare ha ett ansvar. Vi kunde 

dock se en otydlighet kring vad detta medarbetaransvar innebär i praktiken. När 

medarbetare tillfrågades härleddes ansvaret till att inhämta information som var av 

betydelse för arbetet, samt att kommunicera viktig information vidare till sina 

arbetskamrater. Sällan fördes ansvaret gentemot chefer på tal, vilket även var märkbart 

för chefer som önskade ett större ansvarstagande från medarbetarnas sida. Resultatet 

visade att ett tydliggörande av vilka förväntningar som finns, från både chefer och 

medarbetares perspektiv, skulle gynna relationerna på arbetsplatsen och därmed hela 

organisationen i sig. 

 
Att nå fram med budskapet 
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Att kommunikation handlar om att både föra fram och ta emot ett budskap var både 

chefer och medarbetare eniga om, dock fanns skilda upplevelserna bland medarbetarna 

av hur pass väl detta fungerar. Vissa ansågs sig ha en väl fungerande 

tvåvägskommunikation, medan andra upplevde att det finns brister som yttrar sig i att 

det varken kommuniceras till eller från chefen. I dessa fall uppfattades det att chefen var 

nöjd och ansåg till trots att kommunikationen fungerade bra. Cheferna var relativt 

samstämmiga angående att de var bra på att kommunicera ut information, men att 

svårigheten låg i att få alla införstådda med det som kommunicerats. Detta kan kopplas 

till teorin om det semantiska problem som berör mottagarens tolkning av budskapet, i 

förhållande till sändarens mening med budskapet (Weaver, 1949). Att chefer och 

medarbetare skiljer sig åt i uppfattningen av hur kommunikationen ser ut i 

organisationen kan vara vanligt. Detta kan leda till minskad arbetstillfredsställelse samt 

en högre grad av konflikter (Schnake, Dumler, Cochran & Barnett, 1990). 

Kommunikation är en process där individer interagerar med varandra. Kommuniceras 

det varken till eller från chefen uteblir interaktionen mellan parterna, och därmed blir 

kommunikationen dem emellan bristfällig (Craig, 1999). Att kommunikationen brister, 

mellan chef och medarbetare, kan bero på skilda uppfattningar av de subjektiva 

förväntningar de upplever sig ha mellan varandra. Dessa outtalade subjektiva 

förväntningar och uppfattningar, som finns mellan chef och medarbetare, benämns som 

det psykologiska kontraktet (Rousseau, 2001). 

Medarbetarna ansåg att ärlighet är en av de viktigaste faktorerna i 

kommunikationen, särskilt när det gäller dåliga nyheter. Upplevdes budskapet inlindat 

eller otydligt skapas en misstro och frustration, inte enbart riktat mot budskapet utan 

även mot hur det kommuniceras, vilket resulterar i en dålig och energikrävande 

stämning. Detta kan tolkas som att det finns en förväntan på tydlighet från sin chef 

utifrån det psykologiska kontraktet (Rousseau, 2001). Vilket vidare kan tolkas i enlighet 

med Ruiter, Schalk, Schaveling och Gelder (2017) som menar att om arbetsgivaren 

brustit i sina åtaganden kan de negativa effekterna mildras genom att ge en ärlig adekvat 

förklaring till varför det blev som det blev. 

Cheferna ansåg att problemet med att nå fram till samtliga medarbetare, i 

det stora hela beror på att medarbetarna är olika individer med olika personligheter. 

Vissa av cheferna menade att detta är ett problem som inte går att komma ifrån, medan 

en del försöker att finna sätt att arbeta runt detta faktum. Samtliga chefer nämnde att det 

är av stor betydelse att tänka på vem de har framför sig, samt att det är en fara i att enbart 
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se medarbetarna som en grupp och inte som en grupp bestående av individer. Detta 

antagande kan anses styrkas av Nordby (2015) som menar att chefen ska försöka 

individanpassa sin kommunikation för att på bästa sätt nå ut till samtliga medarbetare.  

Medarbetare upplevde ibland svårigheter med att nå fram till chefen när de 

hade något förslag som rör verksamheten. Upplevelsen var att chefen lyssnade där och 

då, men inte tog förslaget till sig så till vida att det gav någon utdelning. Förslaget 

försvann oftast ut i det tomma intet utan någon återkoppling till varför detta inte 

genomfördes. Detta menade medarbetarna skapar en besvikelse som leder till misstro 

mot chefen. Upplevelsen var att det från chefers sida talas mycket om önskan av 

medarbetarens delaktighet, men att det egentligen bara är tomma ord. Detta exempel kan 

tolkas enligt teorin om det psykologiska kontraktet (Rousseau, 2001) och vad som sker 

när det psykologiska kontraktet bryts. Detta då medarbetaren har fått intrycket att det är 

positivt att vara engagerad, komma med idéer och förslag på förbättringar, där 

förväntningar sedan skapas av att ha ett inflytande i sin arbetssituation (Rousseau, 2001). 

När de förslag som sedan ges inte infrias, utan någon förklaring till varför, uppstår 

känslan av att medarbetarens åsikter och idéer inte värdesätts i den grad som förväntats. 

Brott i det psykologiska kontraktet menar Rousseau (2001) beror på just detta, att 

förväntningar och uppfattningar av skyldigheter och rättigheter skiljer mellan parterna. 

Bristen på infriande av idéer eller utebliven återkoppling från chefer, tolkar vi som 

bristande kunskap och insikt kring vad som händer inom medarbetaren när dessa 

situationer uppstår, snarare än att det skulle finnas en illvilja från chefers sida. 

 
Samhörighet mellan chefer och medarbetare 

Nordby (2015) hävdar att samhörighet leder till en känsla av engagemang samt 

frambringar ett effektivt samarbete, vilket är en bra grund för en god kommunikation. 

Detta kan anses bekräftas av föreliggande studie då det ansågs viktigt för 

kommunikationen att arbeta för en samhörighet på arbetsplatsen. Båda parterna var 

eniga om detta och såg samhörighet som avgörande för en god kommunikation, dock 

förekom en del skilda åsikter, framför allt bland cheferna, om hur samhörighet uppnås. 

En del menade att samhörighet växer fram genom att odla en vänskap parterna emellan, 

medan andra ansåg att en vänskap inte alls bör utvecklas mellan parterna. Detta 

antagande grundades på att en viss distans bör upprätthållas då en vänskap anses kunna 

hamna i konflikt med chefskapet, dock var samtliga respondenter eniga om att 

samhörighet uppnås genom en god gemenskap. En intressant aspekt var att bland de 
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medarbetare vars chef tillämpar ett vänskaplig förhållningssätt gentemot arbetsgruppen, 

upplevdes ett missnöje då vänskapen ansågs, i vissa fall, resultera i en favorisering av 

vissa medarbetare. Bland de medarbetare vars chef bevarar en viss distans, önskades 

istället att chefen har ett mer vänskapligt förhållningssätt i sitt relationsskapande med 

sina medarbetare. Gemensamt var ändå att det uppskattas att ibland få se människan 

bakom chefsrollen. 

En annan intressant fråga som kom upp under intervjuerna var huruvida en 

chef bör bära arbetskläder eller ej. Samtliga medarbetare såg detta som uteslutande 

positivt då upplevelsen var att chefen, genom att bära arbetskläder, signalerar tillhörighet 

med arbetsgruppen. Bland cheferna fanns skilda uppfattningar då vissa såg det som 

självklart och något som främjar samhörigheten, medan andra inte såg en mening med 

att bära arbetskläder. Istället ställde de sig undrande till om det egentligen har någon 

verkan. Huruvida det påverkar eller ej är en svår fråga, dock kommunicerar människan 

inte uteslutande med det talade och skrivna ordet utan även genom beteenden och 

därmed även sin klädsel (Weaver, 1949). Icke-verbala signaler i 

kommunikationsprocessen kan påverka tolkningen av ett budskap (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Detta understryker även Bonaccio, O’Reilly, O’Sullivan och 

Chiocchio (2016) som i sin studie kom fram till att icke-verbal kommunikation 

förmedlar viktiga delar av en social information, och bidrar till karaktären hos de 

relationer som bildar sig i organisationer. Utifrån detta kan det tolkas att valet av att bära 

arbetskläder eller ej, kommunicerar något. Huruvida det fördelaktigt påverkar 

samhörigheten är dock svårt att säga med denna typ av studie. Vi anser att det skulle 

kunna vara en intressant idé för framtida forskning att undersöka hur samhörigheten 

påverkas på en vårdavdelning av att vårdenhetscheferna bär arbetskläder. Vår studie 

antyder att det påverkar samhörigheten, åtminstone utifrån medarbetarens perspektiv. Vi 

tror dock att en kvantitativ studie skulle vara lämplig för att studera frågan, då andra 

förutsättningar möjliggörs av att inkludera ett större antal deltagare.   

Bland cheferna fanns en gemensam ståndpunkt kring vikten av att arbeta 

relationsbyggande då det underlättar att individanpassa sin kommunikation när en 

etablerad relation finns att luta sig tillbaka mot, i synnerhet när det är tal om svåra eller 

personliga angelägenheter. Detta knyter återigen an till Nordby (2015) som menar att en 

chef bör finna en balans mellan att skapa en dialog och att delge information. Detta 

bekräftades av medarbetarna som ansåg att det skapas större tillit och förtroende för en 

chef som visar intresse för sina medarbetare, även gällande vardagliga ting. Det ansågs 



 
 

25 
 

då lättare för medarbetarna att söka stöd hos sin chef om något upplevs jobbigt, både 

gällande arbetsförhållanden och i viss mån privata angelägenheter. Vetskapen om att 

kunna vända sig till sin chef ökar känslan av trygghet hos medarbetarna. Detta kan 

tolkas i enlighet med Smith och Diedericks (2016) som belyser att en stödjande chef är 

en värdefull resurs när en negativ situation uppstår, vilket resulterar i stärkta band mellan 

medarbetaren och chef samt främjar arbetsförhållandena. Vi tolkar detta som att en god 

relation mellan chef och medarbetare är grundläggande för att medarbetaren till större 

grad kan uppleva sig finna stöd hos sin chef. Detta sprider även positiva ringar på vattnet 

då det upplevda stödet i sin tur resulterar i stärkta band mellan parterna. 

 
Medarbetarskap 

Under intervjuerna framkom det från chefernas sida en önskan om större delaktighet och 

ansvarstagande från medarbetarna. En av cheferna använde begreppet medarbetarskap 

när detta beskrevs. Begreppet medarbetarskap tog vi tillvara på då annars 

medarbetaransvar brukar användas i dessa sammanhang och inte i egentlig mening 

inbegriper alla dimensioner av medarbetarens roll. Därför såg vi medarbetarskap som ett 

mer övergripande begrepp som inte enbart beskriver ansvar och skyldigheter utan även 

kan inbegripa möjligheter och rättigheter till delaktighet. Tydligt var att det fanns en 

otydlighet kring medarbetarens skyldigheter och rättigheter rörande kommunikationen 

på en arbetsplats. Detta önskades från chefers sida att bli mer tydliggjort för både chefer 

och medarbetare. Denna upplevelse av otydlighet kring detta avspeglades även i 

intervjuerna med medarbetarna, som önskade vara mer delaktiga men var osäkra på vad 

som egentligen förväntas av dem. Kang och Sung (2016) pekar på vikten av tydlig 

kommunikation för att medarbetaren ska känna engagemang i organisationen. Alltså bör 

förväntningarna på delaktighet och ansvar i kommunikationen konkretiseras för båda 

parter, för att förbättra kommunikationen och motverka de problem som kan uppstå av 

en bristande kommunikation. Att åstadkomma detta tror vi ger en vinst för hela 

organisationen och alla individer inom den. Medarbetarskap är i dagsläget ännu ej 

etablerat som ett begrepp. Vi anser det som fördelaktigt, för både chefer och 

medarbetare, om vidare forskning utförs inom detta ämne för att definiera innebörden av 

begreppet, detta då denna studie visar att det föreligger ett behov och på så sätt tillför 

något till ämnesområdet.  
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Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod då intresset var att mer djupgående kunna 

undersöka de subjektiva upplevelser chefer och medarbetare har av kommunikationen 

dem emellan. Vi valde att intervjua deltagarna efter en semi-strukturerad intervju för att 

därmed ha möjlighet att ställa följdfrågor utefter behov samt för att säkerställa att 

viktiga aspekter inte försummades. Två intervjuguider utformades, en för medarbetare 

och en för chefer, då frågorna till viss del skiljde sig åt när det kom till frågor rörande 

den andre parten. Intervjuguiderna medförde även en känsla av trygghet under 

intervjuernas gång eftersom det fanns hållbara punkter att luta sig tillbaka på mot, vilket 

även minskade risken för att viktig data skulle hamna mellan stolarna. Vår önskan var 

även, när vi valde en kvalitativ metod, att respondenterna skulle kunna ges möjlighet att 

fritt föra fram sina egna åsikter, tankar och funderingar samt dela med sig av sina 

upplevelser i så stor utsträckning som möjligt utan att hindras av allt för styrda frågor. 

En ytterligare fördel var även att kunna be respondenterna att vidare definiera ett 

begrepp de nämnt eller be dem att vidare utveckla sitt svar på en särskild fråga. Detta 

för att på så sätt erhålla en djupare förståelse för innebörden av det som respondenterna 

delgav vid intervjuerna samt se till att vi uppfattat dem rätt för att undvika missförstånd 

eller snedvridning av deras budskap.  

Av olika anledningar genomfördes intervjuerna på olika platser. 

Deltagarna tillfrågades om vilken tid som var bäst lämpad varpå samtliga chefer föreslog 

tider under arbetstid vid sina arbetsplatser. Till medarbetarna gav vi rådet att försöka 

finna en tid utanför arbetstid för att behålla anonymiteten eftersom de annars var tvungna 

att få godkännande från sin chef att gå ifrån arbetet. Detta ansåg vi skulle medföra att 

cheferna fick kännedom om deltagandet i studien och på så sätt skulle anonymiteten 

riskeras att röjas. Att intervjun skulle genomföras på arbetsplatsen skulle även kunna 

skapa en viss förbehållsamhet i svaren för medarbetarna, detta då ämnet rörde 

kommunikationen mellan chefer och medarbetare och således kunde upplevas känsligt i 

de fall kommunikationen inte fungerade särskilt väl. Detta hölls även i åtanke gällande 

cheferna, dock beslutade vi att genomföra intervjuerna på chefernas kontor då vi ansåg 

att chefer inte står i beroendeställning på det sätt som medarbetarna gör. Viktigt att 

framhålla är dock att cheferna själva fick välja tid och plats. Tankar som väcktes i 

efterhand var om resultatet möjligen kunnat få ett annat utfall om genomförandet av 

intervjuerna med cheferna skett utanför arbetstid likväl som med medarbetarna. 
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Önskvärt hade därför varit att även chefer intervjuats utanför sina arbetsplatser för att 

skapa så liknande förutsättningar som möjligt. 

 

Slutsats 

I de fall där både chef och medarbetare är tillfredsställda med den rådande 

kommunikationen på arbetsplatsen kan det antas bero på att det psykologiska kontraktet 

är uppfyllt (Rousseau, 2001). Detta när chefer och medarbetare nått konsensus angående 

de förväntningar av skyldigheter och rättigheter som finns gentemot varandra, vilket 

underlättar för att skapa en god kommunikation. I de fall när konsensus inte uppnåtts 

mellan parterna tordes det kunna bero på att kommunikationen är bristfällig, därav 

skulle förväntningar av skyldigheter och rättigheter behöva konkretiseras. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 
Vill du delta i en studie om kommunikationen mellan medarbetare och chefer?  

Studien syftar till att undersöka upplevelsen av kommunikation ur både medarbetares 

och chefers perspektiv. Det vill säga, hur chefer och medarbetare upplever 

kommunikationen dem emellan. Vår förhoppning med studien är att synliggöra 

kommunikationens nytta i en organisation. Att medverka som deltagare i studien 

innebär att delta vid ett intervjutillfälle. Samtliga deltagare kommer hållas anonyma, 

inga uppgifter som kan kopplas till en specifik person kommer därför att lämnas ut. 

Deltagandet i studien är frivilligt och med rätt att avbryta när som helst under intervjuns 

gång. 

  

Kontakta gärna oss om du vill delta eller har ytterligare frågor om studien! 

Väl mött! 

 

 Hälsningar, 

Frida Lehnberg, Natalie Upmark 

  

Våra kontaktuppgifter: 

Frida Lehnberg, Natalie Upmark 

073-5374651, 070-6821726  

lehnberg.upmark@gmail.com 

 

Kontaktuppgifter till vår uppsatshandledare: 

Hanna Kusterer 	 	 	 																		

hanna.kusterer@hig.se	
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Bilaga 2: Intervjuguide medarbetare 
 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv?  

2. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

3. Om jag säger ordet kommunikation, vad tänker du på då? 

4. Hur anser du att kommunikationen fungerar på arbetsplatsen i nuläget? 

5. Hur tror du din chef upplever att kommunikationen ser ut? 

6. Hur tror du att din chef tänker att ni medarbetare upplever kommunikationen? 

7. Hur påverkas du av bättre/sämre kommunikation med din chef?  

8. Anser du dig ha möjlighet att påverka kommunikationen på arbetsplatsen? 

9. Vilka konsekvenser tror du bristande kommunikation kan få och för vem? 

10. Vilka hinder skulle kunna uppstå i kommunikationen? 

11. Vilka konsekvenser skulle dessa hinder kunna medföra? 

12. Vilka möjligheter kan skapas på din arbetsplats om kommunikationen 

förändras? 

13. I ett drömscenario, hur skulle kommunikationen då se ut?  

14. Vilka förbättringar skulle kunna göras i dagsläget? 

 

Följdfrågor         

Kan du berätta mera?                 

Hur menar du då?  

Kan du berätta mer om det? 

Har jag förstått rätt nu....? 

 

Avslutande fråga: 

Är det något övrigt du vill tillägga?  
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Bilaga 3: Intervjuguide vårdenhetschefer 
 
 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 

2. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

3. Om jag säger ordet kommunikation, vad tänker du på då? 

4. Hur anser du att kommunikationen fungerar på arbetsplatsen i nuläget? 

5. Hur tror du medarbetare upplever kommunikationen i dagsläget? 

6. Hur tror du medarbetare tänker att du som chef upplever kommunikationen? 

7. Hur påverkas du som chef av bättre eller sämre kommunikation med 

medarbetarna? 

8. Anser du dig ha möjlighet att påverka kommunikationen på arbetsplatsen i den 

utsträckning du önskar? 

9. Vilka konsekvenser kan bristande kommunikation få och för vem? 

10. Vilka hinder kan uppstå i kommunikationen? 

11. Vilka konsekvenser kan dessa hinder medföra? 

12. Vilka möjligheter kan skapas av en förändrad kommunikation på arbetsplatsen? 

13. Har du tidigare försökt genomföra ändringar eller förbättringar i 

kommunikationen?  

14. I ett drömscenario, hur skulle kommunikationen då se ut? 

15. Vilka förbättringar ser du skulle kunna göras i dagsläget? 

 

Följdfrågor         

Kan du berätta mera?                 

Hur menar du då?  

Kan du berätta mer om det? 

Har jag förstått rätt nu....? 

Avslutande fråga: 

Är det något övrigt du vill tillägga?  

 


