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Sammanfattning 

I denna studie har jag undersökt vilka kommunikationshinder som finns inom offentlig sektor 

med fokus mot en hierarkiskt byggd organisation och till min hjälp har jag haft en basenhet 

vid ett landsting i Sverige som studieobjekt.  

Den medicinska utvecklingen har gått fort fram och som en respondent i denna studie 

berättade har utvecklingen gått från en smärtstillande spruta och väntan vid en hjärtattack till 

ballongsprängningar och andra avancerade  behandlingar. Dessa behandlingar är väldigt dyra 

men priset för vår vård när vi besöker sjukhus har inte ökat nämnvärt, inte heller har 

skatteintäkterna ökat nämnvärt för landstinget. Detta gör att jag blir intresserad av att 

undersöka hur landstinget kan skapa värde både inom och utom sin organisation i andra 

former än pengar. 

I litteraturen som jag läst är det största fokuset på hur organisationer, både offentliga och 

privata, kan generera värde i form av att ha en effektiv kommunikation med sina externa 

intressenter till exempel investerare. Väldigt få studier har fokus på de interna intressenterna, 

bland annat anställda, som är med och bygger upp organisationen och arbetar mot 

organisationens mål. Studierna tar däremot upp förtroende som väldigt viktigt inom en 

organisation eftersom det har, i flera studier, visat sig ha många positiva effekter. 

Min studie fokuserar på hur ledningen inom en offentlig styrd organisation kan kommunicera 

för att skapa internt förtroende. Utifrån de hinder för kommunikationen som min 

litteratursökning har tagit upp, i form av bland annat organisationsuppbyggnad och byråkrati 

samt vilka möjligheter en organisation har att skapa en effektiv kommunikation med bland 

annat gemensamma värderingar, har jag skapat en intervjuguide som jag använt för att 

genomföra en kvalitativ studie inom basenheten. 

Det min studie visar är basenheten har i grunden en väldigt stabil kommunikation, både 

formell och informell kommunikation samt interpersonell och intern kommunikation 

uppmuntras av deras organisationskultur.  Men kommunikationen med den övre ledningen 

mellan verksamhetsområdesledningen och de undre ledningarna samt verksamhetsledningen 

och avdelningsledningen, är sämre. Kommunikationen upplevs av de undre ledningarna som 

en envägskommunikation och de upplever inte att det finns någon större möjlighet till en 

dialog. Här uppmuntrar därför denna studie verksamhetsområdesledningen till att öppna upp 

för denna dialog med fokus på bland annat prioriteringar och skapandet av en gemensam 

värdegrund. Det fanns även möjligheter till att förbättra förtroendet inom organisationen 

genom att låta återkoppling ta större utrymme inom organisationen. 

 

Sökord; offentlig organisation, internt förtroende, hierarki,ledning, tillit, kommunikation.   



VI 
 

 

  



VII 
 

Innehåll  
1. Inledning ............................................................................................................ 1  

 

- 1.1 Problematisering............................................................................................. 1  

- 1.2 Problemformulering ....................................................................................... 4  

- 1.3 Syfte ............................................................................................................... 4  

- 1.4 Begränsningar och avgränsningar .................................................................. 4  

 

2. Metod .................................................................................................................. 6 

  

- 2.1 Ämnesval ........................................................................................................ 6  

- 2.2 Förförståelse ................................................................................................... 6  

- 2.3 Val av paradigm och kunskapssyn ................................................................. 7  

- 2.4 Angreppssätt ................................................................................................... 7  

- 2.5 Utformning av metoden .................................................................................. 8  

 

2.5.1 Kvalitativ metod ...................................................................... 8  

2.5.2 Urval av studieobjekt ............................................................... 9  

2.5.3 Urval av respondenter ............................................................ 10  

2.5.4 Intervjuer ................................................................................ 12  

2.5.5 Fallstudie ................................................................................ 13  

 

- 2.6 Utformning av intervjuerna ........................................................................... 13  

 

2.6.1 Transkribering ........................................................................ 14  

2.6.2 Analys av kvalitativ data. ....................................................... 15  

 

- 2.7 Metodkritik .................................................................................................... 16  

- 2.8 Litteraturgenomgång ...................................................................................... 17  

- 2.9 Litteraturkritik ................................................................................................ 17  

 

3. Teoretisk referensram ......................................................................................... 18  

 

- 3.1 Kommunikation .............................................................................................. 18  

 

3.1.1 Kommunikationsformer och kommunikationsvägar ............... 18  

3.1.2 Vilka hinder och möjligheter finns det för kommunikation? ... 19  

3.1.3 Hur förbättrar en organisation sin kommunikation?................. 21  

 

- 3.2 Engagemang och förtroende ............................................................................ 24  

 

3.2.1 Vad är förtroende?..................................................................... 24  

3.2.2 Hur bygger man förtroende?...................................................... 25  

3.2.3 Effekter av förtroende ............................................................... 29  

 

- 3.3 Sammanfattning ............................................................................................... 31  



VIII 
 

4. Empiri ................................................................................................................ 33 

 

- 4.1 Organisationen .............................................................................................. 33  

- 4.2 Barn och Ungdomsenheten ........................................................................... 34  

- 4.3 Arbetsroller och de anställdas respektive ansvar .......................................... 37  

- 4.4 Budget ........................................................................................................... 39  

- 4.5 Kommunikation ............................................................................................ 42  

 

4.5.1 Kommunikationsklimat ......................................................... 42  

4.5.2 Kommunikationen med den högre ledningen......................... 43  

4.5.3 Nätverk ................................................................................... 45  

4.5.4 Kommunikationsvägar…….................................................... 47  

4.5.5 Formell kommunikation ......................................................... 48  

4.5.6 Informell kommunikation…................................................... 50  

4.5.7 Återkoppling .......................................................................... 50  

 

- 4.6 Kostnadseffektiva lösningar ......................................................................... 51  

 

5. Analys ............................................................................................................... 52  

 

- 5.1 Organisationsuppbyggnaden och dess påverkan på kommunikation ........... 52  

- 5.2 Organisationskultur och dess påverkan på kommunikation ......................... 52  

- 5.3 Ansvarsfördelning och dess påverkan på kommunikation och förtroende... 53  

- 5.4 Kommunikationen mellan de hierarkiska nivåerna ...................................... 54  

 

5.4.1 Kommunikationen mellan olika ledningar ............................ 54  

5.4.2 Kommunikationen inom verksamheten.................................. 56  

 

- 5.5 Förtroende inom verksamheten .................................................................... 56  

- 5.6 Ekonomi och förtroende ............................................................................... 57  

 

6. Slutsats .............................................................................................................. 59  

 

- 6.1 Kommunikationshinder ................................................................................ 59  

- 6.2 Förtroende ..................................................................................................... 60  

- 6.3 Sammanfattning ............................................................................................ 61  

 

7. Praktiska rekommendationer till Barn och Ungdomsenheten för att förbättra kommunikationen 

och bygga internt förtroende ................................................................................. 62  

 
- 7.1 Kommunikationen med den övre ledningen ................................................. 62  

- 7.2 Förbättra samarbeten och förtydliga ansvarsfördelningen ........................... 62  

- 7.3 Återkoppling ................................................................................................. 62  

 

 



IX 
 

8. Praktiska rekommendationer till Barn och Ungdomsenheten för fortsatta studier inom deras 

verksamhet ............................................................................................................ 63  

 

- 8.1 Uppdelning av ansvarsområde mellan VC och biträdande VC .................... 63  

- 8.2 Omvårdnadspersonalens perspektiv ............................................................. 63  

 

- 8.3 Arbetsplatsträffarna ...................................................................................... 63  

- 8.4 Vems är ansvaret när det kommer till DRG-diagnotiseringen ..................... 64  

 

9. Sanningskriterium ............................................................................................. 65  

 

- 9.1 Tillförlitlighet ............................................................................................... 65  

- 9.2 Äkthet ........................................................................................................... 65  

 

10. Rekommendationer till fortsatta studier inom kommunikation och förtroende 67  

 

- 10.1 Internt förtroendebyggande inom offentlig sektor........................................ 67  

 

Referenser; .............................................................................................................. 68  

 

Bilaga 1. Intervjuguide för kontextintervju/intervju med verksamhetschef och controller 

...................................................................................................................................71  

 

Bilaga 2. Intervjuguide till avdelningschef/medicinsk chef ..................................... 75  

 

Bilaga 3. Introduktionsbrev till medicinsk chef/avdelningschef .............................. 78  

 

Bilaga 4. Introduktion för intervju ............................................................................ 79  

 

Bilaga 5. Kodning av data ......................................................................................... 80  
 

 

 

Figur 1. Urval…………………………………………………………………….….11  

Figur 2. Pandey & Garnetss kommunikationsprestationsmodell……………………22  

Figur 3. KVM-Modellen……………………………………………………….…….26  

Figur 4. Organisationsuppbyggnad…………………………………………….…….34  

 

 

Tabell 1. Sammanfattning av intervjuerna…………………………………….……..13  

Tabell 2. Redovisning av intervjuernas längd…………………………………..……14  

Tabell 3. Sammanfattning av de fiktiva namnen…………………….…………….…15 



 

 

1. Inledning 

Detta kapitel ämnar visa varför min studie är intressant för dig som läsare och varför 

den är viktig att genomföra. När du har läst detta kapitel bör du ha en förståelse för de 

begrepp som jag använder i min studie, bakgrunden till problemet och syftet med 

studien. 

1.1 Problematisering 

 

”Även om vi läser om patienter som har blivit negligerade eller illa behandlade, är det 

ett faktum att vården, särskilt för de allvarligt sjuka, ständigt utvecklas. Terapierna blir 

mer avancerade, vilket också avspeglar sig i behandlingskostnaderna. Men till skillnad 

från ett företag som erbjuder bättre tjänster och adderar merkostnaderna till kundens 

räkning, ökar inte landstingens intäkter per automatik.” 

(Kalle Olsson, krönikör vid Länstidningen, 2012-09-26) 

Ovanstående citat är hämtat från en krönika av Kalle Olsson, publicerad i Länstidningen 

2012. Citatet syftar till att landstinget inte är ett företag, landstinget kan inte stängas ned 

då det går med förlust. När behandlingarna, läkemedlen och de övriga resurserna blir 

dyrare ökar inte intäkterna för landstinget. Eftersom landstinget är finansierat med 

statliga medel i form av bland annat landstingsskatt, generella statsbidrag och avgifter 

för utomlänspatienter (Nya chefer, 2012) innebär detta att det inte är möjligt att ”endast” 

höja priset på behandlingarna för att täcka de ökade kostnaderna utan landstinget måste 

tänka ett steg längre för att övervinna utmaningarna med att styra en stor, offentlig 

organisation. Utmaningarna kommer från att organisationen är finansierad med statliga 

medel, arbetar för samhällets bästa samt att det finns en mängd regler och lagar som 

måste följas. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 3§ ska landstingen i Sverige erbjuda 

befolkningen god hälso- och sjukvård och verka för en god hälsa hos hela befolkningen.  

Dock finns det ett tydligt gap mellan vilka finansieringsmöjligheter landstingen har idag 

och vilken vård som faktiskt kan erbjudas utifrån kunskap och teknologiska gränser 

(Hallin & Siverbo, 2003, s. 68). Detta innebär att viss vård som skulle kunna erbjudas 

utifrån det senare inte kan erbjudas till patienterna då landstingen inte har den 

ekonomiska möjligheten på grund av en begränsad budget. 

Det innebär att landstinget blir tvingat att göra prioriteringar i verksamheten samtidigt 

som de har ett ansvar mot samhället att ta hand om befolkningens hälsa. (Hallin & 

Siverbo, 2003, s. 68; Holland, 2002, s. 410) Ställningstagandet i hur vården ska 

prioriteras baseras på tre etiska principer i följande rangordning: 

människovärdesprincipen; att alla människor i samhället har lika värde oberoende av 

personliga egenskaper eller funktion i samhället, behovsprincipen; den individ eller 

verksamhet som har störst behov ska prioriteras och kostnadseffektivitetsprincipen; en 

rimlighet i relationen mellan kostnad och effektivitet. (Hallin & Siverbo, 2003, s. 68)  

De Geer (2008, refererad i Samuelson, et al. 2008, s. 73) diskuterar kring effektivitet 

och etik. Han tar upp hur livsmedelsbolagen måste väga mellan effektivitet i 

produktionen genom att ha en djurhållning som ger lägre priser gentemot vilka negativa 

påföljder det får för att konsumenterna inte accepterar en lägre djurhållning än tidigare. 

Vi kan här jämföra med landstinget eftersom landstinget behöver effektivisera sig som 

diskuterat tidigare, men utan att det ger sämre vård.  



 

 

För att undersöka denna problematik tog jag därför kontakt med ett landsting i Sverige 

och blev där hänvisad till en controller som förklarade att effektivitet inom landstinget 

bland annat handlar om att den som är bäst lämpad att utföra en specifik vårdinsats och 

dessutom hushåller med resurserna på bästa sätt bör utföra den vårdinsatsen. 

Controllern exemplifierade detta med att inte alla vårdcentraler och alla sjukhus utför 

samma sorts operationer utan att i exempelvis Norrland finns det ett universitetssjukhus 

som utför svårare operationer och inom Sverige finns det olika sjukhus som utför olika 

specialiserade ingrepp, så kallad riksvård. Detta är ett exempel på konsekvenserna av 

kostnadseffektivitetsprincipen. 

För att kunna effektivisera organisationen krävs det att alla inom organisationen arbetar 

tillsammans för att kunna hushålla med resurserna på bästa sätt. De anställda inom en 

organisation räknas som en resurs. De anställda finns för att skapa värde för patienter, 

brukare, kunder och invånare. (Bergström & Olsson, 1997, s. 7) Med andra ord, de 

anställda inom landstinget har möjligheten att skapa värde för hela samhället genom att 

bland annat effektivisera sitt arbete. Bergström & Olsson (1997, s. 7) skriver att värde 

skapas genom bland annat tillgång, uppfyllnad av krav och meningsfullhet samt genom 

att bidra med rätt vård vid rätt tidpunkt. En förutsättning för det senare är att 

organisationen har en fungerande kommunikation. Med en fungerande kommunikation 

kommer de anställda att kunna kommunicera när en vårdinsats behövs och även vilka 

vårdinsatser som redan har genomförts och på så sätt kunna arbeta effektivt med varje 

patient. Baskin och Aronoff (1980, s. 2) beskriver kommunikation utifrån de tre syftena 

den anses ha inom organisationen: koordinera, dela och socialisera. Precis som nämnt 

ovan är det genom att koordinera information, dela den och genom att socialisera mellan 

individer som man skapar värde internt inom en organisation (Baskin & Aronoff, 1980, 

s. 2).  

En offentlig organisation, som landstinget, har en komplex miljö med många 

intressenter och organisationen drivs av statlig finansiering och måste göra 

prioriteringar för samhällets bästa, har därför en utmaning i att förbättra sin 

kommunikation och därigenom effektiviseras så att den skapar värde på olika sätt inom 

organisationen. (Pandey & Garnett, 2006, s. 37)  

Genom att kommunicera effektivt mellan olika avdelningarna inom en organisation, 

mellan chefer, mellan politiker och mellan de anställda kan man öka chanserna för att 

rätt tjänster och rätt kunskaper ges när det är rätt tidpunkt och på så sätt kan 

organisationen effektiviseras. (Bergström & Olsson, 1997, s. 7) Genom rätt 

kommunikation kan man också undvika att det blir missförstånd och irritationsmoment 

hos de anställda som kan leda till att förtroendet för organisationen minskar. (Brown & 

Pritchard, 2006, s. 107)  

Kramer (1999) undersöker hur förtroende och misstro utvecklas inom en organisation. 

Denna studie fokuserar på de hinder som finns inom en organisation för att bygga 

förtroende och de möjligheter som kommer med att det finns ett förtroende för en 

organisation. Bland annat diskuterar Kramer (1999) hur förtroende är viktigt för att 

ledningar ska kunna bygga långvariga relationer både internt och externt vilket gynnar 

båda parter, positivt. Han fortsätter med att berätta om hur, bland annat, tredje parts 

information samt en hierarki inom en organisation kan agera hinder för att kunna 

effektivisera kommunikationen inom organisationen. Studien särskiljer inte privata och 

offentliga organisationer utan är en mer allmän studie om tillit och misstro till 

organisationen.  



 

 

Förtroende inom organisationen innebär att ledningen inte behöver försvara varje steg 

de tar utan de anställda litar på att dessa steg tas för att uppnå organisationens mål 

(Tyler, 1994 refererad i Kramer, 1999, s. 585). När de anställda har ett förtroende för 

organisationen innebär det att de har lägre benägenhet att lämna organisationen inom 

den närmaste tiden (Morgan & Hunt, 1994, s. 25). Detta gäller inte enbart landstingen, 

utan alla organisationer inom offentlig sektor – genom rätt kommunikation blir 

organisationen mer effektiv och kan skapa internt och externt förtroende och därigenom 

värde för både interna och externa intressenter (Morgan & Hunt, 1994, s. 20; Holland, 

2002, s. 410). 

Förtroende är den enskilt största faktorn som är av värde inom en offentlig organisation. 

(Kramer, 1999, s. 569) När man driver en organisation i en offentlig sektor är en av de 

största utmaningarna att bygga förtroende för och inom organisationen. Har man till 

exempel haft olämplig bokföring eller ett opassande beteende inom en organisation och 

förlorat många intressenter på vägen är det svårt att attrahera intressenter om det inte 

finns något förtroende för organisationen. Brown & Pritchard (2006, s. 106) förespråkar 

att ledningen inom en organisation är en väsentlig del när man ska bygga upp förtroende 

och tillit till en organisation hos olika intressenter. Tidigare studier inom offentliga 

organisationer har bland annat omfattat hur en ledning inom en offentlig organisation 

används för att skapa förtroende hos de externa investerarna. (Brown & Pritchard, 2006, 

s. 105) Studien undersöker hur investerare utvecklar förtroende och tillit till en 

organisation beroende på hur ledningen agerade och kommunicerade med dem. Vidare 

har Holland (2002) undersökt vilket ansvar en ledning i en offentlig organisation har 

och kommit fram till att, bland annat, kommunikation är positivt relaterad till 

ansvarsfördelningen mellan arbetsroller inom en offentlig organisation. 

Det finns även andra faktorer som kan påverka förtroendet i en organisation. Fein 

(1996, refererad i Kramer, 1999, s. 587) beskriver att förtroende kan påverkas av att 

mottagarna av meddelandet tidigare har fått förvarningar om sändarens trovärdighet av 

någon annan. Ju fler led i organisationen som meddelandet ska passera desto högre är 

risken att dessa ”förvarningar” kommer att användas. Andra faktorer som kan påverka 

förtroenden inom organisationen är gruppindelningar (Kramer, 1999, s. 588), beteendet 

hos de högre styrande positionerna (Zimmer, 1972 refererad i Kramer, 1999, s. 589) och 

storleken på organisationen (Pandey & Garnett, 2006, s. 40). Pandey & Garnett (2006, 

s. 40) beskriver hur storleken på organisationen kan påverka förtroendet eftersom det 

oftare är fler nivåer som kommunikationen ska passera när organisationen är stor. I 

många studier har det blivit påvisat att fler nivåer ofta agerar som hinder för att 

kommunikationen ska kunna flöda genom organisationen på ett effektivt och snabbt 

sätt. 

Sammanfattningsvis finns det många studier som visar på hur en ledning inom privata 

organisationer kan kommunicera för att bygga förtroende men de flesta studier har 

fokus på hur kommunikation med de externa intressenterna kan se ut för att skapa värde 

genom kommunikationen. Det finns även studier som påvisar hur viktigt det är med 

förtroende för en offentlig organisation men det finns så vitt min litteratursökning har 

sträckt sig inga tidigare studier som fokuserar på hur kommunikationen internt inom 

just en offentlig organisation kan användas för att bygga förtroende. Norbäck och 

Targama (2009, s. 15) beskriver sjukhuset som ”ett av de mest komplexa system som 

finns i det moderna samhället”. Detta kan vara en orsak till varför det finns begränsade 

studier, idag, som behandlar offentliga organisationer så som landsting. I och med att 

landsting också ses som ett av de mest komplexa systemen är inte heller de teorier och 



 

 

den forskning som finns för privata organisationer helt överförbara till kontexten kring 

offentliga organisationer så som landsting. Det finns därför ett klart teoretiskt 

kunskapsgap som min studie ämnar undersöka. Ser man till de samhälleliga och etiska 

aspekterna kan denna studie bidra till hur ett landsting kan kommunicera effektivt och 

skapa förtroende, både inom och utom organisationen och därför också skapa värde för 

både de anställda men också för patienterna. Med en effektivare kommunikation kan 

vården bli mer effektiv och patienterna skulle därför få en ännu bättre vård än i dagens 

läge. Det är dock viktigt att komma ihåg de etiska aspekterna så som 

människovärdesprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen när man ser på denna 

studie. Alla människor har lika värde men inom landsting finns inte alltid den 

möjligheten att behandla alla människor som diskuterat ovan, utan för att kunna driva 

ett landsting, eller en annan offentlig organisation, måste man också se till kostnaderna. 

Därför behövs det studier som kan bidra till att skapa värde inom en offentlig 

organisation genom effektiviseringar som inte har en hög kostnad. En effektivare 

kommunikation skulle kunna vara en sådan effektivisering. 

Förtroende har argumenterats för att vara av stor vikt för en offentlig sektor för att 

kunna skapa värde och för att kunna bygga förtroende är kommunikation verktyget. Min 

studie är därför nödvändig för att kunna undersöka det identifierade forskningsgapet 

som finns kring hur en ledning inom en offentlig organisation kan kommunicera internt 

för att bygga förtroende. Min studie ämnar därför bidra med forskning inom området 

kommunikation och hur ett landsting, en offentlig organisation, kan bygga förtroende 

genom kommunikation. Min problemformulering är som följande; 

1.2 Problemformulering 

 

Hur kan ledningen i en offentligt styrd organisation, så som landstinget,  

kommunicera inom organisationen för att bygga internt förtroende? 

1.3 Syfte 

Den här studien är ämnad att bidra med kunskap över vilka kommunikationshinder som 

upplevs av ledningar inom en offentligt styrd organisation som är uppbyggt genom 

hierarkiska nivåer.  Studien ämnar vidare analysera hur man kan kommunicera från 

ledningens håll för att överkomma dessa hinder och bygga det interna förtroendet inom 

organisationen.  

Då studien kommer att baseras på ett landsting i Sverige och deras Barn och 

Ungdomsenhet kommer studien även att ha ett delsyfte i att se hur just Barn och 

Ungdomsenheten kan utveckla sin kommunikation samt om data som insamlats 

kommer att visa andra områden som denna avdelning, eller detta landsting, kan 

förbättra. 

1.4 Begränsningar och avgränsningar 

Det finns få teorier om intern kommunikation inom offentliga organisationer och jag har 

därför valt att i denna studie applicera teorier som rör intern kommunikation inom 

publika organisationer trots att jag undersöker en offentlig organisation. Detta innebär 

att jag behöver motivera mina urval av teorier starkare och att jag är begränsad till vilka 

teorier för privata organisationer som är möjliga att applicera på en offentlig 

organisation. 



 

 

Eftersom jag vid min kontextintervju med respondenterna ur controllerstaben förstod att 

en utmaning för mitt studieobjekt var att kommunikationen mellan ledningar inte alltid 

fungerade som de önskade har jag valt att avgränsa denna studie till kommunikation 

mellan ledningarna, och då med fokus på kommunikation kring beslut och ekonomi då 

dessa visade sig skapa mer frustration bland mina respondenter än övriga ämnen. 

  



 

 

2. Metod 

I detta kapitel planerar jag att redogöra fullständigt hur jag har tänkt då studien 

utformats. Jag kommer att klargöra hur metoden för denna studie har gått till för att du 

som läsare ska kunna följa min tankegång och mitt arbetssätt på ett tydligt sätt genom 

hela arbetet. Avslutningsvis vill jag informera dig som läsare att sanningskriterierna 

kommer att diskuteras i ett avslutande kapitel i arbetet.  

2.1 Ämnesval 

När jag först satte mig ner för att bestämma vad jag ville skriva mitt examensarbete om 

var mitt mål att det skulle vara något jag i mitt framtida yrke kunde använda som fördel. 

Då jag har ett starkt intresse för dels controlleryrket sedan jag läste Advanced 

Management Accounting vid Handelshögskolan hösten 2012 samt för vården började 

jag spekulera kring controllerns roll i landstinget. Jag började tänka kring ämnet 

“offentlig sektor” och vilka eventuella problemområden som jag kunde fokusera på i 

mitt arbete för att uppnå en akademisk nivå med en relevant studie. 

Utifrån att arbetet skulle ha ett värde för offentlig sektor spann jag vidare mot de 

anställdas perspektiv då det var det som intresserade mig mest med tanke på min 

bakgrund inom vården. Jag sökte efter information kring de skillnader som upplevts, vid 

jämförelser av arbetsuppgifter, ansvar och förutsättningar, mellan privat och offentliga 

arbetsplatser. Jag ville bidra men en studie som skulle kunna skapa värde för en 

offentlig organisation. 

Litteratursökningen visade att det var dels kommunikation inom organisationer som 

oftast orsakade stora problem och den visade även att den enskilt viktigaste faktorn för 

att kunna bygga en effektiv kommunikation och komma över en del 

kommunikationshinder i form av bland annat hierarki och tredje parts information var 

förtroende. Redan innan denna studies genomförda kontextintervju hade 

litteratursökningen på endast kommunikation visat att tillit var en viktig faktor men när 

litteratursökningen också involverade kommunikationshinder blev tillit och förtroende 

de viktigaste faktorerna och blev därför även de i fokus för min studie. 

2.2 Förförståelse 

En forskare är aldrig helt objektiv och det är därför viktigt att vara medveten om sina 

egna värderingar och vara vaksam att det ”inte finns någon okontrollerad inverkan [på 

studien]” (Bryman, 2010, s.  44). Vidare beskriver Bryman (2010) att man som forskare 

bör vara självreflekterande för att styrka att man kontrollerar de inverkande faktorerna 

på objektiviteten av studien. Johansson Lindfors (1993, s. 23) beskriver hur 

förförståelse och tidigare kunskaper kan påverka en forskares objektivitet. Jag har 

försökt att grundligt gå igenom min förförståelse och mina kunskaper då detta är 

faktorer som medvetet eller omedvetet kan påverka min objektivitet vid analys av 

insamlad data. 

Jag som författar detta arbete går mitt fjärde år på civilekonomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Sedan jag var i tonåren har jag arbetat inom vården och haft ett intresse för 

hur det ekonomiska fungerar, egentligen, då jag ofta fick höra ”tänk på hur mycket det 

kostar”, ”slösa inte” och dylika fraser. Tillsammans med min ekonomiska utbildning 

och mitt engagemang för vårdrelaterade problem har jag byggt ett intresse för att 

studera inom området ”vårdekonomi”. Jag kommer därför ha en fördel när jag genomför 

min datainsamling genom att jag förstår ”språket” som talas. Jag har egen erfarenhet 

över vad besparingar inom vården orsakar både för oss anställda men även för våra 



 

 

patienter. Nackdelen men min tidigare erfarenhet är att den kan påverka min objektivitet 

och jag behöver därför använda en metod som i den mån möjligt förhindrar mig att vara 

subjektiv vid datainsamlingen. 

Det är viktigt för mig att komma ihåg att mitt starka intresse och de förkunskaper jag 

har kan påverka uppsatsen genom att jag omedvetet kan ha vinklade ståndpunkter på 

grund av dessa. Jag har därför försökt att vara så objektiv som möjligt i mina slutsatser 

och i formuleringarna av mina intervjufrågor.  

2.3 Val av paradigm och kunskapssyn 

Min studie strävar efter att undersöka kommunikationshinder inom en offentligt styrd 

organisation för att kunna förstå hur en organisation kan överkomma dessa och på så 

sätt bygga förtroende och skapa värde inom organisationen. I denna studie kommer 

mina respondenter att få beskriva deras subjektiva uppfattningar om kommunikation 

inom deras landsting och hur denna kan vara värdeskapande. Enligt Johansson Lindfors 

(1993, s. 39) har denna studie därför en subjektiv grundsyn på människan. För att kunna 

genomföra en studie måste man som författare “uppfatta den verklighet som skall 

studeras och … studera denna verklighet” (Johansson Lindfors, 1993, s. 10). För att jag 

ska kunna förstå verkligheten jag planerar att studera och för att du som läsare ska förstå 

hur jag har tänkt när jag utformade studien har jag här nedan förklarat vilket paradigm 

jag studerar. Ett paradigm innebär här “ett kluster av åsikter och påbud som för en 

vetenskapsman inom en viss disciplin påverkar vad som ska studeras, hur forskningen 

ska utföras [och] hur resultaten ska tolkas” (Bryman, 2011, s. 556). Med andra ord 

behöver jag definiera det paradigm som min studie baseras på för att kunna utforma 

studien och tolka resultaten. 

Ett icke normalvetenskapligt synsätt är, enligt Johansson Lindfors, (1993, s. 24) att man 

som forskare strävar efter att förstå istället för att förklara. Hermeneutiken är ett 

tolkningsinriktat perspektiv som från början innebar att man tolkade en text eller 

handling för att få fram meningen med texten och handlingen. (Bryman, 2011, s. 507) 

Detta innebär i sin tur att människan i en sådan studie är aktiv i situationen och det bör 

forskaren ta hänsyn vid valet av kunskapssyn (Johansson Lindfors, 1993, s. 41-42). Då 

jag strävar efter förståelse för de kommunikationshinder som upplevs finnas inom 

organisationen och då det finns värderingar i respondenternas val kan jag inte säga att 

verkligheten är objektiv utan studiens verklighet är subjektiv och därför har denna 

studie en hermeneutisk kunskapssyn. 

2.4 Angreppssätt 

Normalt sätt har man två stycken angreppssätt att välja på när man har valt kunskapssyn 

- induktivt eller deduktivt. Induktivt innebär att man går från empiri till teori och 

deduktion vice versa. Oftast så är hermeneutiken induktiv (Johansson Lindfors, 1993, s. 

55). Alvesson & Sköldberg (2008, s. 56) skriver att endast välja mellan dessa 

angreppssätt är ett sätt att ta på tvångströja på din forskning. Efter lite sökande hittade 

jag dock ett tredje angreppssätt som kallas för abduktion. Johansson Lindfors (1993, s 

59) kallar den för “den gyllene medelvägen”.  

Abduktion innebär att man under arbetets gång inbegriper “förståelse” (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 55) mer än vad man har gjort i de två andra synsätten.  Detta tredje 

synsätt innebär att man växelvis genom arbetet arbetar med både teorin och empirin och 

att dessa två utvecklas parallellt genom hela arbetet. I teorin beskrivs det ofta att en 

forskare antar ett deduktivt eller induktivt synsätt men rent praktiskt så är fallen sällan 

så enkla och raka. (Johansson Lindfors, 1993, s. 59) För att ytterligare förklara behovet 



 

 

av ett tredje synsätt på denna studie kan man se på det från det hermeneutiska synsättet. 

Johansson Lindfors (1993, s 60) beskriver hur en forskare alltid, omedvetet eller 

medvetet, tar med sig ett “teoretiskt perspektiv som styr datainsamlingen.” (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 60) Därav är det svårt med ett induktivt angreppssätt i denna studie. 

Det som dock är viktigt för mig som författare av denna studie att tänka på är att trots 

att denna studie kommer att ha ett teoretiskt perspektiv måste jag i den mån möjligt 

förhålla mig öppna och låta iakttagelserna från den empirin även forma det tidigare 

nämnda teoretiska perspektivet. (Johansson Lindfors, 1993, s. 60). Då den 

hermeneutiska kunskapssynen innebär att man tolkar människors handlingar (Bryman, 

2011, s. 32) måste jag ha ett angreppssätt som tillåter min studie att tolka dessa 

handlingar och detta är ett ytterligare argument till varför denna studie är abduktiv.  

Oftast vid en kvalitativ undersökning brukar studien ha ett induktivt angreppssätt enligt 

Bryman (2011, s. 40). För att jag ska kunna samla in relevant information och veta vilka 

personer som är viktiga för min studie behöver jag utgå ifrån en teoretisk referensram 

om jag ska kunna veta vad som är viktigt för att besvara syftet med studien, vilket är att 

se hur en ledning kan skapa förtroende internt. Jag vill med min studie se vad som är det 

unika och eventuellt avvikande med kommunikationen inom mitt studieobjekt. Enligt 

Holme & Solvang (1997, s. 78) kan man studera om studieobjektet följer teorier eller 

gör något annorlunda jämfört med dessa om man genomför en kvalitativ undersökning 

vilket också gör att jag kan ha ett abduktivt angreppssätt trots att studier med kvalitativa 

metoder brukar anta ett induktivt angreppssätt. 

2.5 Utformning av metoden 

Eftersom “[metoden är] en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att de resultat 

vi kommer fram till ska ge en bättre och sannare uppfattning om de förhållanden vi 

undersöker” (Holme & Solvang, 1997, s. 11) måste jag ta reda på vilka förhållanden det 

är jag undersöker med min studie. Jag uppmärksammade en problembild av landstinget 

genom de artiklar och litteratur som jag läste och kontaktade därefter ett landsting. Jag 

blev positivit mottagen och tilldelad Barn och Ungdomsenheten som basenhet att 

undersöka efter en kontextintervju med två controllers vid landstinget. Detta innebär att 

min studie blir fokuserad på Barn och Ungdomsenheten och de kommunikations-

processerna som finns inom verksamhetens väggar. För- och nackdelar med att bli 

tilldelad ett studieobjekt diskuteras senare. 

Denna studie är avgränsad till att hantera kommunikation mellan ledningar och internt 

förtroende då detta dels är ett outforskat område men även något som visade sig vara 

väldigt intressant för landstinget efter kontakten med dem. Med deras hjälp fick jag 

kontakt med Barn och Ungdomsenheten och deras olika ledningar. Studien kommer 

därför att behandla kommunikationen mellan ledningen bestående av verksamhetschef, 

controller och biträdande verksamhetschef, de olika ledningarna under denna samt deras 

uppfattning om kommunikationen till högsta ledningen.  

2.5.1 Kvalitativ metod 

Jag valde att först kontakta ansvarig controller för Barn och Ungdomsenheten och fick 

därefter göra en kontextintervju med controller samt verksamhetschefen för denna 

verksamhet. Utifrån denna kontextintervju valde jag sedan min fortsatta metod för att 

kunna undersöka de hinder och möjligheter kring kommunikationsvägarna som kan 

finnas och se hur dessa kan förändras för att skapa mer förtroende inom offentliga 

organisationer.  



 

 

Jag väljer att utföra en kvalitativ undersökning för att få en helhetsbild av verksamheten 

och dess kommunikationsmöjligheter och hinder. Holme & Solvang beskriver att man 

genom en kvalitativ metod kan möjliggöra ökad förståelse för en helhetsbild (1997, s. 

79) och därmed också möjliggöra en ökad förståelse för de kommunikationsvägar som 

finns inom verksamheten, både informella och formella.  

Då metoden ska vara lämplig för det forskaren valt att undersöka (Ejvegård, 1996, s. 41) 

är en kvalitativ metod att föredra om forskaren vill ha möjligheten att tolka situationerna 

som respondenter befinner sig i (Bryman, 2011, s. 40). Min studie syftar till att tolka 

mina respondenters uppfattning av kommunikationshinder och möjligheter inom en 

offentlig organisation och därför är en kvalitativ metod att föredra. En kvalitativ metod 

innebär att man kan samla in olika dokument och analysera dessa. (Bryman, 2011, s. 

344) Det innebär att jag kan samla in dokument och data, exempelvis PM, från 

verksamheten för att kunna analysera dessa. Jag har dock valt att genomföra 

kontextintervjuerna samt semistrukturerade intervjuer för att kunna få möjligheten att 

dels kunna undersöka respondenterna uppfattningar av kommunikationshinder men 

också för att få möjligheten att ställa följdfrågor vilket annars blir svårt vid analysering 

av dokument. 

2.5.2 Urval av studieobjekt 

För att kunna skapa en grund för vidare forskning har jag valt att avgränsa studien till 

att endast behandla ett landsting. Jag ämnar inte generalisera men väl skapa en grund för 

vidare forskning och har därför valt att inte inkludera det specifika landstinget i 

problemformuleringen. 

Då landstinget medverkade på en företagsmässa såg jag min chans att diskutera min idé 

och se om det fanns ett intresse för mitt arbete. Där träffade jag ett antal controllers som 

berättade om sina arbetsuppgifter och vilka problem de upplevde i sitt arbete. En vanlig 

företeelse var att intressekonflikter uppstod mellan beslutfattare och verksamheter och 

då controllern fungerar som en mellanhand blev denna en viktig faktor i arbetet då det 

är controllers uppgift, tillsammans med övriga verksamhetsledningen, att kommunicera 

uppåt och nedåt i organisationen.  

Under detta möte fick jag kontaktuppgifterna till en controller som är ansvarig för 

kontakten med studenter angående deras examensarbeten. Jag fick ett möte med denna 

controller samt ytterligare en controller från detta landsting där jag blev positivt 

mottagen och jag hade en flitig diskussion med dessa om vilka möjliga urval och 

inriktningar de fanns för mitt examensarbete. Efter det första mötet med landstinget blev 

jag tilldelad Barn och Ungdomsenheten vid detta landsting som studieobjekt. 

Verksamheten har cirka 380 anställda vid vårdavdelningar placerade i ett flertal orter 

inom länet.  

Att få urvalet tilldelat är enligt Bryman (2011, s. 433) ett bekvämlighetsurval. Detta 

eftersom organisationen väljer ut studiens urval istället för att ge fria tyglar. Då jag 

kontaktade landstinget skickades ett mail ut till de olika möjliga studieobjekten enligt 

den ansvarige controllern. Jag blev tilldelad Barn och Ungdomsenheten då deras 

ledning visade intresse för att vara med i studien. Barn och Ungdomsenhetens ledning 

är väldigt intresserade av förbättringsmöjligheter och valde därför att delta i studien. 

Holme & Solvang (1997, s. 101) uttrycker att det är viktigt att få rätt urval och att man 

därför ska ha ett urval som representerar den undersökning som man ämnar göra. I 

denna studie är det därför till stor del positivt att urvalet består av en enhet som är 



 

 

intresserade av förbättringsmöjligheter då detta innebär att gruppen kommer att vilja 

berätta om deras eventuella problem.  

Ett urval av en enhet som inte hade varit intresserad av att delta hade eventuellt inte gett 

svar på vilka kommunikationshinder som finns då denna grupp inte hade visat intresse 

för att förbättra något inom organisation. Det är dock också en nackdel med att välja 

respondenter som frivilligt ställer upp då dessa redan kan arbeta med att lösa vissa 

problem och inte representerar andra enheter på ett likvärdigt sätt. Men då man med 

kvalitativa metoder, ej ämnar generalisera (Holme & Solvang, 1997, s. 101) är detta inte 

ett hinder för denna studie. 

Efter en kontextintervju med verksamhetschefen och controllern för den basenhet som 

jag blev tilldelad insåg jag att det inte var intressekonflikter som var ett problem. Det 

största problemet den basenheten hade var själva kommunikationsvägarna och att inte 

all information blev hörd. Här började därför funderingar kring kommunikation och 

kommunikationshinder växa fram. 

2.5.3 Urval av respondenter 

Då studien studerar hinder i kommunikationen mellan ledningarna i organisationen har 

jag valt att begränsa mig till att studera personer i chefs- och ledningspositioner. Med 

hjälp av verksamhetschefen under kontextintervjun samt via mailkontakt, har jag valt ut 

vilka respondenter från Barn och Ungdomsenheten som kan vara relevanta för min 

studie vilket innebar att det blev ett målinriktat urval. Då jag söker förståelse och anser 

att mina respondenter inte skulle vara relevanta om de inte hade direkt kontakt med 

ledningen var detta det mest logiska urvalet. Ett målinriktat urval innebär att forskaren 

är strategisk i sitt urval för att ”intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågorna” (Bryman, 2011, s. 434). 

Efter den första kontextintervjun med respondenter från controllerstaben utförde jag en 

semistrukturerad kontextintervju med verksamhetschef och ansvarig controller för att på 

så sätt kartlägga inom vilka ramar studien kunde genomföras utifrån både praktiska skäl 

och relevans. Efteråt stod det klart att Barn och Ungdomsenheten var en hierarkisk 

organisation vilket innebar att de som kommunicerade närmast med ledningen för 

verksamheten var de direkt underställda cheferna samt den övre ledningen, 

verksamhetsområdesledningen. 

I nästa skede intervjuades därför de underställda cheferna på enheten för att få en 

förståelse för hur kommunikationen mellan dem och ledningen sker samt vilka hinder 

och möjligheter det finns för ledningen för att kunna kommunicera med de underställda 

cheferna. Jag väljer att inte involvera verksamhetsområdesledningen av både praktiska 

och etiska skäl. Det praktiska skälet är att det är svårt att komma i kontakt med 

verksamhetsområdesledningen samt att det är minst lika viktigt att bygga förtroende 

mellan de underställda cheferna och verksamhetsledningen eftersom att de är de som 

arbetar tillsammans för verksamhetens budget. Men också från det etiska perspektivet 

då jag inte vill lägga någon politisk grund i mitt arbete och då 

verksamhetsområdesledningen arbetar nära med politikerna har jag valt att göra den 

avgränsningen. 

Populationen blev samtliga från verksamhetsledningen vilket innebär att 

verksamhetschef (VC), biträdande VC samt controller deltog i studien. Efter 

överläggande med verksamhetschefen kom vi fram till att det är de underställda 

cheferna som kan ge en bild av kommunikationen inom verksamheten. Det finns tre 



 

 

avdelningschefer samt tre medicinska chefer som är direkt underställda 

verksamhetsledningen. Slutresultatet blev att alla önskade respondenter ställde upp 

förutom en medicinsk chef men jag har respondenter från alla avdelningar vilket 

tillsammans med ledningen ger en helhetsbild av verksamheten.  

 

Figur 1.  Urval 

 

Urvalet sker inte slumpmässigt (Holme & Solvang, 1997, s. 101) Detta urval är ett 

målstyrt urval enligt Bryman (2011, s. 350) då respondenterna är utvalda för att de ska 

kunna besvara de forskningsfrågor som finns i undersökningen. Urvalet görs baserat på 

forskningens mål (Bryman, 2011, s. 351) och ett sådant urval är enligt Holme & 

Solvang (1997, s 183) inte representativt då det är att betraktas som ett 

bekvämlighetsurval.  Men då jag vill kartlägga kommunikationsprocesserna och vad 

som kan förbättras i detta kan jag genom att undersöka de personer som är engagerade i 

nätverket av kommunikationen inom verksamheten kunna öka förståelsen samt få en 

djupare insikt i hur kommunikationsprocesserna fungerar på Barn och Ungdomsenheten 

och studien ämnar inte representera alla enheter inom ett landsting, utan den 

representerar Barn och Ungdomsenheten vid det utvalda landstinget. 

Kraven på metoden var dels att jag ville uppfylla det etiska perspektivet att mina 

respondenter skulle få vara anonyma. Detta eftersom att den enskilde som bidrar med 

information till min studie inte ska känna att dennas integritet blir kränkt. (Holme & 

Solvang, 1997, s. 32) Viktigt att komma ihåg och berätta för mina respondenter är att 

min studie ämnar undersöka vilka möjligheter det finns för en ledning att bygga internt 

förtroende men att jag inte kan garantera att något behöver eller kommer att förändras 

inom deras organisation. Holme och Solvang (1997, s. 23) beskriver vidare hur en 

forskare kan skapa förväntningar hos respondenterna som kan påverka organisationen 

negativt om förväntningarna inte följs upp och de anställda blir missnöjda på grund av 

det. Jag vill som forskare inte inge några förväntningar hos mina respondenter som inte 

uppfylls och vill inte påverka landstinget negativt. Därför berättar jag för mina 

respondenter vad det innebär att vara med i studien och att jag inte kan garantera några 

förväntningar. 



 

 

2.5.4 Intervjuer 

En kvalitativ studie med semistrukturerade djupintervjuer ger forskaren möjligheten att 

kunna ställa frågor när det är något forskaren inte förstår och man kan direkt reda ut 

missförstånd (Ejvegård, 1997, s. 41). Som forskare kan man få en bättre uppfattning av 

den enskilde respondentens arbetssituation därför att det skapas en närkontakt mellan 

forskare och respondent som studieobjekt. (Holme & Solvang, 1997, s. 79, 82)   

Att välja semistrukturerade frågor innebär en risk att min bakgrund påverkar vad 

respondenten svarar samt vilka följdfrågor jag använder i de olika intervjuerna. För att 

minimera riskerna att ställa vinklade frågor hade jag intervjuguider för intervjuerna med 

mina respondenter (Bilaga 1 och 3). Utifrån intervjuguiderna ställdes sedan 

följdfrågorna beroende på respondentens svar.  Detta gör att forskaren fritt kan följa de 

trådar som respondenten lägger ut vid sina svar men att forskaren är något strukturerad 

för att dels försäkra sig om att få svar på det den behöver få svar på, men också för att 

minimera risken för att vara subjektiv i rollen som frågeställare.  (Ejvegård, 1997, s. 58) 

Frågorna delas upp i olika kategorier för att forskaren på så sätt ska kunna ställa 

följdfrågor till respondenter utan att vara ledande. (Ejvegård, 1997, s. 48-49; Holme & 

Solvang, 1997, s. 80) 

Frågorna tillhörande kontextintervjuerna för dels respondenterna från controllerstaben 

men också för den kontextintervju som skedde med verksamhetschefen och controllern 

är utformade efter de teorierna om förtroende och kommunikation, samt kommunikation 

inom offentlig organisation. Respondenterna fick prata väldigt fritt under dessa 

intervjuer då dessa data sedan låg till grund för intervjuerna med de övriga ledningarna. 

Intervjuguiderna för avdelningscheferna och medicinska cheferna är utformade dels 

efter de teorier som denna studie är grundad på, ett exempel är frågorna under 

kompetenstillgång. Frågorna löd ”på din avdelning, upplever du att ni har tillgång till 

rätt kompetens, i rätt mängd, vid rätt tillfälle?”, ”upplever du att barn och 

ungdomsenheten har tillgång till rätt kompetens, i rätt mängd, vid rätt tillfälle?” samt 

”vid avsaknad av kompetens och/eller kunskap – hur gör ni då?”. Frågorna är ämnade 

att undersöka dels vilket förtroende som respondenterna känner inför varandra men 

också för att se hur de kommunicerar när de behöver extra kompetens. Andra frågor är 

baserade på den information som tillkom under kontextintervjuerna, dels den med 

respondenterna ur controllerstaben men även kontextintervjun med verksamhetschefen 

och controllern. Dessa frågor är bland annat under verksamhetsbeskrivning där jag ber 

respondenten beskriva hur deras verksamhet är uppbyggd. Detta är väsentligt för 

studien då det framkom under kontextintervjuerna att avdelningarna inom denna enhet 

är olika strukturerade och kan därför ha olika förutsättning för kommunikationshinder. 

 

Med hjälp av intervjuerna vill jag hitta de kommunikationshinder som respondenterna 

upplever finns inom Barn och Ungdomsenheten och vilka möjligheter det finns för att 

kunna kommunicera. Jag vill skapa en deskription av hur dessa ser ut. Enligt Ejvegård 

(1996, s. 30) kan man skapa en deskription för olika skäl. I mitt arbete ämnar 

deskriptionen att ge underlag för att se om det finns någon möjlighet att överkomma de 

kommunikationshinder som respondenterna upplever genom byggandet av förtroende 

från ledningens håll. 

Denna studie har haft två stycken kontextintervjuer, en med två stycken controllers från 

controllerstaben inom landstinget samt en kontextintervju där verksamhetschefen och 

controllern var närvarande, för att kunna samla in grundläggande data för att veta dels 

vilka problem denna enhet ansåg sig ha men också för att kunna välja ut vilka 



 

 

respondenter som kunde besvara forskningsfrågan. Utöver dessa har jag även haft sex 

stycken enskilda semistrukturerade intervjuer med biträdande verksamhetschef, 

avdelningschefer samt medicinska chefer. 

Intervjutyp Arbetsposition 

Kontextintervju 2 controllers från 

controllerstaben 

Kontextintervju 

nr 2 

Verksamhetschef samt 

controller 

Intervju Biträdande 

verksamhetschef 

Intervju Avdelningschef 

Intervju Avdelningschef 

Intervju Avdelningschef 

Intervju Medicinsk chef 

Intervju Medicinsk chef 

 Tabell 1. Sammanfattning av intervjuerna 

 

2.5.5 Fallstudie 

Enligt Bryman (2011, s. 74) förknippas ofta en kvalitativ studie med en fallstudie. Ett 

fall är en specifik situation som man som forskare väljer att studera väldigt noggrant 

med all dess komplexitet och specifika natur som det speciella fallet uppvisar (Bryman, 

2011, s. 73).  I denna studie är det en speciell kontext och en speciell enhet som 

undersöks och detta är därför en fallstudie. En fallstudie används ofta då man vill 

granska ett specifikt fall noggrant och detaljerat. (Bryman, 2011, s. 74) En fallstudie kan 

inte generaliseras för att gälla en hel population utan ämnar förstå problematiken kring 

ett specifikt fall (Bryman, 2011, s. 76) 

2.6 Utformning av intervjuerna 

Intervjuerna var semistrukturerade och följdfrågorna baserade på respondenterna 

tidigare har sagt, dock begränsade till att behandla områden som kan vara intressanta för 

studien. Genom att låta respondenterna påverka sina intervjuer liknar de mer ett vanligt 

samtal vilket gör att chansen att respondenten svarar ärligt och berättar mer ökar. 

(Holme & Solvang, 1997, s. 99) 

Genom att genomföra intervjuerna på sjukhuset innebär det också att det är deras 

arbetsmiljö som de är vana vid samt att en kvalitativ intervju ”liknar en vardaglig 

situation och ett vanligt samtal” (Holme & Solvang, 1997, s. 99). När intervjun liknar 

en vardaglig situation har forskaren störst chans att utöva den minsta möjliga styrningen 

på respondenterna. (Holme & Solvang, 1997, s. 99) Detta innebär att jag som forskare 

förhoppningsvis inte får vinklade svar om jag besöker respondenterna vid deras 

arbetsplats.  

Ejvegård (1997, s. 47) skriver att intervjun ska börja med att man presenterar sig själv 

och arbetet samt beskriver hur materialet som kommer fram under intervjun kommer att 

användas. Jag påbörjade intervjuerna med att berätta kort om mig och mitt 

examensarbete, syftet med arbetet samt vilken roll respondenterna hade i studien. 

(Bilaga 4) I introduktionen samt i mailet jag skickade med en förfrågan om 



 

 

intervjutillfälle förklarade jag också vilket värde arbetet kan ha för respondenten och 

dess arbetsgivare. (Bilaga 3) Detta kan vara bra för att öka respondentens vilja att 

samarbeta (Ejvegård, 1997, s. 48). Jag förklarade också att de i arbetet kommer att 

nämnas vid fiktiva namn och att studien inte ämnar undersöka dem som individer utan 

jag ämnar undersöka verksamheten och de olika arbetsrollernas deltagande i 

kommunikationsprocesserna.  Detta öppnade upp en möjlighet för respondenterna att 

våga öppna upp sig eftersom de är försäkrade om att materialet kommer att behandlas 

med varsamhet. (Ejvegård, 1997, s. 48) Jag avslutade introduktionen med att fråga om 

det var ok med respondenten att jag spelade in dem för att på så sätt kunna transkribera 

och använda materialet på ett bättre sätt. Att spela in kan tyvärr vara hämmande för 

respondenterna då de eventuellt inte vågar prata fritt om ett känsligt ämne när det spelas 

in (Ejvegård, 1997, s. 47). Detta har jag tagit i åtanke då jag dels ställer frågorna men 

också då jag analyserar vad som har blivit sagt. Alla respondenter gick med på att bli 

inspelade och ingen reagerade nämnvärt vid tillfrågandet. Däremot fanns det tillfällen 

som de bad att inspelningen stängdes av för att förklara känslig information och detta 

har jag då accepterat och inte tagit med i datainsamlingen och jag har i den mån möjligt 

inte låtit denna extra information påverka min analys. 

I mitt introduktionsmail till respondenterna bad jag dem avsätta en till två timmar för 

intervjun. Vid intervjutillfällena var det dock så att de allra flesta respondenterna hade 

mycket att säga så intervjuerna var från 43 minuter till 180 minuter. Det gjorde att jag 

ibland fick svar på frågor, som jag skulle normalt komma att ställa senare, mycket 

tidigare i intervjun än planerat. Enligt Ejvegård (1997, s. 50) kan detta påverka hur man 

kan jämföra svaren med varandra då tidigare frågor och svar påverkar vad respondenten 

svarar och därför bör man i största möjliga mån ställa frågorna i samma följd till alla 

respondenter. 

Arbetsposition Antal minuter 

2 controllers från 

controllerstaben 
45 minuter 

Verksamhetschef samt 

controller 
125 minuter 

Biträdande 

verksamhetschef 
48 minuter 

Avdelningschef 72 minuter 

Avdelningschef 82 minuter 

Avdelningschef 180 minuter 

Medicinsk chef 43 minuter 

Medicinsk chef 56 minuter 

Tabell 2. Redovisning av intervjuernas längd. 

2.6.1 Transkribering 

Transkriberingarna genomförde jag under de närmaste dagarna efter intervjuerna då jag 

ville kunna komma ihåg eventuella gestikulationer eller andra speciella omständigheter 

som skedde under intervjun men som kanske inte kom med i ljudinspelningarna. Detta 

nämner också Ejvegård (1997, s. 47) som väldigt viktigt då minnet bleknar för varje 

timme som går. Dock valde jag att inte transkribera direkt efter intervjuerna för att 

intervjun skulle få sjunka in så att jag hade tid att reflektera över det som blev sagt. I 

valet av transkriberingsmetod har jag valt att transkribera ordagrant. Wibeck (2010) 

beskriver att vid en transkribering av en intervju finns det tre olika nivåer, detaljerad, 



 

 

ordagrann och inte helt ordagrann. Jag har valt att genomföra en ordagrann 

transkribering då jag inte vill lägga någon reflektering eller egen tolkning i materialet 

vid transkriberingen, men inte en detaljerad då det skulle innebära att jag bland annat 

skulle tolka talstyrka vilket jag anser inte tillför något till syftet med studien. 

Vid transkriberingen fick respondenterna fiktiva namn för att underlätta för läsaren att 

förstå vem som har sagt vad utan att avslöja vem respondenten är då anonymitet var ett 

krav från min sida för att få respondenterna att svara ärligare och mer utförligt samt för 

att motverka den eventuella negativa effekt som inspelning kan medföra.  

För att tillåta mina respondenter att vara anonyma har jag valt att endast beskriva de 

olika avdelningarna för att du som läsare ska få en uppfattning om hur de olika 

avdelningarna är uppbyggda. Jag har sedan valt att ge fiktiva namn till respektive 

respondent för att dölja deras riktiga identitet. Ledningen, avdelningschefer samt 

medicinska chefer är separerade från varandra eftersom det är mellan dessa som hinder 

och förutsättningar är som allra mest intressant för denna studie. Alla respondenter inom 

ledningen har fått namn som börjar på A medan samtliga avdelningschefers fiktiva 

namn börjar på G samt Y för de medicinska cheferna för att du som läsare lättare ska 

kunna se vilken position de har. En tabell som sammanställer namnen följer nedan; 

Grupp Benämns 

Ledningen, bestående av 

VC, bitr. VC samt 

controller 

Antingen som ”ledningen” 

eller som Arne, Anna och 

Agneta. 

Avdelningschef och 

medicinsk chef för 

avdelning X 

Göran och Ylva 

Avdelningschef och 

medicinsk chef för 

avdelning Y 

Gustav och Yngve 

Avdelningschef för 

avdelning Z 

Greta 

            Tabell 3. Sammanställning av de fiktiva namnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ledningen består av VC, biträdande VC samt controller har fått följande namn, utan 

inbördes ordning, Arne, Anna och Agneta. I några fall har jag valt att skriva 

”ledningen” för att inte avslöja vilken som har sagt vad då det är delvis känslig 

information som har delgivits mig under intervjuerna. De gånger jag istället har skrivit 

vilken yrkesroll det gäller är då jag anser att informationen inte kan skada mina 

respondenter. I de fall jag vill skydda en enskild respondent har jag antingen skrivit ”de 

underställda cheferna” eller deras arbetsroll, ”avdelningschef” eller ”medicinsk chef” 

utan att namnge respondenten.  

2.6.2 Analys av kvalitativ data 

För att kunna analysera den data som blir insamlad under de olika intervjuerna kommer 

den att behöva kodas. Enligt Bryman (2011, s. 523,525) ska man bland annat börja med 

kodningen så fort som möjligt, läsa igenom materialet och göra kontinuerliga notiser om 

bland annat teman som återkommer i den insamlade data och det sista skedet vara 

kritisk mot koderna. Det är viktigt att koda samma information flera gånger i kanske 

olika teman beroende på vart informationen passar.  



 

 

I analysen har jag valt att koda data enligt följande uppbyggnad; 

 Organisationsuppbyggnaden och dess påverkan på kommunikation 

 Organisationskultur och dess påverkan på kommunikation 

 Ansvarsfördelning och dess påverkan på kommunikation och förtroende 

 Kommunikationen mellan de olika hierarkiska nivåerna. 

- Kommunikationen mellan olika ledningar 

- Kommunikation inom verksamheten 

 Förtroende inom verksamheten 

 Ekonomi och förtroende 

Dessa är de teman som återkommer under intervjuerna och som också kan kopplas till 

de valda teorierna. Dessa teman är valda dels på grund av att de återkommer under 

intervjuerna men också för att de underlättar då jag vill analysera teorierna mot det data 

jag samlat in. Då jag vill i enlighet med Pandey & Garnetts (2006) studie studera både 

den interna, den interpersonella och den externa kommunikationen inom organisationen 

krävs det att studiens teman visar dessa kommunikationer. Därav finns uppdelningen 

dels mellan de hierarkiska nivåerna men även påverkan på kommunikationen gentemot 

organisationsuppbyggnaden.  

Ansvarsfördelningen och dess påverkan på kommunikation och förtroende kommer från 

Holland (2002) som diskuterar hur kommunikationen från ledningen kan vara effektiv 

genom en tydlig ansvarsfördelning. De teman med förtroende är dels baserad på 

Morgan & Hunt (1994) som visar att förtroende är viktigt för att kunna bygga relationer 

som gynnar organisation men även Hardins (1992) studie som visar att förtroende för en 

individ – att denna kan göra sitt arbete – påverkar organisation. 

Kritiken mot denna sortens kodning enligt Bryman (2011, s. 527) är att eftersom man 

lyfter textstycken ur sitt sammanhang kan man tappa den sociala situationen som 

textstycken kommer ifrån. En annan kritik är att man också tappar det ”narrativa flytet” 

genom att man fragmentiserar vad respondenterna säger. (Bryman, 2011, s. 527) Det är 

därför väldigt viktigt när jag kodar data att jag har detta i åtanke och är kritisk när jag 

analyserar den. 

2.7 Metodkritik 

Vid litteratursökningen fick jag dock ett problem då ordet “controller” betyder både 

styrekonom, fjärrkontroll och kontrollant förutom controller. Men jag löste det genom 

att göra olika sammansättningar av olika sökord för att kunna identifiera relevanta 

artiklar och teorier till min frågeställning. 

De risker som finns med det deduktiva angreppssättet, som jag måste beakta när jag 

skriver min studie, är att då verkligheten teoribestäms, som den gör i en deduktiv ansats, 

så finns det alltid en risk att det forskaren får fram resultat i verkligheten som inte 

stämmer överens med den teoretiska referensramen. Som tidigare nämnts riskerar man 

också vid ett deduktivt arbete att producera “skrivbordsprodukter” som är “praktiskt 

oanvändbara”. (Johansson Lindfors, 1993, s. 56) Detta eftersom det inte är praktiskt 

möjligt att applicera teorierna då verkligheten i studierna inte går att relatera till den 



 

 

verkliga verkligheten. (Johansson Lindfors, 1993, s. 56) Oftast när man har valt att 

genomföra en kvalitativ undersökning får man som forskare argumentera starkare för att 

resultaten från undersökningen är hållbara, pålitliga och väsentliga då det finns många 

aspekter inom de kvalitativa undersökningarna som gör att de kan vara mer subjektiva 

än objektiva och intervjuer påverkas starkt av intervjuaren jämfört med vad enkäter gör 

av forskaren. (Holme & Solvang, 1997, s. 91) Holme & Solvang (1997, s. 91) påpekar 

att argumentationen om metoden är hållbar eller ej, inte får överskugga eller störa 

diskussionen av de resultat som undersökningen har gett. (Broch et al, 1979, genom 

Holme & Solvang, 1997, s. 91)  

2.8 Litteraturgenomgång 

Forskning och litteratur om kommunikation inom en organisation finns det gott om, 

men då jag vände sökningarna mot offentlig sektor fanns det tämligen lite litteratur 

vilket visade på att det var ett ämne som inte var lika utforskat ännu. Sökorden jag har 

använt i olika sammansättningar är bland annat; offentlig organisation (public/non profit 

organization), ledning (board), controller, tillit, förtroende (trust), kommunikation 

(communication) och anställda (staff, employee)  

Då jag har sökt efter artiklar har jag i den mån det var möjligt försökt att använda mig 

av primärkällan och inte sekundärkällor då dessa kan vara medvetet, eller omedvetet, 

tolkade eller vinklade. Ejvegård (1997, s. 60) tar upp ett bra exempel där han beskriver 

att man i böcker och artiklar har läst hundratals gånger om att all makt utgår från folket i 

en demokrati, och sedan hänvisat till svensk grundlag. Det som egentligen står är att all 

offentlig makt utgår från folket vilket inte är samma sak som övriga litteraturen sa. I 

min sökning av artiklar stötte jag dock på problem då en del artiklar som det hänvisas 

till i litteraturen inte var möjliga att få tag på, i dessa fall har jag varit mer kritisk mot 

vad som har sagts och försökt att hitta fler källor som stödjer påståendet eller 

informationen, detta enligt vad Ejvegård, (1997, s. 61) rekommenderar. Ejvegård (1997, 

s. 61) skriver att man kan anta att en seriös forskare har tagit reda på tidigare studier och 

därför behöver man inte uppsöka dessa men att man inte alltid kan lita på detta då det 

finns undantag. Därför tittade jag först på tidigare studier och sedan letade jag mig 

framåt i årtal för att på så sätt kunna minimera risken att det finns nyare studier som 

kanske bevisar eller säger något annat samt att jag också ville ha det senaste som 

framkommit inom forskningen i mitt valda ämne.  

2.9 Litteraturkritik 

Vid min litteratursökning använde jag mig av ett viktigt krav. Bland annat skulle alla 

artiklar vara peer-reviewed, alltså kontrollerande och granskade av en tredje part som är 

oberoende men kunnig i ämnet. På så sätt minskade riskerna att artiklarna inte skulle 

uppfylla saklighetskravet, genom att det som stod skrivet inte skulle vara sant, samt att 

artikeln skulle vara subjektiv. (Ejvegård, 1997, s. 59) 

Ett annat moment jag har valt att göra är att jag har läst på lite om varje författare till 

artiklarna för att kunna bedöma om mitt material är bra källor. Författarna har oftast 

varit högt uppsatta forskare i sina områden stationerade på olika universitet runt om i 

världen och har skrivit flera tidigare rapporter och artiklar om just sina ämnen. Jag 

finner därför att de har den bästa formella meriten och att de uppfyller den auktoritetstro 

som Ejvegård (1997, s. 62) beskriver som ett perspektiv när man bedömer sitt material. 

Han rekommenderar också att använda flera olika källor för att för att öka 

trovärdigheten Jag har också i flera fall hittat olika källor som styrker varandra vilket 

har gett mig en ökad chans att mitt material är sanningsenligt. 



 

 

3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör jag för vilken teoretisk referensram min studie baseras på. Jag 

kommer att behandla studier inom kunskapsområdena kommunikation inom offentlig 

sektor och hur en ledning kan bygga förtroende. Detta kapitel kommer att bygga upp 

det teoretiska perspektivet som sedan kommer att användas då empirin analyseras.  

3.1 Kommunikation 

En offentlig organisation, till exempel landstinget, ska styras med fokus på att hushålla 

med resurserna som finns tillgängliga samtidigt som landstinget ska ge invånarna i 

samhället god vård, till bästa pris, med samhällets bästa i fokus. Samhället litar på att 

offentliga organisationer har samhällets bästa i fokus. (Herman et al, 1997, s. 374) För 

att styra organisationen behövs en fungerande ledning och en fungerande 

kommunikation (Rezaei, et al. 2012, s. 70). Vidare diskuterar Holland (2002) i sin 

studie att det är många ledningar som anser att deras befattningshavare ska hushålla 

med resurserna inom organisationen men det är få ledningar som själva anser att de har 

ansvaret att hushålla med resurserna och detta skapar då problem för kommunikationen 

eftersom att ledningen då sänder ut motsägelsefulla meddelande till sina intressenter. 

(Holland, 2002, s. 409) 

3.1.1 Kommunikationsformer och kommunikationsvägar 

Inom området kommunikation har studier dels studerat vilka former kommunikation 

kan komma i men även vilka vägar kommunikation kan ta. Aitamurto (2011, s. 40) 

beskriver hur två-vägs kommunikationens framfart har utmanat de icke-vinstdrivande 

organisationerna, så som landsting, och gjort det svårare för dem att behålla sina gamla 

strukturer inom kommunikationsvägar och kommunikationsformer. Detta innebär att det 

är intressant att se vilka vägar och former som finns inom kommunikationen på enheten. 

Pandey & Garnett (2006) studerar i sin studie tre olika kommunikationsformer. Studien 

beskriver interpersonell, intern och extern kommunikation.  Kramer (1999, s. 579) 

beskriver kommunikation utifrån informell och formell kommunikation. När Pandey & 

Garnett (2006, s. 38) gjorde sin studie så var den interna kommunikationen mestadels 

formell. Vidare är intern kommunikation, kommunikation inom organisationen, 

exempelvis mellan anställda. Extern kommunikation är till då kommunikationen sker 

mellan organisationen och externa intressenter som exempelvis sponsorer. 

Interpersonell kommunikation är då kommunikationen sker mellan människor medan 

intern och extern kommunikation kan ske med mail, dokument eller muntligt. ( Pandey 

& Garnett (2006, s. 38) 

Informell kommunikation kan anses vara spontan då den sällan är planerad som ett 

officiellt möte innehållande formell kommunikation och informell kommunikation kan 

också anses vara dominerande på en arbetsplats (Kraut, et al. 2002, s. 3) jämfört med 

formell kommunikation.  Informell kommunikation kan också hjälpa till med 

processerna att arbeta mot organisationens mål och stödja grupparbetet (Kraut, et al, 

2002, s. 4) och den kan även öka tillfredsställelsen bland de anställda och den misstro 

som kan finnas inom organisationen (Rezaei, et al. 2012, s.72) Men för att kunna 

kommunicera måste det finnas en väg som kommunikationen kan färdas. Det kan dels 

vara en formell väg så som ett officiellt möte, telefon eller veckorbrev (Rezaei, et al. 

2012, s. 72) men även informellt så som ett möte på fikarasten, diskussioner mellan 

anställda eller andra intressenter. (Kraut et al, 2002, s. 3) Det finns långa och korta 

vägar inom kommunikation och när dessa blockeras kan det få förödande konsekvenser. 

Att ha en fungerande kommunikation innebär att man också får en bättre fungerande 



 

 

organisation och detta är ett påstående som man sedan länge har använt inom både 

administrationsteorier och organisationsteorier. (Pandey & Garnett, 2006, s. 37) 

3.1.2 Vilka hinder och möjligheter finns det för kommunikation? 

För att kunna genomföra min studie måste jag ta reda på vilka hinder och möjligheter 

det finns för att ha en effektiv och fungerande kommunikation inom en organisation. En 

fungerande kommunikation innebär att organisationen inger förtroende till sina 

intressenter vilket i sin tur minskar transaktionskostnaderna och ökar effektivitet inom 

organisationen. (Brown & Pritchard, 2006, s. 120) Det finns dels hinder i brutna 

kommunikationsvägar men också i vem som framför vilket meddelande. Grunig 

(1992b, s. 1) beskriver att ett hinder och en möjlighet för intern kommunikation är 

organisationens uppbyggnad. Är organisationen byggd på så sätt att de anställda känner 

sig delaktiga gynnar detta den interna kommunikationen medan om organisationen är 

byggd på auktoriteter och i en stark hierarki missgynnar detta den interna 

kommunikationen. Landstinget är uppbyggt genom en hierarki av ledningar och det är 

därför intressant att se hur den interna kommunikationen kan påverkas av denna 

uppbyggnad. 

Holland (2002) beskriver hur ledningen kan kommunicera klara besked till både 

anställda och andra intressenter som patienter, sponsorer och samhället genom att ha en 

tydlig ansvarsfördelning. Eftersom ledningen är en auktoritet som kan kommunicera 

med många inom och utom organisationen innebär detta att de måste kommunicera och 

marknadsföra ledningen som trovärdig för att skapa förtroende inom och utom 

organisationen. Ledningen måste även regelbundet kommunicera för alla 

organisationens intressenter vem de är och vad de gör. De måste visa intressenterna att 

de arbetar för alla de olika intressenternas intressen och att de gör vad de kan för att 

uppnå organisationens uppsatta mål (Brown & Pritchard, 2006, s. 121). 

Storleken på organisationen påverkar också kommunikationsmöjligheterna. Det finns 

studier som påvisar både positiva och negativa effekter på kommunikationen beroende 

på storleken av organisationen. Å ena sidan är en stor organisation komplex och 

påverkar möjligheterna att kommunicera men å andra sidan kan en stor organisation 

oftare ha resurser som är experter på kommunikation samtidigt som en stor organisation 

också har möjligheten att planera in dessa kostnader i budgeten på ett annat sätt än en 

mindre organisation. (Grunig, 1992b, s. 1) Pandey & Garnett (2006, s.40) exemplifierar 

detta med att stora organisationer oftare har en mer hierarkisk utformning och därför 

fler ”lager” som kommunikationen måste färdas genom vilket tar tid vilket också anses 

vara ett hinder för att kunna kommunicera informationen noggrant. Om du tänker dig 

viskleken, när du viskar ett ord till din granne som sedan viskar detta ord vidare så är 

det sällan det är samma ord i slutändan. På ett liknande sätt får informationen svårare att 

färdas när det är en hierarkisk organisation. 

I en hierarkisk organisation är det viktigt att tänka på att när man delar in medarbetarna i 

grupper så kan det få både positiva effekter så som grupptillhörighet och förtroende till 

varandra men även negativa effekter i form av att man tycker att andra gruppers 

medlemmar är mindre trovärdiga, mindre ärliga, öppna och tillförlitliga.  

Gruppindelning kan därför leda till misstro mellan grupperna inom organisationen och 

bör tas i beaktning om gruppindelning sker. (Kramer, 1999, s. 588) 

Pandey & Garnett (2006, s. 39) beskriver att även om studier inte har undersökt ett 

direkt samband mellan byråkrati och kommunikation så kan man dra slutsatser utifrån 

de studier som är gjorda. Byråkrati innebär de regler och lagar som organisationen 



 

 

måste följa. Byråkrati kan påverka kommunikation på två sätt. De regler och procedurer 

som bestäms av byråkratin kan inskränka på dels antalet vägar men också möjligheten 

att kommunicera på flera sätt inom organisationen. Det andra sättet är att byråkrati mest 

troligt påverkar individen negativt och gör att den inte är motiverad till att söka eller få 

information. Pandey & Garnett citerar Guy (1992, s. 328 refererad i Pandey & Garnett, 

2006, s. 39) ”kommunikationsvägarna som fungerar och som är öppna och ger gratis 

och lättillgänglig access upp och ner i kommunikationskedjan är lika viktiga som 

blodvenerna är i en människas kropp… När kommunikationsvägarna blir rigorösa och 

inte flexibla, förlorar de sin användbarhet och trovärdighet som informationskanaler” 

(fritt översatt). 

Pandey & Garnett (2006) undersöker vad som påverkas av de olika 

kommunikationsperspektiven med fokus på byråkrati, organisationsstorlek, 

måltydlighet samt organisationskultur. Detta är fyra stycken hinder som har visat sig i 

tidigare studier enligt Pandey & Garnett. Undersökningen visar att måltydlighet 

påverkades av intern och extern kommunikation samt att organisationskulturen hade 

blandad påverkan beroende på vilken typ av kultur det var och vilken typ av 

kommunikationsprestation som undersöktes. Det som däremot visades i denna studie 

var att organisationsstorleken inte påverkade någon av de tre kommunikationsformerna 

nämnvärt, varken intern, extern eller interpersonell.  (Pandey & Garnett, 2006, s. 42-43) 

Den byråkratiska delen av en organisation är i fokus i Pandey & Garnetts (2006) studie. 

Studier har visat att byråkrati har lett till en förminskning av bland annat fördelar som 

kan erbjudas till en klient. (Scott & Pandey, 2000) samt till att öka fientligheten i en 

organisation. (DeHart-Davis & Pandey, 2005)  

Det diskuteras i studien hur viktigt organisationens kultur är för organisationens 

prestationer men det argumenteras av de lärda att det är svårt eller rent av omöjligt att 

påverka organisationskulturen (Pandey & Garnett, 2006, s. 40). Några av de studier som 

finns gjorda med fokus på organisationskultur fokuserar på kommunikationsklimatet 

och relationen mellan organisationskulturen och kommunikationsprestationer.  De 

gynnande faktorerna är ”förtroende, öppenhet, trovärdighet, noggrannhet och ofta 

förekommande kommunikation”. (Grunig, 1992a, s. 540) 

I Brown & Pritchard´s (2006, s. 120) studie undersöker de, med hjälp av fyra stycken 

aspekter, hur intressenter upplever att kommunikation fungerar. De fyra aspekterna är 

regelbundenhet, mängd (om det är tillräckligt), tydlighet samt de gemensamma 

värderingarna inom organisationen. Holland (2002) visar vidare att många interna 

intressenter var missnöjda med hur deras ledning presterade men att det var få som 

visste hur ledningen skulle kunna prestera annorlunda. Det fanns ingen direkt 

kommunikation mellan intressenterna och ledningen vilket ledde till att motivationen 

för att förbättra ledningens prestationer var låg. Den kommunikation som kunde finnas 

var slumpartad och ingav inte heller någon speciell motivation till ledningen att 

förbättra sin prestation. (Holland, 2002, s. 414) 

Vidare beskriver McDonald (1997, s. 53) att begränsningar, när det kommer till 

ledningens ansvar och uppfattning om detta ansvar, ofta handlar om att de involverade 

har för lite vetskap, kunskap och att de har en ovilja att arbeta med problemet. 

Dessutom tillät inte organisationsstrukturen och arbetsrollerna att ledningens ansvar 

uppmärksammades.  Holland (2002) har läst dessa studier och sedan tagit del av rådatan 

använd vid några av dessa studier för att kunna undersöka vilka aspekter som är mer 

eller mindre viktiga för att kunna förbättra förståelsen för och förtydliga 



 

 

ledningsansvaret samt att genom detta öka förtroendet för ledningen. (Holland, 2002, s. 

412-413) Holland (2002) poängterar dock att eftersom de organisationer som var med i 

studien visade ett intresse för att vara med innebär det att han inte kan generalisera 

eftersom resultatet kan bli ensidigt eftersom det kan vara riktat mot organisationer som 

redan har ett intresse i lösa problemet. (Holland, 2002, s. 413) 

Herman, et al. (1997, s. 374) beskriver att ledningen i en offentlig organisation har både 

juridiska men även moraliska plikter att uppfylla. Plikterna involverar att ta beslut som 

följer organisationens mål, om finansiering och vart de tillgängliga resurserna bör 

läggas för att uppfylla organisationens mål men även samhällets krav på organisationen. 

Det är studerat att en ledning som sköter sina plikter effektivt, både de juridiska och 

moraliska, också bidrar till att organisationens effektivitet ökar. (Carver, 1990) Detta 

innebär att det är viktigt, speciellt för en offentlig organisations ledning att uppfylla sina 

plikter. 

Strong et al. (2001) visar även på att effektiv kommunikation skulle kunna minska 

andra problem inom organisationen. Den studien visade att när organisationer upplever 

mindre bra prestationer och förväntningar som inte blir riktigt uppfyllda kan effektiv 

kommunikation påverka dessa faktorer i en positiv riktning. 

3.1.3 Hur förbättrar en organisation sin kommunikation? 

Kommunikation är alltså en viktig del i att driva en organisation effektivt och en 

effektiv kommunikation har flera fördelar, som till exempel ökad tillfredsställelse bland 

de anställda (Rezaei, et al. 2012, s. 72).  E n viktig aspekt som ledningen måste kunna 

kommunicera är deras ansvar för att minska risken att ledningen sänder ut 

motsägelsefulla meddelanden till sina intressenter. (Holland, 2002, s. 409)  

Fry (1995, s. 182) visar på att problemet med vems ansvar olika saker och ting är kan 

minskas genom att man har tydliga förväntningar på de anställda, både i ledningen och i 

övriga poster genom att man skapar en kultur där man har respekt till varandra. Man 

skapar en organisationskultur som uppmuntrar till kontroll och feedback (återkoppling) 

genom att man är öppen med vad som händer och sker i organisationen och att man 

utvecklar ett system där man får konsekvenser för sitt beteende. Vidare beskriver 

Greenleaf (1970, s. 3) att ledningen måste förstå de olika behov och intressen olika 

intressenter har, för att utforma organisationens mål och policys med dessa som grund. 

Det är viktigt att ledningen öppnar upp för kommunikation mellan ledning och 

intressenter och att de främjar kommunikation, genom att hjälpa att formulera och 

kommunicera informationen vidare. Detta beteende främjar trovärdigheten både hos 

ledningen och hos själva organisationen (Bogart, 1995, s. 160). 

Pandey & Garnett (2006, s. 37) argumenterar för att effektiv kommunikation är väldigt 

viktigt men att det finns väldigt lite forskning kring detta. Ett exempel de tar upp är att 

bristfällig intern kommunikation förvärrade konsekvenserna vid Anthrax attackerna i 

USA 2002 (Brown 2002 refererad i Pandey & Garnett, 2006) Med sin studie vill Pandey 

& Garnett (2006) testa och utveckla en modell om hur utförandet av kommunikation i 

en offentlig organisation kan se ut. Den tar upp interpersonell, extern och intern 

kommunikation.  



 

 

 

Figur 2.  Pandey & Garnetts kommunikationsprestationsmodell. 

Modellen är baserad på fyra stycken påverkande faktorer måltydlighet, byråkrati, 

organisationskultur och organisationsstorlek. Organisationsstorleken används som en 

kontrollvariabel i modellen. Måltydlighet och byråkrati är valda då dessa är de mest 

framstående i den forskning som finns kring offentlig administration, samt att 

organisationskultur och storlek kommer ifrån Pandey & Garnetts (2006) undersökningar 

av studier av kommunikation inom organisationer. (Pandey & Garnett, 2006, s. 38) 

Det finns endast några enstaka studier som visar hur modeller, som kan förbättra en 

organisations prestation och ansvar, kan appliceras på offentliga organisationer. 

(Holland, 2002, s. 411) De som har studerat ledningar i offentliga organisationer är 

bland annat Herman, et al (1995) och Brudney och Murray (1998) som i sina studier har 

påvisat vilka plikter som en ledning kan välja som kan förbättra deras och i sin tur 

organisationens effektivitet samt att de ledningar som försöker förbättra sina 

prestationer ofta arbetar med att förtydliga ledningens olika ansvar och uppdrag men att 

relationen med sina intressenter ofta hamnade i skymundan vid dessa förbättringar, trots 

att relationen verkar vara en väsentlig del i arbetet om man ser till vilka anledningar 

som har väckt idéerna kring dessa förbättringar. Bland annat uttrycker intressenterna att 

de är konfunderade över vilket ansvar och vilka uppdrag ledningen har. Att då endast 

göra detta tydligare utan att kunna förmedla detta på ett bra sätt leder ingen vart. 

(McDonald, 1997, s. 53, Holland, 2002, s. 412) 

Holland (2002) tillsammans med andra (se bland annat Chisholm, 1995) beskriver att 

genom att ge mer information och ha mindre hemligheter, kommer man att förbättra 

uppfattning och intrycket av ledningens ansvar. Detta eftersom strängare regler och 

standarder, både juridiska och organisatoriska, som används för att uppfylla kraven på 

bland annat ansvar inom offentliga organisationer, ofta leder till att de anställda (och 

andra intressenter) blir omotiverade och att dessa regler och standarder kommer att 

påverka de anställda mer negativt än positivt. (Holland, 2002, s. 411) 

Enligt Holland (2002) finns det sex stycken punkter som man kan applicera för att 

förbättra utförandet kring ledningsansvaret och öka förtroende för ledningen. 

 Genom att ha tydliga mål och ansvarsområden för sina medarbetare på olika 

nivåer (Holland, 2002, s. 414) 

Detta visade sig under studien och är också överensstämmande med vad Brudney och 

Murray (1998) hittade – att man behöver ha tydliga ansvarsområden och uppdrag, inte 



 

 

bara för ledningen, men också för alla respektive poster inom ledningen (och utom). Är 

organisationens mål tydliga, kommuniceras de på rätt sätt och kan man genom 

organisationens, ledningens och de anställdas agerande se målen så kan man attrahera 

intressenter med liknande värderingar och behålla dessa över lång tid. (Brown & 

Pritchard, 2006, s. 121) Det är viktigt för offentliga organisationer att visa deras 

intressenter att organisationen har ett tydligt mål. (Young, 1995) Pandey & Garnetts 

(2006)  studie visar att interpersonell kommunikation är väsentlig men att måltydlighet 

inte påverkas av denna sorts kommunikation vilket tyder på att måltydligheten inte 

påverkar informell kommunikation. Pandey & Garnett (2006) tror att detta beror på att 

informell kommunikation ofta används för att kompensera när det är otydliga eller 

väldigt rigorösa mål. Måltydlighet är viktigt för att annars är det svårt att veta vad 

framtiden har att erbjuda men det gör det också lättare att veta vilka val organisationen 

kan göra i olika situationer i nuet. Organisationen kan göra målen tydligare genom att 

konfrontera olika situationer där det behövs ta beslut baserade på dessa mål enligt 

Pandey & Garnett (2006, s. 38). Genom att ha tydliga mål har andra studier också visat 

andra positiva effekter på kommunikation som informationsdelande, attityder, förståelse 

och möjligheten att påverka hur folk agerar i olika situationer. (Garnett 1992; Cheney 

and Christensen, 2000 refererade i Pandey & Garnett, 2006, s. 39)  

 Tydliga policys för hur man hanterar olika problemsituationer som kan 

uppkomma 

Olika problemsituationer som kan uppkomma är till exempel när man ska diskutera 

budgetering och komma överens om vart man ska lägga resurserna. (Holland, 2002) 

Byråkratin påverkar nämnvärt den interpersonella kommunikation när det handlar om 

budgetering. Detta förklaras genom att budgetering ofta kräver ett större samarbete 

mellan de olika parterna eftersom det ska vara möten, uppföljningar, förklaranden med 

mera som alla resulterar i förbättrad intern kommunikation. Byråkrati som behandlar 

inköp påverkade den interpersonella kommunikationen negativt genom att fokus låg på 

restriktioner och på att kommunikationsnätverket är betydligt mindre. Att byråkrati inte 

påverkar interpersonell kommunikation mer kan förklaras genom att denna 

kommunikation ofta är informell och därför inte påverkas lika hårt av byråkrati och dess 

lagar och regler som formell kommunikation kan. (Pandey & Garnett, 2006, s. 43) Vissa 

ledningar som blev intervjuade i Hollands (2002, s. 415) studie hade inga policys alls 

för problemsituationer medan andra arbetade regelbundet både för att förbättra policys 

men också för att få samtliga medlemmars samtycke till dessa policys.  

 Genom att identifiera och fokusera på prioriteringar 

De ledningar som fokuserade på de prioriterade målen och inte arbetade med lite av 

varje hade ett tydligare ansvarsuppdrag och kunde på så vis vara mer tidseffektiva. 

Dessa ledningar insåg också värdet av att involvera hela ledningen men även andra 

intressenter så som VD:n och de anställda så att de alla arbetade mot samma 

gemensamma mål. (Holland, 2002, s. 416) Det är också viktigt att visa intressenterna 

hur organisationen effektivt hushåller med sina resurser för att nå målet, samtidigt som 

organisationens verksamhet ska påverka samhällets välmående positivt och att alla 

aspekter inom organisationen ska visa på hög kvalité och gott utförande. (Young, 1995) 

 Uppmuntra till en stark två-vägs kommunikation som innebär att man går direkt 

till ansvarig ledare 



 

 

Många ledningar i studien förlitade sig helt på att VD:n skulle sköta all kommunikation 

både uppåt och neråt i organisationen. De fanns dock ledningar som insåg att en två-

vägs kommunikation med intressenter kunde leda till deras egen utveckling och 

förbättring. (Holland, 2002, s. 417) För att kunna skapa ett klimat med de faktorer som 

gynnar kommunikationen, mängd, regelbundenhet, tydlighet samt gemensamma 

värderingar är intern kommunikation en bättre väg än extern eftersom den interna 

kommunikationen är mer direkt involverad i bland annat förtroende och öppenhet. 

Organisationskulturen är vidare reflektioner av organisationens mål och värderingar och 

är därför grunden till organisationens klimat och attityd gentemot kommunikation. 

(Pandey & Garnett, 2006, s. 40) Desto mer organisationskulturen går från att vara 

hierarkisk till att vara med individbaserad desto mer påverkas 

kommunikationsprestationerna positivt. Detta eftersom det gör det möjligt för 

individerna att leta och föra vidare information med hjälp av olika 

kommunikationsvägar. Vidare visar studien att ett ”fokus på människorna istället för 

organisationen, flexibilitet snarare än kontroll … uppmuntrar till kommunikation”. 

(Pandey & Garnett, 2006, s. 44) 

 Utvärdera både möten men också ledningens (och medarbetarnas) agerande 

(Feedback) 

Precis som Herman et al, (1997) visade är en viktig aspekt i ledningens utveckling och 

organisationens utveckling att kunna få feedback (återkoppling) på vad man har gjort så 

att man vet vad man har gjort bra och vad man gjorde mindre bra – så att man ständigt 

kan förbättra sig och utvecklas. (Holland, 2002, s. 418) 

 Våga prova nya sätt att göra sitt arbete på 

Några av ledningarna i Hollands (2002) studie visade att det gynnande dem att våga 

släppa det gamla och testa nya sätt för att kunna generera högre värde till 

organisationen. Dessa nya sätt kunde involvera att testa ett nytt sätt att ha mötets 

agenda, nya sätt att kommunicera på eller att identifiera kompetens hos anställda och 

utnyttja denna för att få ett värde till organisationen. (Holland, 2002, s. 420) 

3.2 Engagemang och förtroende  

Enligt Morgan & Hunt (1994, s. 22) är engagemang och förtroende de två viktigaste 

nyckelaspekterna för en organisation för att bygga relationer som gynnar en 

organisation. Genom dessa två aspekter uppmuntras marknadsförare att arbeta för 

långvariga relationer genom att samarbeta med externa partners, de uppmuntras till att 

stanna i det långvariga förhållandet för att det finns fördelar med deras nuvarande 

partners om de får ett långvarigt förhållande jämfört med om de byter partner för att få 

ta del av deras fördelar under kort sikt. Om både engagemang och förtroende finns i 

både externa och interna relationer kommer de att positivt påverka effektivitet och 

produktivitet och en viktig aspekt för att bygga dessa aspekter är kommunikation. 

Thomas, et al. (2009, s. 287) beskriver vidare att det finns få studier som visar på 

relationen mellan kommunikationens kvalité, innehåll och dess vägar och förtroendet 

inom organisation. Denna studie ämnar därför undersöka vilka vägar och vilket innehåll 

som respondenterna behöver för att kunna känna förtroende inom organisationen. 

3.2.1 Vad är förtroende? 

När Kramer (1999) skrev sin teoretiska studie om förtroende och misstro så hade de 

senaste åren av forskning handlat mycket om förtroende. Detta eftersom allt fler 

forskare, allt fler organisationer och företag började inse att förtroende, tillit, att lita på 



 

 

någon, bara var positivt för organisationen och att det var allt fler bevis som visade att 

det fanns flera positiva aspekter. (Kramer, 1999, s. 569) Vidare finns det studier att det 

är flertalet forskare som har genomfört studier för att se hur de framväxande teorierna 

om förtroende kan användas för att lösa organisatoriska problem. (Earley, 1986; 

Robinson, 1996)  

Hardin (1992) beskriver att man har förtroende för en individ när man har kunskap som 

gör det möjligt att lita på individen och när man ser att individen har anledningar att 

hedra och fullfölja den tilliten. Vi litar på en individ när vi kan tro ”att det ligger i den 

personens vinning att vara trovärdig när den tiden väl kommer.” (Fritt översatt, Kramer 

1999, s. 572) Förtroendet som nu har beskrivits som ett rationellt beslut av en individ 

har fått kritik. Kramer (1999, s. 573) skriver hur beteendevetenskapliga studier har 

ifrågasatt om studier gjorda på tillit som ett rationellt beslut verkligen är empiriskt 

hållbara då den inte finns studier som bevisar hur mycket beslut angående förtroende 

eller andra riskabla beslut är beroende av rationalitet. Rezaei, et al. (2012, s. 70) 

beskriver att bristen på förtroende inom en offentlig organisation leder till att de 

anställda presterar sämre än vad de skulle kunna göra om förtroendet fanns inom 

organisation. Det är därför väldigt viktigt för en organisation att skapa förtroende och 

denna studie kan bidra med kunskap att ta reda på vart förtroendet saknas men också 

hur det kan byggas inom den valda enheten. 

3.2.2 Hur bygger man förtroende? 

Kramer (1999) beskriver att det finns många olösta frågor kring förtroende och att det är 

nödvändigt att göra en studie som ser på förtroende dels som ett rationellt beslut med 

riskkalkylering men som också tar i beaktning det faktum att sociala och vissa andra 

faktorer i olika situationer också påverkar dessa riskkalkyleringar. (Kramer, 1999, s. 

574) Hardin (1992) visar därför hur man kan använda en ”tre-parts relation” och 

därigenom involverar man egenskaperna av den som söker förtroende, attribut av den 

som ska ha förtroende samt att man tar i beaktning en viss situation där förtroendet 

uppstår. Vidare beskrivs det att genom att använda tre-parts relationen tar man i 

beaktning strategiska, kalkylerande och bidragande omständigheter. Uppmärksammas 

bör dock att de relativa omständigheterna kan ha starkt inflytande på hur förtroendet 

tolkas och man bör därför vara kritisk i sitt tänkande. (Hardin, 1992) Vidare trycker 

Rezaei, et al. (2012, s. 70) på att en nyckelfaktor för att kunna bygga förtroende inom en 

organisation är den interna kommunikationen. 

Brown & Pritchards (2006, s. 120) studie visar att ”att strategisk kommunikation om 

ledningen och deras värderingar har en stor innebörd för att skapa förtroende med 

intressenterna” (Fritt översatt). Studiens resultat är att det finns tre stycken byggpelare 

när man försöker bygga tillit i en relation, effektiv kommunikation, prestation och 

gemensamma värderingar. Studien visade att medlemmarna hade lite eller inget att 

förlora om de misskötte sig samt att det inte fanns några konsekvenser för en dålig 

prestation. Respondenterna upplevde att skapa en gemensam vision och att skapa tillit 

var stora hinder för dem och även om de allra flesta insåg att de gemensamt var 

ansvariga för hela organisationen så var det inte många individer som ansåg att de själva 

var ansvariga för det. (Brown & Pritchard, 2006, s. 120)  



 

 

Morgan & Hunt (1994, s. 22) har skapat en modell som de kallar KMV-modellen som 

tar upp antecedenter som bidrar till engagemang och förtroende samt vad dessa leder 

till. Studien är genomförd för att baseras på relationsmarknadsföring men omnämns i 

flertalet studier som behandlar kommunikation inom en organisation eftersom KMV 

modellens ena antecedent är kommunikation. 

 

Figur 3 KVM Modellen 

 

 

Modellen behandlar dels relationsengagemang och sedan förtroende. 

Relationsengagemang innebär att parterna tror på relationen och anser att den är så 

viktig att det är värt att anstränga sig för att bibehålla relationen. Med andra ord måste 

relationen vara viktig men parterna måste också vilja att relationen ”ska vara för evigt” 

och har därför en vilja att arbeta för att behålla relationen. (Morgan & Hunt, 1994, s. 23) 

Vidare beskrivs det att inom en organisation är de interna relationerna av ytterst 

väsentlighet och det benämns också som organisationsengagemang.  

Den andra delen som KVM modellen behandlar är förtroende. Morgan & Hunt(1994, s. 

23) definierar förtroende som ”att en part har tillit till en partners tillförlitlighet och 

integritet”. Förtroende kan också beskrivas som ”en generaliserad acceptans hållen av 

en individ att ord från en annan … kan litas på” (Rotter, 1967 refererad i Morgan & 

Hunt, 1994, s. 23) Thomas, et al. (2009, s. 291) beskriver att förtroende är skapat genom 

den bild man har fått av en annan individ och att denna bild skapas genom 

informationen som man mottager. 

Till sin modell har Morgan & Hunt (1994) identifierat fem stycken antecedanter till 

relationsengagemang och förtroende vilka är kostnader för att avsluta relationen, 



 

 

fördelar med relationen, gemensamma värderingar, kommunikation och ”opportunist 

beteende”. De tre viktiga antecedanterna för denna studie är gemensamma värderingar 

som enligt modellen direkt påverkar både engagemang och förtroende samt 

kommunikation och ”opportunist beteende” som direkt påverkar förtroende och indirekt 

genom förtroende påverkar engagemang. (Morgan & Hunt, 1994, s. 24) 

Kommunikation påverkar förtroende positivt (Thomas, et al., 2009, s. 290) och indirekt 

kan kommunikation påverka relationsengagemanget. Om kommunikationen är frekvent, 

av hög kvalité, relevant och trovärdig ökar detta förtroendet i relationen, med andra ord 

måste en individ känna att den får tillräckligt mycket relevant information (Thomas, et 

al., 2009, s. 290). Morgan & Hunt (1994, s. 25) argumenterar även för att tidigare 

information påverkar förtroendet, detta gör även Thomas, et al. (2009, s. 291). 

Resultatet i KMV modellen består av samtycke, benägenhet att lämna relationen, 

samarbete, funktionell konflikt samt osäkerhet. Samtycke och benägenhet att lämna 

relationen är direkt påverkade av engagemanget medan funktionell konflikt och 

osäkerhet är direkt påverkade av förtroende. Samarbete, argumenterar Morgan & Hunt 

(1994, s. 25) påverkas direkt av både engagemang och förtroende. 

En organisation söker efter att ha långvariga fördelaktiga relationer. I engagemang-

förtroende teorin söker man efter att kunna uppnå detta genom olika faktorer beskriver 

Morgan & Hunt (1994, s. 26). Vidare beskriver de att en partner som är engagerad i en 

relation kommer att samarbeta med en annan partner för att de har en önskan att få 

relationen att fungera, det finns vidare också studier som visar att förtroende påverkar 

samarbete positivt (se Deutsch, 1960, refererad i Morgan & Hunt, 1994, s. 26) vilket gör 

att samarbete är det resultat som påverkas av både engagemang och förtroende. En 

väsentlig aspekt för att kunna bygga förtroende inom en organisation är att man har 

praxis och arbetar runt det faktum att organisationen behöver ha rätt kompetens och 

vara arbetsam. (Kramer, 1999, s. 580) 

Förtroende kan visa sig i många olika skepnader. Kramer (1999) tar upp historik-baserat 

förtroende och berättar att händelser som har skett påverkar starkt förtroendet för en 

organisation (och en individ). Thomas, et al. (2009, s. 291) beskriver att långvariga 

förhållanden gynnas av att det finns historiskt förtroende i relationen och att relationens 

längd har ett starkt samband med kommunikationen inom relationen.  De modeller 

Kramer (1999) tar upp visar att tillit mellan två eller flera aktörer som är beroende av 

varandra kan antingen minska eller öka i takt med att de har kumulativ samverkan. 

Denna samverkan ger information till den grund som sedan individen baseras sitt val 

angående om organisationen är trovärdig samt att informationen ger individen en 

möjlighet att förutse framtida beteenden och ageranden av organisationen. (Kramer, 

1999, s. 575) Det är därför väldigt viktigt för organisationer att bygga långvariga 

relationer med sina intressenter för att kunna bygga upp förtroendet enligt både Kramer 

(1995, s. 575) och Thomas, et al. (2009, s. 291). 

I en stor organisation är det svårt att få direkt personlig information om en person, 

denna direkta information skulle vara en bra grund för tillit. Då organisationer oftast 

består av stora hierarkiska strukturer spelar därför ”en tredje part” väldigt stor roll i 

förtroendebyggandet. Information som kommer från en tredje part benämns som 

”skvaller” och det är mer vanligt att negativ information än positiv information 

skvallras. Det är viktigt att förstå att tredje parter oftast för vidare information som är 

vinklad och att inte hela sanningen kommer fram eftersom dessa tredje parter oftast vill 

berätta vad lyssnaren vill höra. Har den tredje parten en bra relation till lyssnaren 



 

 

kommer denna att välja att berätta information som stärker deras relation och detta 

kanske inte stämmer överens med verkligheten. (Kramer, 1999, s. 576) Slovic (1993, 

refererad i Kramer, 1999, s. 593) skrev att negativ information är lättare att uppfatta 

som trovärdig än positiv information vilket gör det lättare att bryta ner ett förtroende. 

Vidare refererar Kramer (1999) att Burt & Knez’s (1995) studie som påvisade att 

misstro är lättare att förstärka genom information från en tredje part än vad tillit var.  

En annan skepnad Kramer (1999, s. 574) tar upp är roll-baserat förtroende. Det beskrivs 

närmare som ett förtroende som inte är på samma sätt beroende av personlig 

information eftersom det förtroendet beror på vilken roll i organisationen personen har 

snarare än personens kompetens och beteende. Individen antar att de som innehar en 

viss roll ska fullfölja rollens ansvarstaganden på ett bra sätt och så länge individen har 

förtroende för att rollen fungerar så finns förtroendet. För att individen ska veta att 

rollen fungerar måste det kommuniceras och visas kontinuerligt att den som innehar 

rollen fullföljer sina ansvarstaganden.  

Den tredje skepnaden som Kramer (199, s. 579) nämner som är väsentlig för min studie 

är det regelbaserade förtroendet som bygger på de formella och informella 

värderingarna som finns inom organisationer och som varje individ förväntas agera 

utefter. (Kramer, 1999, s. 579)Än en gång är de gemensamma värderingarna väsentliga 

för organisationens möjlighet att bygga förtroende. Fine & Holyfield (1996) beskriver 

att trovärdighet är enklare att förlora än att bygga upp. Om du gör ett misstag som inte 

går att acceptera förlorar du förtroende, går ditt misstag att acceptera förlorar du inte 

förtroendet helt men det skadas. Därför är det viktigt att man bibehåller och vårdar 

ömsesidig tillit och trovärdighet. Vidare beskriver de att om misstron blir allt för stor 

kan individen ta sin trovärdighet och lämna organisationen och utan trovärdighet dör 

organisationen sakta ut – följaktligen måste en organisation bibehålla sin trovärdighet 

för att överleva. (Kramer, 1999, s. 580) Genom att genomföra åtgärder för att bygga 

förtroende på ett makroperspektiv kan man därför även påverka förtroendet på ett 

mikroperspektiv. (Miller, 1992, refererad i Kramer, 1999, s. 581) 

Morgan & Hunt (1994, s. 22) skriver i sin studie att det finns flera faktorer, bland annat 

kommunikation, gemensamma värderingar och kostnader för att avsluta en relation, 

som påverkar hur trovärdigheten kan fastställas. Det finns flera studier som styrker 

dessa faktorer (se bland annat, Anderson & Narus, 1990; Strong, et al., 2001) Den 

faktorn som är väldigt intressant för min studie är kommunikationen. Om 

kommunikationsstrategierna är ärliga, raka och konsekventa så bidrar dessa till att öka 

organisationens trovärdighet. (Brown & Pritchard, 2006, s. 111) För att klargöra vad 

studierna menar med kommunikation så definieras det genom all väsentlig information 

som delges, formellt eller informellt, vid en tidpunkt. (Anderson & Narus, 1990, s. 44) 

Vidare visar Anderson & Narus´ (1990) studie att kommunikationen mellan 

återförsäljare och detaljhandlare som kommunicerar värdefull, relevant information ofta 

är positivt relaterad till förtroende. Strong et al. (2001) visar i deras studie att lämplig 

information påverkade intressenternas tillfredsställelse och att om organisationen 

upplever mindre bra prestationer och förväntningar som inte blir uppfyllda kan en 

effektiv kommunikation påverka dessa faktorer i en positiv riktning. Vidare skriver 

Brown & Pritchard (2006) hur viktigt det är för förtroendet att uppfattningen om 

organisationens mål, vision, intressen liknar individens egna mål och intressen. (Brown 

& Pritchard, 2006, s. 112) 



 

 

Grunden till att en individ ska lita på en annan individ är baserad på positionen eller 

rollen som auktoritär. Eftersom en viss roll eller en viss auktoritet, till exempel polis, 

finns för att se till att bland annat de etiska aspekterna i samhället följs, att man 

fullföljer det ansvar man har i sin roll. Detta innebär att individer tillåter sig själva att ha 

ett förtroende för en auktoritet. (Kramer, 1999, s. 586) Genom att ha tillit till någon så 

känner du att du kan lita på denna, för att bibehålla denna tillit behöver du uppleva 

bland annat ärlighet, neutralitet, vilket enligt Tyler och Degoey (1996) indikerar på att 

beslut som tas av individen du känner förtroende för behöver baseras på rättvisa och att 

individen som tar beslutet är opartisk vid beslutstagandet. Vidare beskriver de att 

individer i en organisation och andra intressenter litar på att ledningen ska agera av 

intresse för alla intressenter och att de olika konkurrerande prioriteringarna som finns i 

organisationen balanseras på ett motiverat sätt. Ett exempel på konkurrerande 

prioriteringar är till exempel ekonomin och det sociala ansvaret, som bland annat är att 

tillgodose samhället behov i form av vård (landsting) och säkerhet (polis). (Brown & 

Pritchard, 2006, s. 108) 

Brown & Pritchard´s (2006) studie har fokus på investerare men då man som 

organisation också vill bygga relationer som håller och skapa ett förtroende till sina 

anställda anser jag att teorin är relevant. Det finns inga studier som jag har hittat under 

min litteratursökning som är gjorda med fokus på de anställda inom en icke 

vinstdrivande organisation och därför har jag valt att ta teorier som fokuserar på 

intressenter till en icke vinstdrivande organisation. Eftersom anställda också är 

intressenter men också då det är en stor skillnad på vinstdrivande och icke 

vinstdrivande, privata och offentliga organisationer och därav känns teorier baserade på 

de offentliga organisationerna mer relevanta och mer motiverade även om de inte har de 

anställda som intressenter i fokus. 

3.2.3 Effekter av förtroende 

Det finns många studier som visar att tillit och förtroende i en organisation är en 

väsentlig del för att ha en fungerande affärspraxis samt att förhållandet mellan 

konsumenter och organisationen gynnas. Ledningen är de som anses vara ansvariga för 

att hushålla med resurserna och är även förtroendevalda av samhället i många icke 

vinstdrivande offentliga organisationer och är därför den ultimata förtroendegivaren för 

organisationen. (Brown & Pritchard, 2006, s. 106) Vidare visar Biggs (2002) studie att 

offentliga organisationer kan visa deras trovärdighet genom att förklara hur deras 

ledning agerar och hur de ser över deras förvaltning av de offentliga resurserna samt 

förklarar hur de observerar att de etiska aspekterna i organisationen fullföljs. En ledning 

kan ge tillit till organisationen men till dagens läge är relativt lite studier gjorda för att 

se hur ledningen kan påverka relationerna till de olika intressenterna. (Brown & 

Pritchard, 2002, s. 107) 

Flera studier visar att organisationer kan minska transaktionskostnaderna genom att 

skapa förtroende (se Brown & Pritchard, 2006; Bromiley & Cummings 1996; Mishra 

1996; Shapiro et al. 1992) Transaktionskostnader inom en organisation kan vara tid som 

spenderas på att ta ett beslut. Används tiden mer effektivt kan de minska kostnaderna 

för att ta besluten och därav minska transaktionskostnaderna för beslutet. Morgan & 

Hunt (1994) visade i sin studie att osäkerhet vid beslutstagande var negativt relaterad till 

relationer med förtroende. Ytterligare forskare som bidrar till studierna kring tillit är 

Sheth & Vekantesan (1968) och Cox (1967) varav deras studier beskriver att olagliga 

eller oetiska beteenden och brist på vaksamhet kan förstärka dels riskuppfattningen av 

hur väl en organisation fungerar samt osäkra uppfattningen. Många forskare har dock 



 

 

påvisat att en vilja att fortsätta relationen med de olika intressenterna och att yttra denna 

vilja är positivt associerad med att känna förtroende. Vidare har också forskningen visat 

att negativ publicitet kan påverka förtroende på ett negativt sätt vilket kan leda till att 

intressenter lämnar organisationen. (Brown & Pritchard, 2006, s. 109) 

Brown & Pritchard (2006) beskriver hur en offentlig organisation behöver sina 

intressenters tillit. Organisationerna behöver individer som tror på ledningen och som 

litar på deras beslut då ledningen är en auktoritet.  Det leder till bland annat minskade 

transaktionskostnader eftersom varje litet beslut inte behöver förklaras och varje litet 

steg i en beslutsprocess behöver inte motiveras. (Brown & Pritchard, 2006, s. 110; 

Morgan & Hunt, 1994,s 26) Samarbetet syftar på när parter samarbetar för att nå 

gemensamma mål och samarbetet mellan individer och organisationen ansågs vara en 

del av resultatet när det finns tillit mellan dessa två parter. (Arneson & Narus, 1990) Ser 

man till den ekonomiska aspekten kan samarbeta minska transaktionskostnaderna som 

krävs för att övervaka medarbetarna. Finns det ett samarbete och ett förtroende för att 

medarbetarna gör sitt arbete så behöver man inte övervaka dessa och har därför minskat 

transaktionskostnaderna. (Kramer, 1999, s. 580) Om vi går tillbaka till övervakningen 

som en transaktionskostnad så har Uzzi´s (1997, refererad i Kramer, 1999, s. 582) 

studier visat att genom att inte ha en formell övervakning av sina medarbetare så har det 

uppstått en spontanitet bland medarbetarna att hjälpa varandra när problem uppstår. 

Studier har också visat att genom att övervaka sina medarbetare, som organisationer 

ofta gör i hopp om att öka trovärdigheten för organisationen, så kan organisationen 

försämra deras förtroende inom organisationen och påverka medarbetarnas beteende 

negativt. (Kramer, 1999, s. 591) 

Relationer med hierarkisk form, så som chef-medarbetare, medarbetare-medarbetare är 

olika former av relationer men det har blivit påvisat i många studier att det är av ytterst 

väsentlighet att förtroende byggs i dessa relationer. (se Arrow, 1974; Miller, 1992 

refererade i Kramer, 1999, s. 585) Förtroende är viktigt för att ledningen ska kunna 

styra organisationen effektivt. Måste ledningen hela tiden förklara och försvara sina 

handlingar så försvåras deras arbete att leda organisationen.  Ser man dessutom till det 

faktum att ledningen inte kan övervaka varje minsta steg i organisationen på grund av 

de höga transaktionskostnaderna som skulle uppstå samt att det inte är praktiskt möjligt 

så innebär det att ledningen inte kan straffa medarbetarna och få dem att stå för sina 

konsekvenser när de gör fel men ledningen kan heller inte klappa en medarbetare på 

axeln när de har gjort något bra. Individers uppfattning av deras egen skyldighet/plikt 

till organisationen är därför av högst väsentlighet när till exempel konflikter uppstår, 

finns det förtroende och känner individen en plikt till organisationen är det en större 

chans att problemlösningar vid skilda meningar kan accepteras även om det inte är 

individens föredragna lösning. (Tyler, 1994) Andra studier har också hittat att 

”tillgänglighet, kompetens, konsekvent, rättvisa, integritet, lojalitet, öppenhet, allmänt 

förtroende” (fritt översatt, Kramer, 1999, s. 584-585) med mera också påpekar 

trovärdigheten hos en auktoritet. (Kramer, 1999, s. 585) Vidare visar en studie av 

Zimmer (1972, refererad i Kramer, 1999, s. 589) att individer kan dra generella 

slutsatser som påverkar deras förtroende för organisationen genom att se på beteendet 

av de högre, synbara auktoriteterna. Det är också viktigt att veta att individer som är 

lägre stående (i den hierarkiska organisationen) är mer beroende av förtroende och dessa 

är därför mer vaksamma mot händelser som kan påverka deras förtroende och har 

lättare för att förlora förtroendet än högre stående individer. 



 

 

3.3 Sammanfattning 

Det finns både informell och formell kommunikation, extern, intern och interpersonell 

samt att kommunikationen även kan ta olika vägar för att nå fram till mottagaren från 

sändaren. (Pandey & Garnett, 2006; Kraut, et al, 2002; Kramer, 1999) Den informella 

kommunikationen är ofta spontan och har en positiv inverkan på organisationen då den 

ofta hjälper till att föra arbetet mot organisationens mål framåt samt att den stödjer 

gruppgemenskapen inom organisationen och inom mindre grupper. (Kraut, et al, 2002) 

Det som påverkar kommunikationen är storleken och uppbyggnaden av organisationen 

för att fler lager innebär att det är svårare att få kommunikationen att flöda (Pandey & 

Garnett, 2006; Kramer, 1999).  Hur tydlig ansvarsfördelningen är inom organisationen 

för att undvika missförstånd och missnöje samt hur tydliga målen är inom 

organisationen (Pandey & Garnett, 2006; Holland, 2002). Det som också påverkar 

kommunikationen är organisationskulturen, om organisationens kultur främjar eller 

hindrar kommunikation (Pandey & Garnett, 2006). Även byråkratin påverkar 

kommunikationen i form av regler och lagar för vilka kommunikationsvägar som får 

användas vid viss sorts information men också hur man kan kommunicera, informellt 

och formellt, bestäms av regler och lagar. (Pandey & Garnett, 2006)  

Det finns flera sätt, har studier visat, hur kommunikationen inom en organisation kan 

förbättras. Få studier är gjorda mot offentlig sektor och vad min litteratursökning hittade 

är inga studier gjorda mot landsting utan min studie utgår därför ifrån studier som är 

gjorda till större delen på vanliga organisationer samt att de sedan är förstärkta med de 

få studier jag kunde hitta mot offentlig sektor. De sätt som har visats i studierna kunna 

förbättra kommunikation är att ha en tydlig ansvarsuppdelning, både i ledningen men 

även för de anställda så att var och en av medarbetarna vet vad som förväntas utav dem 

men också vad de kan förvänta av varandra. (Pandey & Garnett, 2006; Holland, 2002) 

Genom att ge mer information och vara tydlig samt inte ha några hemligheter kan man 

förbättra uppfattningen av ledningens ansvar och förståelsen för varför de agerar som de 

gör. (Holland 2002) Att förmedla tydliga mål och framförallt ha tydliga mål inom 

organisationen förbättrar också möjligheterna för kommunikationen. Om kulturen i 

organisationen främjar kommunikation, uppmuntrar till att medarbetarna pratar med 

varandra och med andra inom organisationen, är detta också positivt för 

kommunikationen inom organisationen. 

Litteraturen använd i denna teoretiska referensram stödjer de sex punkter Holland 

(2002) anser att man kan använda för att förbättra ledningsansvaret och därmed öka dels 

förtroendet för ledningen men också förbättra kommunikationen. 

 Genom att ha tydliga mål och ansvarsområden för sina medarbetare på olika 

nivåer 

 Tydliga policys för hur man hanterar olika problemsituationer som kan 

uppkomma 

 Genom att identifiera och fokusera på prioriteringar 

 Uppmuntra till en stark två-vägs kommunikation som innebär att man går direkt 

till ansvarig ledare 

 Utvärdera både möten men också ledningens (och medarbetarnas) agerande 

(Feedback) 

 Våga prova nya sätt att göra sitt arbete på 



 

 

Förtroende innebär att du litar på någon att de tar rätt beslut, att de har en anledning att 

hedra den tillit du har givit dem. (Thomas, et al. 2006; Hardin, 1992) Förtroende byggs 

upp genom en regelbunden, tydlig och öppen kommunikation (Thomas, et al. 2006) 

Morgan & Hunt (1994) har konstruerat KMV modellen som dels visar vilka 

antecedenter, bland annat kommunikation, som när de används rätt bygger förtroende 

och relationsengagemang inom organisationen och detta leder till bland annat minskad 

osäkerhet och samarbete inom organisationen. Med denna modell styrker de sin 

engagemang-förtroende teori som bland annat visar på vilka fördelar som finns med 

förtroende. Fördelarna med förtroende är bland annat att man kan minska 

transaktionskostnaderna och få hela organisationen att arbeta mot samma mål. När det 

finns förtroende för ledningen ökar också möjligheterna för ledningen att utföra sitt 

arbete effektivt då de inte behöver försvara alla sina ageranden och beslut. 

 

  



 

 

4. Empiri 

Empiriavsnittet syftar till att sammanställa och lyfta fram viktig information som har 

framkommit under intervjuerna. Dessa kommer senare att analyseras och jämföras med 

teorierna i nästkommande avsnitt och jag drar sedan en slutsats utifrån denna i sjätte 

avsnittet. 

De som nedan kallas ledningen består av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef 

samt controller och har fått fiktiva namn och presenteras utan inbördes ordning. 

Ledningen består av Arne, Anna och Agneta och de underställda cheferna är 

avdelningscheferna för respektive avdelning samt de medicinska cheferna för respektive 

avdelning. Avdelningscheferna är Anna, Arne och Greta samt att de medicinska 

cheferna är Ylva och Yngve. Avdelningarna är benämnda avdelning X, Y samt Z. För 

att inte avslöja vilken respondent som har vilket namn för att kunna garantera deras 

anonymitet är det ibland utskrivet verksamhetschefen eller en roll inom organisation 

och inte det fiktiva namnet. Där jag har skrivit en specifik yrkesroll har jag ansett att det 

inte finns ett etiskt perspektiv att undvika det då det antingen är officiell information 

eller information som inte kan skada respondenten. Denna enhet hade ett dataprogram i 

vilket de arbetade med ekonomin, budgetfrågor med mera. Detta dataprogram får det 

fiktiva namnet Beta. 

4.1 Organisationen 

Under den första kontextintervjun med deltagare ur controllerstaben framkom det att det 

fanns en frustration bland controllers inom landstinget att det ibland var svårt att få 

verksamhetscheferna att förstå den ekonomiska aspekten. Detta upplevdes vara på 

grund av att controllern hade en ekonomisk bakgrund och pratade det ekonomiska 

språket och VC hade en medicinsk bakgrund och därför pratade det medicinska språket, 

att det helt enkelt talades två olika språk i dialogerna mellan dessa.  

Frågan ställdes till ledningen för Barn och Ungdomsenheten och Arne förklarade att då 

samtliga är med på verksamhetsplaneringar, ledningsgruppsmöten och därav är med på 

både de ekonomiska och medicinska diskussionerna upplevde de att de kunde 

kommunicera med varandra. Det uttrycktes att de samarbetar på detaljnivå med både 

forskare och de underställda cheferna och därför uppstod inte problematiken med de 

olika språken för att man har grundläggande kunskap om både områdena, ledningen 

uttryckte att controllern är ” på det ena eller det andra sättet … involverad i allt som 

sker”. Vidare berättar controllern att det är olika beroende på vilken verksamhet man är 

engagerad i. Som controller måste man vara flexibel och vara det stöd som de olika 

enheterna behöver, vissa verksamhetschefer upplevs inte kontrollera något alls i Beta 

och då ”får man jobba på ett visst sätt” mot dessa i sin roll som controller.  

Högst upp i landstingshierarkin har vi de folkvalda politikerna som bestämmer 

inriktningen på vården genom att det författas en övergripande landstingsplan. Under 

dessa befinner sig landstingsdirektören och under honom är det ett antal 

verksamhetsområdeschefer (VOC) för bland annat medicin, kirurgi och region där då 

Barn och Ungdomsenheten ingår. VOC har i sin tur ett antal verksamhetschefer (VC) 

under sig som är då VC över olika områden. VC har i sin tur för de större klinikerna 

även en biträdande VC. 



 

 

 
Figur 4. Organisationsuppbyggnad 

År 2004 när Barn och Ungdomsenheten gjordes om till en länsklinik fattades ett beslut 

att de skulle få ha en biträdande VC eftersom ansvaret annars skulle bli för stort för 

endast en ordinarie VC.  Under VC och biträdande VC så finns det ett antal avdelningar, 

i Barn och Ungdomsenhetens fall finns det totalt fem avdelningar i hela länet. För varje 

avdelning finns det en utsedd avdelningschef som har personalansvaret för 

omvårdnadspersonal i form av sjuksköterskor, undersköterskor samt paramedicinare 

(exempelvis sjukgymnaster) samt en medicinsk chef som då har ansvar för läkarna på 

avdelningarna. Inom detta landsting finns det mer än 10 000 medarbetare. 

Utöver dessa nyckelpersoner har landstinget även en ”serviceorganisation” där bland 

annat ekonomistaben ingår. I denna ekonomistab ingår det cirka 30 stycken controllers 

som är uppdelade på 5 team och har sedan dels ansvar för en eller flera enheter på 

sjukhuset (exempelvis Barn och Ungdomsenheten) men de är även indelade så att de 

exempelvis är med i administrationsgruppen, utvärderingsgruppen eller dylikt. I Barn 

och Ungdomsenhetens fall så är deras controller ansvarig för deras enhet samt 

datasystemansvarig.   

4.2 Barn och Ungdomsenheten 

Barn och Ungdomsenheten är en länsklinik och det innebär att förutom den centrala 

kliniken på sjukhuset har de även en barnmottagning och en barnklinik på andra orter i 

länet, vi kan kalla dessa Lasarett 1 och Lasarett 2. Barn och Ungdomsenheten har cirka 

380 anställda. På det aktuella sjukhuset bedrivs dels allmän barnsjukvård för barn i 

närområdet men även specialiserad barnsjukvård för barn i hela regionen. Lasarett 1 

bedriver allmän barnsjukvård, inte den allmänna barnsjukvården som man kan bedriva 

på en vårdcentral men ”ändå mera allmän” än den som bedrivs på länssjukhuset berättar 

Arne från ledningen. På lasarett 2 finns det en barnmottagning där det finns en 

barnläkare dock har de inga möjligheter att lägga in barn så om dessa barn behöver 

läggas in så får de skickas till antingen länssjukhuset eller till lasarett 1 berättar Anna. 

Trots att det finns svårigheter med att inarma de mindre enheterna, lasarett 1 och lasarett 

2, påpekar avdelningschefen Göran att de påverkades positivt när Barn och 

Ungdomsenheten blev en länsklinik 2004. Allmän barnsjukvård ska ske på 



 

 

vårdcentraler, berättar Arne från ledningen, men den specialiserade vården av barn, i 

huvudsak 0-17 år, sker på Barn och Ungdomsenheten vid länssjukhuset. 

Ledningen berättar att det speciella med att ha en barnklinik är att det kan betraktas som 

ett ”minisjukhus” om man jämför med den vuxna vården där man har till exempel 

hjärtcentrum för att ta hand om hjärtproblem och intern medicin för att ta hand om 

vuxenmagar. Inom Barn och Ungdomsenhetens väggar tillhandahålls all sjukvård 

oavsett om det är barnhjärta, barnmage eller cancer som behandlas.  

På varje avdelning finns en avdelningschef och en medicinsk chef som tillsammans 

bildar avdelningsledningen. Agneta från ledningen uttrycker att på liknande sätt bildar 

VC och biträdande VC verksamhetsledningen vilket innebär att de har en klar och tydlig 

organisation enligt en rapport som landstingsledningen gjorde under 2006. Det finns 

totalt tre avdelningar på Barn och Ungdomsenheten som tidigare nämnt och vardera har 

en varsin avdelningschef och medicinsk chef som tillsammans bildar 

avdelningsledningen.  

På avdelning X arbetar cirka 70 anställda samt att deras avdelningschef även har hand 

om barn och hjärtmottagningen som har cirka 15 anställda. Avdelning X idag är en 

specialverksamhet med både sluten- och öppenvård. De behandlar barn med olika 

diagnoser med allt från epilepsi till diabetes och stora ryggoperationer. Avdelning Y har 

12 vårdplatser under veckorna medan antalet dras ned på helgen.  Avdelningen har cirka 

30 stycken anställda. På avdelningen bedrivs barnonkologiska, barncancerverksamheten 

samt godartad barnhematologi. Utöver dessa kan det även finnas neurokirurgiska barn 

på avdelningen men då är det endast omvårdnadspersonalen som är den gemensamma 

för alla barn, läkarna kommer från neurokirurgen berättar en respondent. Det finns även 

möjlighet att ta barn från en annan av avdelningarna om de är fria från infektioner men 

då är det också att det är den respektive avdelningsläkaren som är ansvarig för barnet 

men att omvårdnadspersonalen är gemensam. Avdelning Z är den avdelning som 

särskiljer sig mest från de övriga två. Avdelningen sysslar med högspecialiserad vård 

och har 18 vårdplatser med närmare 90 anställda. Många av de anställda på avdelning Z 

och X arbetar halvtid med en administrativ tjänst som till exempel projektarbeten och 

sedan en halvtid som omvårdnadspersonal. Vidare berättar Greta att denna avdelning 

har mycket speciell intensivvård och det är svårt att få tag på personal med rätt 

(”tillräcklig”) kompetens. På avdelning Z finns en avdelningsledning i form av 

avdelningschef, biträdande avdelningschef samt en medicinsk chef. Utöver dessa finns 

det även två sektionsledare och en bemanningsassistent, dessa kommer dock att så 

småningom heta vårdkoordinatorer istället då det är den uppgiften samtliga tre har 

påpekar avdelningschefen. Att koordinera vården innebär att optimera platserna, planera 

för vilka som är påväg in och vilka patienter som är påväg hem.  

Det som skiljer avdelning X från Y och Z till en väldigt stor del är att personalen på 

avdelning X inte har önskescheman utan Göran sitter och lägger schemat utifrån 

personalens kompetens och förmåga att arbeta tillsammans. Detta för att försäkra sig om 

”att jag har en säker vård med de här personerna” genom att lägga till exempel 

jätteduktiga individer som kanske behöver en stark individ med sig tillsammans med 

just en stark individ och denna lägger även grundbemanningen lite efter vilka som 

arbetar, ”den här helgen har jag lite lägre bemanning, men det är så erfaren personal 

så det är inga problem” och gör detta för att ingen i personalen ska behöva känna sig 

ensam utan alltid ska kunna känna sig trygg med sina medarbetare. 



 

 

Avdelning X är relativt stor och detta grundar sig i effektiviseringar och 

rationaliseringar som skedde under 1990-talet. När Göran började sin bana 1990 slog 

man ihop två avdelningar till en samt att man även kopplade ihop barnmottagningen 

med denna nya enhet. Denna förändring ledde till att tio vårdplatser togs bort samt att 

ett femtontal anställda fick gå. Det som är en viktig aspekt i denna förändring är att vid 

denna omorganisering så berättar Göran att ” det jag slogs för enormt var 

kompetensen”. Vidare har landstinget systemet att den som kom sist in ska först ut och 

det var därför när denna omorganisering gjordes var det viktigt att bibehålla 

kompetensen från alla olika områden för att sammanslagningen skulle fungera så bra 

som möjligt. Avdelningschefen ”lyckades väldigt bra” att behålla rätt kompetens om 

denne får säga det själv, och arbetade mycket med de fackliga organisationerna och 

hade starka motiveringar till varför vissa nyckelpersoner skulle få stanna medan andra 

fick gå till andra enheter.  Avdelningschefen påpekar dock att det var en väldigt stor 

personalavgång just då på sjukhuset och att dessa inte togs ”hand om” så det var några 

som till och med blev sjuka för att de fick sluta eller byta enhet. Vidare uttrycker Göran 

att det var med sorg som han såg de femtontal anställda gå och berättar också att ”jag 

kände nästan att jag ville titta bort när jag såg dem”.   

I detta förändringsarbete kom de fram till många samordningsvinster för enheterna och 

bland annat eftersom man behöll individer med spetskompetens som fick lära varandra 

fick individerna känna att de ”har ett eget ansvarsområde, det här är jag jättebra på” 

vilket gjorde att de allra flesta på avdelningen följde med i förändringen på ett positivt 

sätt och var motiverade att få det att fungera så bra som möjligt berättar Göran. 

Ett annat kännetecken, men som också finns på de andra avdelningarna framkom det 

under de andra intervjuerna, är att sjuksköterskorna kan arbeta halvtid på avdelningen 

och sedan har de på halvtid, ett schemalagt arbete för sitt specialistområde där de ska 

följa med i kvalitetsutvecklingarna och detta gör att personalen trivs och får växa på 

avdelningen. Greta är noga med att påpeka att ”det får aldrig vara en utan måste alltid 

vara två som har dessa specialistområden” för att det alltid ska finnas minst en med rätt 

kompetens att tillgå. Innan sammanslagningen fanns det till exempel en 

allergisköterska, en endorfinsköterska och så vidare vilket resulterade i en väldigt 

stressad personal och en personal som mådde väldigt dåligt och var påväg att gå in i 

väggen. 

På grund av avdelningens stora storlek har avdelningschefen hjälp av sektionsledare för 

att fördela ansvaret för avdelningen. Sektionsledaren för barnmottagningen har som 

ansvar att fördela det dagliga arbetet samt lite planeringsarbeten. På själva avdelningen 

finns det två sektionsledare som dels har hand om vårdplaneringen och några andra 

ansvarsområden som innefattar utveckling av olika saker. De backar också upp 

personalplaneringen när avdelningschefen är borta. Denna avdelningschef har dock inte 

delegerat något ansvar om medarbetarsamtal till sektionsledarna utan värnar om att ta 

alla medarbetarsamtal själv.  

”Som chef är det viktigaste som jag ska ta hand om medarbetarna” berättar Greta vidare 

när frågan hur denne hinner med allt sitt övriga arbete inklusive cirka 85 

medarbetarsamtal. Greta känner sina medarbetare väldigt väl och berättar att samtalen 

inte behöver vara så långa och att eftersom medarbetarna är det viktigaste så får de så 

lov att finnas tid till att ta hand om dem.  

På en annan avdelning har den medicinska chefen, Ylva, fyra läkare som rullar på ett 

schema tillsammans med denne. Detta innebär att om det är någon som blir sjuk är 



 

 

läkargruppen väldigt skör, Ylva beskriver det som att det löser sig om det är någon 

tillfälligt borta men vid längre frånvaro måste någon ersätta vakansen. 

Arbetsmiljön på avdelningen är lite annorlunda jämfört med andra avdelningar på 

sjukhuset beskriver Ylva. Det är här, jämfört med de andra två avdelningarna långa 

vårdtider på barnen och de är oftast väldigt sjuka, vilket innebär att familjerna initialt 

bor med sitt barn. I salarna, som är enkelsalar, kan ibland hela familjer bo vilket kan 

försvåra arbetet för personalen. Även om de försöker uppmuntra familjerna till att 

använda patienthotellet och att föräldrar behöver byta av varandra så att ”de orkar under 

den långa vårdtiden” så väljer familjen att trycka ihop sig på salen så länge det är 

praktiskt möjligt. Det positiva för denna avdelning är att avdelningschefen och några 

med denne fick vara med under hela byggprocessen av den nya byggnaden på 

sjukhusområdet som nu rymmer bland annat Barn och Ungdomsenheten. Detta innebär 

att de fick vara med och påverka byggnadsprocessen och utseendet på salarna. 

Enkelsalarna är på denna avdelning är lika stor som två patientsalar på övriga delar av 

sjukhuset. Med tanke på att barnen oftast är väldigt sjuka behöver familjen det enskilda 

rummet för att kunna hantera sina känslor.  

För avdelning Z verkar det största problemet har alltid varit bemanningen men att ”så 

småningom har de [verksamhetsområdesledningen] förstått” vilket har inneburit att de 

nu har fått hjälp att kunna bemanna sin avdelning mer korrekt. I vår när det blev 

överbeläggning med 30 inskrivna patienter på 18 vårdplatser fick de ekonomisk hjälp av 

landstinget för att kunna klara av all övertid och extra personal som behövdes på grund 

av överbeläggningen. 

4.3 Arbetsroller och de anställdas respektive ansvar 

Verksamhetschefens (VC) roll i organisationen är att vara medicinskt och ekonomiskt 

ansvarig för sin verksamhet. Det ekonomiska ansvaret innebär att som VC ska man se 

till att ”använda resurserna så bra som möjligt” samt att förklara för dels sina 

underställda chefer och även andra anställda men också för verksamhetsledningen 

ovanför varför det ser ut som det gör berättar både Anna och Arne från ledningen. 

Vidare beskrivs det hur VC bör ha både ett ekonomiskt och medicinskt intresse 

eftersom det många gånger är en VC som är läkare i grunden och därför har det 

medicinska intresset och kanske inte kan eller vill förstå den ekonomiska aspekten i 

verksamheten berättar ledningen. Detta har dock Barn och Ungdomsenhetens nuvarande 

VC vilket många under intervjuerna har uttryckt uppskattas. Detta innebär att VC går in 

och kontrollerar, nästintill på en daglig basis, de ekonomiska uppgifterna som finns och 

har en förståelse för varför den ekonomiska aspekten är viktig. ”Intresserar man sig inte 

för ekonomin och sparar in där det går för att kunna lägga där man vill expandera nån 

gång så blir det ju mycket svårare …[att] på nått sätt förändra sin verksamhet och 

utveckla och anställa folk ” uttrycker verksamhetschefen. 

Verksamhetschefen berättar att det finns många olika viljor inom deras ”minisjukhus” 

och att det då handlar om att prioritera vart man ska satsa resurserna beroende på vad de 

olika avdelningarna behöver. När man verksamhetsplanerar ”sätter man en sorts form 

av ekonomisk plan” och Arne beskriver vidare hur han är intresserad av att kontrollera 

och granska hur denna plan följs eller inte följs. Går det väldigt mycket bättre kanske 

man kan anställa en extra läkare och går det väldigt mycket sämre får man istället 

avsluta en tjänst. 

Vid intervjun hade nyligen en medarbetarenkät sammanställts och det hade där 

framkommit att många VC vid landstinget upplevde att det var svårt att hinna med allt 



 

 

som skulle hinnas med i rollen som VC genom att man ska vara ”både medicinsk expert 

… personalfrågor, konfliktlösning, anställa folk, avsluta anställningar och samtidigt 

[sköta] chefsskapet” berättar Arne. 

Biträdande VC får olika delegerade ansvar beroende på vilken verksamhet den är 

verksam i. I Barn och Ungdomsenhetens fall så har den biträdande VC ett delegerat 

personalansvar och är dessutom, då det saknas idag, närmaste chef över de som arbetar 

klinikövergripande så som till exempel psykologer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 

berättar ledningen. Med en sjuksköterskeutbildning och sedan vidareutbildning i hälso-

och sjukvårdsadministration samt ledningsadministration har den biträdande VC varit i 

sin position sedan år 2000 och har varit verksam inom landstinget på chefspositioner 

sedan 1985.  

Controller i detta fall har varit verksam inom landstinget i nästan 40 år och varit med 

om en del olika större förändringar. När denna påbörjade sin resa fanns det ett centralt 

kansli som skötte landstingens ekonomisystem. I början på 90-talet fick ekonomerna 

flytta upp till en byggnad uppe på sjukhusområdet och sitter där än idag. Controllern var 

först ekonom, sen kallades dess roll för ekonomikonsult och sedan 2004 har rollen hetat 

controller. 

Det beskrivs att controllers roll består av fyra roller egentligen, coach, kamrer, pedagog 

samt analytiker. När dessa diskuteras inflikar VC att man från början, innan man har 

koll på ekonomin, undrar man vilken koll det egentligen finns på landstingets ekonomi. 

”Efter att ha jobbat med ekonomen ett tag och liksom att hitta i olika 

uppföljningsverktyg så kan man säga att det är total koll på landstingets ekonomi” och 

detta beskrivs att det görs genom de analytiska verktygen som controllern har tillgång 

till. Man kan genom olika verktyg komma ner på en detaljerad nivå om de olika 

kostnaderna och om man då tillsammans med verksamhetsledningen och de 

underställda cheferna granskar dessa poster så har man fullständig koll på vart 

kostnaderna blir och vad dessa beror på. Vidare är controllers roll att vara rådgivare och 

coacha VC men VC är den som är ansvarig berättar en respondent och fortsätter med 

”vilket också innebär att controller kan signalera om något bör uppmärksammas” men 

att det är VC som måste ta besluten om vad som ska granskas och gå vidare med. 

Förutom att vara controller för sin enhet har varje controller också ett annat 

ansvarsområde. Oavsett om det är rena pengar, produktionskostnader, resurser eller 

förbrukning av material så har ledningen och de underställda cheferna tillgång till ett 

verktyg som heter Beta. I Beta kan många i olika chefspositioner gå in och granska 

olika poster, om än att de har olika behörighet, men med samarbete kan de då 

uppmärksamma och gå ner på detaljnivå för att se vart den, oftast, oförutsedda utgiften 

kommer ifrån. Controllern har även olika tilläggsprogram till Excel för att kunna se 

olika konton och göra olika analyser.  

För att beskriva den pedagogiska rollen tar jag ett exempel från en avdelningschefs 

intervju där denna berättar hur den har tillgång till Beta och att denna flera gånger har 

suttit ner med controllern som sedan har förklarat de olika momenten och olika 

benämningarna. Avdelningschefen uttrycker att det går snabbt och är ”hundra gånger 

mer effektivt” att be controllern granska olika poster i deras datasystem Beta. Om än att 

denna avdelningschef uttrycker att den ”orkar inte” lära sig allt så ingår det i 

controllerns roll att kunna förklara de olika ekonomiska perspektiven och fenomenen 

som uppkommer. Detta gäller även på ledningsgruppsmötena där controllern är bland 



 

 

annat den ansvarige som tar upp budgetuppföljningen och ska då förklara för resterande 

ledningsgrupp vad det innebär berättar Anna och Arne. 

Avdelningschefernas ansvar är dels det ekonomiska uppdraget men även 

personalansvaret, ”egentligen så ser jag det väl som att jag har ansvar för det som 

händer och sker i den här verksamheten” berättar en avdelningschef och förtydligar att 

det innebär att avdelningscheferna har ansvar för personal, utbildningsbehov, lokalerna, 

en viss del av lönesättningen och att det är avdelningschefens ansvar att se till att allting 

är ”up to date” och fungerar.  

De medicinska cheferna har ”det medicinska ansvaret för att det som bedrivs här på 

avdelningen är det som vi ska hålla på med” berättar ledningen. De beskriver vidare hur 

de har arbetsledningsansvar för läkarna medan avdelningschefen har ansvar för 

omvårdnadspersonalen. Ylva, medicinsk chef, beskriver ”vilket innebär att jag har 

ansvar att driva den medicinska utvecklingen framåt, att se till att det blir rätt hanterat, 

se till att de PM som finns är korrekta och även såna här saker som maskinskötsel”. 

Båda medicinska cheferna är noga med att visa att det är läkarna de har huvudansvar för 

men att de samarbetar med avdelningscheferna för att få alla personalgrupper att arbeta 

tillsammans på ett bra sätt. Ylva uttrycker ”jag ser ju ändå hela avdelningen med all 

dess personal som det jag ansvarar för”. De medicinska cheferna schemalägger läkarna 

och har utöver detta även olika medicinska områden som de är ansvariga att följa med i 

utvecklingen på.  

De beskriver att de gör väldigt mycket administrativt arbete, ”vi har väldigt mycket 

arbete som inte syns” berättar Yngve. Detta arbete innefattar att planera kommande 

veckas behandlingar, söka information om utvecklingar inom sitt medicinska område 

och det kan innebära att man måste ha kontakt med experter i andra länder och man ser 

till att de protokoll som finns är uppdaterade och korrekta. När det kommer till 

sjukdomar som kanske 100 barn i Sverige insjuknar i varje år så finns det både 

nationella men också internationella protokoll att tillgå upplyser Yngve mig om. Detta 

för att underlagen (antal barn) är så få att det är bättre, mer effektivt och mer 

patientsäkert om man samarbetar internationellt (och nationellt) för att författa dessa 

protokoll. 

4.4 Budget 

Trots att man måste göra prioriteringar och har en stram budget känner 

verksamhetschefen att ”än så länge i det här landet så är det ju så att … vi har haft 

möjlighet att erbjuda den bästa vården för i princip alla sjukdomar. Vi kan med handen 

på hjärtat säga att än så länge att vi inte har haft några patienter där vi har sagt att det 

här är för dyrt”. 

Vid budgeteringen som sker i november för året som kommer så försöker de berörda 

parterna att sammanställa en budget som är rimlig utifrån vad de vet kommer att hända 

nästa år, samt utifrån vad som har skett historiskt. Man granskar fjolårets budget och 

dess utfall för att sedan med vetskapen om eventuella utgifter, till exempel inköp av 

utrustning eller dylikt, försöka planera en rimlig budget berättar ledningen under sina 

intervjuer.  

Budgetarna som planeras är dock enligt en ur ledningen ”extremt tajta” och 

marginalerna ”extremt små” vilket gör att de upplever att det ekonomiska utfallet i 

sjukvården, i modern tid, aldrig har gått ihop. Agneta, biträdande VC, uttrycker att hon 

känner att verksamhetsområdesledningen har ”fullständig tillit” när de kommer till 



 

 

tidpunkter när budgeten överskrids i form av att personal måste arbeta övertid eller 

dylikt.  När jag då ställer frågan hur hon vet detta får jag veta att det är den återkoppling 

hon har fått från verksamhetsområdesledningen. Samtliga i ledningen upplever att de 

har ett väldigt bra grepp om deras budget och att det finns en flexibilitet om man har 

hushållit med resurserna. En annan aspekt i budgeten berättar Yngve, är att ledningen 

beskriver att de har möjlighet att flytta pengar från till exempel personalkostnader till 

andra produktionskostnader och vice versa. Han uttrycker det som att de har en stor 

frihet dock är det verksamheten som bestämmer så ”det blir ju inte så mycket frihet” 

men de känner att de får vara med och påverka. 

Enligt Ylva och Yngve finns det inga marginaler att ta av om det händer extraordinära 

saker som till exempel väldigt vårdkrävande patienter. De förklarar vidare att de kan ta 

kostnaderna för 1 eller 2 sådana patienter men blir det många barn som kräver mycket 

specialiserad och dyr behandling så finns det inte marginaler i budgeten för dessa. De 

beskriver vidare att de inte slutar att behandla barnet för att det inte finns pengar för det 

i marginalen utan ”räkningarna betalas av landstinget … Vi kan ju överskrida vår 

budget, det blir ett minus helt enkelt.”  

Budgeten för personalkostnader följs upp varje vecka och månatligen har de 

uppföljningar på den totala budgeten genom att samtliga ur ledningen träffas med 

verksamhetsområdesledningen och förklarar varför det har uppstått röda (negativa) eller 

gröna (positiva) siffror i budgeten. Alla ur ledningen upplever att så länge de kan 

förklara varför de har röda siffror är det accepterat av verksamhetsområdesledningen. I 

slutet av året redovisas de röda siffrorna med förklaringsposter. När ledningen 

upptäcker att de har röda siffror går de in i deras datasystem Beta och granskar. Om de 

upptäcker till exempel att denna månad har sjuksköterskornas personalkostnader dragit 

iväg på en viss avdelning så går de sedan in och granskar produktionen på avdelningen. 

Visar det sig att avdelningen har haft många patienter, många vårddygn eller dylikt, 

med andra ord en hög vårdtyngd så kan det vara förklaringen till de ökade 

personalkostnaderna för sjuksköterskorna.  

Vid Barn och Ungdomsenheten har de två olika sätt att mäta vårdtyngden, dels genom 

DRG-poäng som innebär att för varje patient så sätts diagnoser och dessa diagnoser har 

då ett visst antal DRG-poäng. Är det utomlänspatienter motsvarar dessa DRG-poäng en 

viss summa som länet då ska ha betalt av det andra länet för att de har vårdat deras 

patient. Internt kan DRG-poängen användas för att se hur mycket som har producerats 

på avdelningen den månaden. Det andra sättet att mäta vårdtyngden består av fem olika 

vårdnivåer där de olika nivåerna representerar olika mycket sjuka barn. Där vårdnivå 1 

är mindre sjuka barn som kräver mindre omvårdnad och därav har en mindre vårdtyngd 

och där vårdnivå 5 är extremt sjuka barn som kräver mycket omvårdnad och har en hög 

vårdtyngd berättar Anna. 

Om ledningen kommer fram till att vårdtyngden har varit hög är detta en förklaring till 

varför personalkostnaderna också är höga och de kan då förklara det för 

verksamhetsområdesledningen. Om däremot inte vårdtyngden har varit hög tar 

ledningen kontakt med de underställda cheferna, avdelningscheferna för 

omvårdnadspersonal, sjuksköterskorna, undersköterskor och paramedicinare och 

medicinska chefer om det handlar om läkarkostnader och frågar dem varför de har så 

höga personalkostnader. Men i ”999/1000 … är [övertiden] kopplat till en hög 

aktivitet.” berättar Arne. 



 

 

Anna och Arne uttrycker i sin intervju att de skapar förtroende hos 

verksamhetsområdesledningen om de kan stå till svars för varför siffrorna är som de är, 

samt att när man sköter sin ekonomi så får man också ”förtroende högre upp i 

organisationen” och ledningen upplever då att det är lättare att be om pengar för projekt 

och kostnader som inte finns i den ursprungliga budgeten beskriver Anna. 

De underställda cheferna upplever alla att de till en viss mån kan påverka budgeten. Vet 

de om ett större inköp som planeras, en ny metod som ska komma eller att det ska 

tillsättas en ny tjänst så känner alla respondenter att de har möjlighet att påverka 

budgeten om de kan argumentera väl för sina kostnader. Några av respondenterna 

upplever att de måste hushålla med resurserna eftersom ”går vi plus vet vi ju att 

landstinget går minus och de behöver ju pengar” medan andra respondenter uttrycker 

att ”jag kan känna en extrem frustration över detta och att det läggs så många timmar 

på att räkna ut ... hur det ska bli med budgeten … jag förstår ju på nått teoretiskt plan 

att man kanske måste räkna ut vad saker och ting skulle kosta men … tänk om man bara 

kunde kicka alla administratörer och så fick det bli som det blev … vi är ju inte ett 

företag som man kan lägga ner när det börjar gå dåligt” vilket innebär att 

respondenterna tycker att ekonomin är olika viktig.  En avdelningschef, beskriver att 

”det är samhällets pengar, inte landstingets pengar utan det här är skattemedel”. Det är 

framförallt de medicinska cheferna som känner störst frustration över att ekonomin är så 

”viktig” eftersom den får dem att känna sig dåliga när de har behandlat en patient och 

”kostat pengar” berättar de. En respondent uttrycker också att det är svårt att få läkarna 

att ta ansvar för kodningen till DRG poäng. Kodningen och diagnostiseringen måste 

göras inom tre månader för att landstinget ska kunna ta betalt för behandlingen ”och det 

ligger helt på läkarnas ansvar” att göra detta berättar både Agneta från ledningen och 

Göran avdelningschef. Övrigt uttrycker också några respondenter att ”det [DRG-

poängsystemet] känns vara väldigt väldigt osäkert”. 

En annan viktig aspekt när det kommer till landstingens budgeteringar och ekonomi är 

att de styrs hårt av lagar och regler och att ”tidigare års underskott ska vara inarbetade 

senast tre år efteråt” berättar ledningen och berättar vidare att även om landstinget går 

med plus ett år så ska tidigare års underskott ”betalas av”. Detta innebär vidare att om 

man gör en skatteökning så att landstinget får in, exempelviss 100 miljoner mer per år. 

Då är kanske 85 miljoner av dessa redan borta på grund av tidigare års underskott och 

15 miljoner är för nya medicinska metoder och det innebär ”krasst” att landstinget 

egentligen inte har mer pengar att röra sig med än innan skattehöjningen. Ledningen 

fick diskutera fritt i sina intervjuer angående hur de skulle agera om de fick andra 

ekonomiska ramar och de spekulerade i att om man inte hade de extremt tajta 

budgetarna och de extremt små marginalerna kanske man inte skulle tänka lika 

ekonomiskt heller, att man inte skulle hushålla med resurserna så som man faktiskt 

kunde göra idag. Anna trycker på att det är viktigt att förstå att det är en och samma 

arbetsgivare och att alla måste dra åt samma håll. Det går inte att någon släpper på 

marginalerna bara för att de känner att de kan utan alla måste spara in där det går för att 

kunna hushålla med de resurser som finns förklarar Anna. Vidare berättas det dock, 

både bland ledningen men också de underställda cheferna, att det inte spelar någon 

större roll om det blir röda siffror. Har de en förklaring och framför denna till 

verksamhetsområdesledningen så är det ok. Avdelningschefen Gustav samt VC Arne 

upplever att man får ”inget straff om man inte sköter sig” och de uttrycker också att det 

upplevs som att ”det lönar sig heller inte att sköta sig”. 



 

 

Läkemedelsberedningen för en avdelning var mycket dyrare det första kvartalet i år än i 

fjol. Detta uppmärksammade ledningen, kontaktade avdelningen och den medicinska 

chefen fick då förklara vilket den kunde göra berättar ledningen. Det tas också upp som 

ett exempel på kostnadseffektiva lösningar. Just denna gång gick 

läkemedelsberedningen över budget på grund av att det blev ordinerat injektion istället 

för kapsel då barnet inte ville svälja kapsel och injektion var en betydligt dyrare 

behandling. Här berättar den medicinska chefen att man kan ”ha lite bättre koll”. Den 

medicinska chefen som var ansvarig tyckte att ”det var ju mitt ansvar nånstans att ha 

koll på det men det hade jag ju inte haft” och avdelningschefen för denna avdelning 

berättar också att det är meningen att medicinska chefen ska ha koll på detta.  

En medicinsk chef uttryckte att den känner en frustration över sjukvårdsekonomin för 

att den inte förstår hur man tänker. Budgeten är budgeten men att det ”blir ändå som det 

blir”. Vidare berättar Yngve att ”eftersom det där[vårdkostnader] går aldrig att förutse, 

vi kan liksom inte budgetera med att vi bara har råd med 12 IVA dygn det här året … 

Man stänger ju av respiratorn när det finns en medicinsk indikation ... och fram till dess 

att man medicinskt bedömer det motiverat att fortsätta så fortsätter man, det är aldrig 

pengar som avgör det så varför ska vi då ha nån sorts budget?” Den känner frustration 

och beskriver att landstinget inte är ett företag som kan läggas ner när det börjar gå 

dåligt utan att när de anställda producerar mer vård kostar det också mer. Frustrationen 

beskrivs vidare i att de anställda får höra att ”du har ju jobbat över, nu har du ju kostat 

pengar – det är inte bra” istället för att se att den faktiskt har producerat något under 

sina övertidstimmar. Samtidigt visar den en förståelse för att den tekniska utvecklingen 

och vad de idag kan göra har gjort att kostnaderna ökar i allt större takt medan 

intäkterna inte ökar i samma takt. ”Det är ju som en omöjlig situation, 

sjukvårdsekonomi är ju bara nått helt omöjligt” avslutar den med.  

4.5 Kommunikation 

Ledningen på Barn och Ungdomsenheten uttrycker ofta under intervjuerna att de 

upplever att de har väldigt bra kommunikation på sin avdelning. Ett exempel är att 

andra VC som verksamhetschefen har varit i kontakt med uttrycker att de har ”en 

procent kommunikation med sin ekonom” berättar denna vidare och jämför med att 

ledningen på Barn och Ungdomsenheten kommunicerar nästintill på en daglig basis 

med sin controller. De träffas minst en gång i veckan och skickar däremellan mail när 

det är något som behöver uppmärksammas eller diskuteras. De ringer ofta mellan 

varandra i ledningen och upplever inte att det finns några hinder att kommunicera med 

varandra, varken formellt eller informellt. Uppdagas det en transaktion eller kostnad 

som har gått över budget sitter de ned tillsammans och diskuterar varför det har hänt 

och skriver ned en rapport om detta som de sedan lämnar till 

verksamhetsområdesledningen vid budgetuppföljningen. 

4.5.1 Kommunikationsklimat 

Arne berättar att de arbetar för att ha kommunikation i ett öppet klimat. Arne beskriver 

hur alla avdelningschefer tillsammans med biträdande VC träffas regelbundet i fysiska 

personer för att kunna ha en översyn. De vill ha möjligheten att kunna förklara för sin 

personal och för den fackliga organisationen varför det finns olikheter mellan olika 

avdelningar, eller varför det ser ut som det gör i Lasarett 2 och att det kan vara helt 

annorlunda här på länssjukhuset förklarar Arne. Avdelningscheferna på Lasarett 2 och 

Lasarett 1 får besök utav ledningen lite då och då samt att de har mycket telefonkontakt 

och kontakten, upplevs från ledningens håll, vara mycket bra.  



 

 

4.5.2 Kommunikationen med den högre ledningen 

När jag frågar om kontakten med den högre ledningen, verksamhetsområdesledningen, 

uttrycker samtliga respondenter att det kunde varit bättre. Bland annat är Barn och 

Ungdomsenheten uppdelat så att VC har vissa frågor och biträdande VC har andra 

frågor, hos andra verksamheter är det inte alltid en lika tydlig uppdelning, men detta 

innebär att de har olika frågor som de skulle behöva vara med och diskutera i 

ledningsgruppsmötena. Men det har nu beslutats att biträdande VC endast får ersätta 

ordinarie VC vid frånvaro vilket ledningen uttrycker inte är det optimala eftersom de 

har egna frågor och inte bara gemensamma frågor berättar Agneta. Hon uttrycker dock 

att det har diskuterats att detta ska ändras på men att hon inte har hört något ännu. 

Ledningen har uttryckt sin önskan om att detta ska ändras men ”jag vet inte riktigt om 

jag fick gehör”. Agneta förklarar att både hon och Arne förstår att man inte kan ha för 

stora grupper utan en representant från varje verksamhet är bra men att det borde bero 

på hur man har delat upp ansvaret mellan VC och biträdande VC. 

En av avdelningscheferna kallar verksamhetsområdesledningen för ”dom där borta” 

och hänvisar till att de går ut med olika information men att ”det är väldigt långt ifrån 

oss … ingen riktigt nära dialog och man vet inte riktig vad som händer, vad dom hittar 

på, dom där borta”.  Vidare uttrycker denna avdelningschef att det är en tydlig vi och ni 

känsla mellan verksamhetsområdesledningen och dem samt att det finns gånger som det 

kommer toppstyrda beslut som ”inte känns relevanta”. En önskan från denna 

avdelningschef är att istället för att informationen ska komma på mailen kanske 

verksamhetsområdesledningen kan deltaga på avdelningschefsmötena som de har en 

gång i månaden. Dessa möten behöver omstruktureras enligt både Gustav och Greta. En 

önskan är att mötena skulle innehålla ”övergripande information, förändringsarbeten 

som är på gång” samt att mötena ska gå ut på att ”få med avdelningscheferna mer i de 

här dialogerna – för att det ska bli bra på en gång” berättar Gustav. Istället för att 

besluten nu upplevs tas av verksamhetsområdesledningen och kanske inte känns 

relevanta för avdelningen eller att de inte fungerar i praktiken även om det ser bra ut i 

teorin fortsätter Gustav. 

Kommunikationen från verksamhetsområdesledningen känns diffus och de underställda 

cheferna upplever inte att de får konsekvent information. Ett exempel är väldigt aktuellt 

berättar Gustav. En avdelningschef blev fråntagen sin behörighet att sätta löner efter att 

ha gett en sjuksköterska en ingångslön på 24 500 SEK. Informationen från en person ur 

verksamhetsområdesledningen var att man skulle lägga sig på en bas på 22 500 SEK 

medan en annan person från verksamhetsområdesledningen informerar att om de inte 

får in någon till den lönen så måste man se på efterfrågan och tillgång och höja 

ingångslönen – vilket då denna avdelningschef gjorde och blev sedan av med rätten att 

sätta lön när detta kom ut. Viktigt att komma ihåg är att denna historia är endast skriven 

utifrån perspektivet som avdelningschef, vad som verksamhetsområdesledningen har att 

säga om detta har jag inte tagit reda på då det väsentliga för detta arbete är att 

informationen upplevs som otydlig.  

En av respondenterna upplever att landstinget inte är ”duktiga på att ta kritiken” och på 

frågan ”upplever du att landstinget uppmuntrar att ni ska komma med åsikter när det 

kommer till förändringar” svarar denna direkt ”det kan jag inte säga att jag tycker”. 

Samtidigt berättar denna respondent att den tror att landstinget gör allt för att förbättra 

sjukvården och driva den framåt men att när det kommer till kritik och att föra dialog 

och diskutera mellan olika steg i hierarkin så är det som att det är ”olika språk man 

pratar”.  



 

 

En frustration som uppdagades under intervjuerna med några av de underställda 

cheferna är att de får höra att de kostar massa pengar och att de måste ta ut övertiden i 

kompledigt. Men att problemet inte sitter i att de inte kan tänka sig att ta kompledigt 

utan att problemet sitter i att om de är lediga – vem ska då sköta verksamheten? frågar 

en medicinsk chef. Det beskrivs vidare att detta gäller många av avdelningarna och 

enheterna samt att när de försöker förklarar för verksamhetsområdesledningen att de 

inte kan ta ledigt för att någon måste sköta verksamheten får de till svar ”Nähä men det 

är ju i alla fall dåligt för att det har kostat så mycket pengar” och det syftar till att 

övertiden är dålig eftersom den kostar mycket pengar. De underställda cheferna 

uttrycker det som att ”ska vi känna oss dåliga nu eller? Eller är vi? Jag menar, vi gör ju 

vårt jobb”. 

En av avdelningscheferna berättade att det känns som att det finns ”olika status i den 

vård man bedriver” och berättar då att i verksamhetsplanerna så omnämns avdelning X, 

som är mer en allmän avdelning och därav behandlar mer länspatienter, mycket mindre 

än de övriga två avdelningarna som behandlar många utomlänspatienter och är 

”penninggruvor” eftersom den vården säljs till andra landsting och generar då stora 

intäkter. Vidare berättar respondenten att dessa två avdelningar tillsammans har cirka 

550 vårdtillfällen per år medan den avdelning X har 2000 vårdtillfällen och att den 

allmänna vården av barn är förebyggande och minst lika viktig som den mer 

specialiserade vården. Vidare uttrycker denna att ”det är inte så att jag mår jättedåligt 

över det” men det finns ändå, nästan en form av besvikelse, i kroppspråket på 

respondenten när den berättar om detta fenomen. 

En annan indikation på att kommunikationen inte fungerar optimalt med 

verksamhetsområdesledningen är att de upplever att de ofta uppmanas till att göra saker 

som de redan gör. Ett exempel är att de har arbetat ut ett effektivare rondsystem för att 

effektivisera flödet på avdelningen. Senare kom det beslut om att de skulle börja med 

lean production vilket innebär att de ska effektivisera flödet och det tyckte en av 

respondenterna att de redan arbetade med men att då landstinget tog åt sig äran när de 

fungerade, trots att de redan arbetade på ett liknande sätt.  Inspirationen kommer inte 

från lean production – fenomenet utan det kommer ifrån att de vet att en annan liknande 

barnavdelning i ett annat län gör på det effektivare sättet och då har de också kommit 

fram till att de vill prova detta. De har länge vetat att ronden är ett tidskrävande och som 

en propp i systemet och de har därför sett sig om efter andra lösningar. 

När denna förändring då skulle träda i kraft har de dels haft personaldagar där man fått 

sitta i grupper och komma med åsikter och synpunkter på hur det hela skulle hanteras. 

Förslag på hur det exakt skulle se ut, vilka tider och vad som skulle gås igenom när, så 

att alla på avdelningen har fått känna sig delaktiga. Detta har skett internt på 

avdelningen och när det var klart med hur det skulle göras så blev VC informerad och 

har varit jättepositiv till denna förändring enligt avdelningsledningen. Genom det nya 

rondsystemet som bland annat innefattar att man varje morgon klockan 07,45 samlas 

och går igenom dagens agenda, har det skapats en VI-känsla på avdelningen därför att 

all personal, läkare, omvårdnadspersonal, sekreterare samt avdelningsledning träffas 

gemensamt och de brukar avsluta genomgången med ”nu tar vi hand om varandra 

därute” eller en dylik fras som då har skapat en gemenskap som avdelningsledningen 

inte upplevde fanns där innan. 



 

 

4.5.3 Nätverk 

En önskan som framkommer under en av intervjuerna är att då ledningsgruppsmötena 

äger rum skulle det vara önskvärt om detta sjukhus hade en egen ledningsgrupp som 

hade egna möten eftersom man ”vill skydda” och inte berätta sina interna problem för 

Lasarett 2 och Lasarett 1. Man vill hålla de interna problemen inom sitt eget nätverk 

eftersom de interna problemen ofta är personbundet och då vill man skydda den egna 

personalen och inte hänga ut individen. Det har pratats löst om att det ska bli en egen 

grupp för länssjukhuset men det har än så länge inte blivit det. Däremot är denna 

respondent noga med att påpeka att ledningsgruppsmötena för hela regionen är oerhört 

viktiga och givande eftersom ”vi försöker hitta den där samsynen så att vi styr 

barnklinikerna på samma sätt” samt att den upplever att man försöker hjälpa varandra 

så gott som det bara går när problem uppdagas. 

Ett nätverk som sjukhusen i Sverige har byggt upp går ut på att man kan rådfråga 

kollegor inom sin fackgrupp (och andra fackgrupper). I fackgrupperna ingår 

representanter från alla universitetssjukhus för de olika specialiteterna, bland annat 

neurologi och barncancer. Dessa fackgrupper har sedan som ansvar att ta fram PM som 

beskriver hur man ska göra vid olika situationer baserat på den senaste forskningen och 

beprövade metoder. Personalen vid sjukhusen har då dessa PM att behålla sig till vid 

olika situationer och man kan även rådfråga fackgrupper ifall det är något specialfall. 

Som Göran uttryckte det ”ibland som förälder eller patient kan man fundera när man 

kommer till [orten] och de säger att de vet exakt hur det här ska göras. Och det beror ju 

på att vi har ett sånt nätverk …. för att sprida all kunskap”. De underställda cheferna 

berättar att de enkelt kan ringa eller kontakta en kollega inom det rätta området, de vet 

hur de får tag på rätt kompetens och skulle de inte veta exakt vilken att rådfråga så vet 

de vilken de kan fråga som vet vem som man kan rådfråga. De upplever att den externa 

kommunikationen är väldigt fungerande och att det finns ett bra nätverk. 

Detta nätverk leder oss under intervjuerna in på telemedicin. Genom att kunna ha 

telekonferenser med webbkamera kan en vanlig läkare här på länssjukhuset göra ett 

ultraljud av ett barnhjärta och detta spelas upp för specialistläkare runt om i Sverige 

som sedan kan diskutera detta ihop trots att de sitter på olika platser i landet berättar 

Göran. På så sätt får patienten den bästa tänkbara lösningen på sin sjukdom utan att 

behöva resa landet runt. Läkarna behöver heller inte resa runt vilket innebär minskade 

transportkostnader, tidsbesparingar och mycket annat. 

Som jag tidigare nämnde så har de medicinska cheferna olika medicinska områden de 

har ansvar för. Ett exempel på område är barnleukemi och är man då med i 

barnleukemigruppen så är man med på flertalet möten, både fysiska och med telelink, 

samt att man har vårdplaneringsmöten och man kan då diskutera svåra fall med 

varandra för att vara säker på att man gör rätt. Ylva beskriver att nätverket är väldigt 

prestigelöst och att man inte drar sig för att fråga något. Är man det minsta lilla osäker 

vänder man sig till sina kollegor för att bli helt säker. Underlagen vid detta länssjukhus 

är också väldigt små vilket innebär att man på större centra i andra städer har en större 

volym patienter och därav mer specialistkompetens berättar Ylva. 

VC uttryckte att denna träffar sina läkare varje dag, styr upp det schematekniska och 

kontrollerar verksamheten – att den funkar i allmänhet. Vid ledningsgruppsmötena som 

sker en gång i månaden träffar VC de underställda cheferna, controllern och några 

andra. VC för Barn och Ungdomsenheten har även valt att ha medarbetarsamtal med ett 

trettiotal anställda. Varje fredag går denna dessutom runt på alla avdelningar och 



 

 

kontrollerar hur de har det inför helgen och för att synas ute bland personalen så att 

deras uppfattning inte är att denna endast sitter på kontoret och aldrig är ute i 

verksamheten. 

Biträdande VC:s nätverk är väldigt likt VC:s nätverk med några mindre justeringar. 

Biträdande VC kommunicerar med avdelningscheferna, administrationsassistenten, 

personalspecialisten samt då VC, controller och verksamhetsområdeschefen. Denna har 

även medarbetarsamtal för ett trettiotal anställda.  

VC och biträdande VC träffas dagligen och sitter på samma våningsplan i byggnaden. 

De beskriver att de kan bolla information med varandra och att det är mycket, informell, 

muntlig kommunikation för att hålla varandra uppdaterade om vad som händer och sker. 

När det kommer till kontakten med avdelningschefer sker mycket av denna kontakt per 

mail och telefon, ”snabba puckar” och sen har de även formella personliga möten som 

de träffas under. Kontakten mellan biträdande VC och avdelningscheferna beror lite på 

vilken person som är avdelningschef. Det beror på vilket behov av stöd som 

avdelningschefen har samt vilken erfarenhet och kompetens man sitter på. 

Ledningen är även delaktiga i en ekonomisk uppföljning en gång i månaden samt 

verksamhetsområdesmöten ungefär en gång i månaden där deras närmaste chef och 

andra verksamhetsområdeschefer är delaktiga. 

Det framkommer att mellan de tre olika avdelningarna på Barn och Ungdomsenheten 

skiljer sig samarbetena åt ganska mycket. Mellan avdelning X och Y kan man ”låna” 

barn och personal på en mer frekvent nivå än vad man kan mellan dessa två avdelningar 

och avdelning Z. Detta dels på grund av att det upplevs som att avdelning Z inte 

uppskattar hjälpen men även då den avdelningen har väldigt annorlunda spetskompetens 

jämfört med de övriga två avdelningarna och det gör att man som chef inte gärna 

stoppar in sin personal i en situation där de inte har kompetensen att vara. De är dock 

noga med att påpeka att det skulle vara likadant om personal från avdelning Z blev 

lånad till X eller Y eftersom då skulle det också krävas inskolning. Avdelningarna har 

olika dataprogram, olika läkemedelslistor och olika ”organisatoriska problem till och 

med”.  

Det upplevs av de andra två avdelningscheferna att den tredje avdelningen har mer 

hierarki än deras avdelningar och att till exempel ”jag tror det är sällan att en doktor 

kommunicerade direkt med en undersköterska utan då ska det gå via en sköterska och 

ner och sköterskorna för liksom sitt eget reglemente och sen gör läkarna nått eget”. Det 

upplevs av de andra avdelningarna att den ”gamla hierarkin” råder medan det på de 

andra två avdelningarna förs mera dialog och att man får känna att ”alla bidrar med sitt 

kunnande på bästa sätt.” berättar Gustav. Det beskrivs vidare att alla anställda har olika 

funktioner och att man måste hjälpas åt för att tillsammans hjälpa patienten och att man 

inte är där ”för att ställa till det för varandra” uttrycker Göran.  

Samarbetet mellan denna tredje avdelning och de övriga två avdelningarna fungerar 

knapert och Greta är noga med att påpeka att ”det är inte bara att låna ut, men vi har ett 

utlåningssystem mellan varandra när det går”. Vidare beskriver Gustav att han försöker 

implementera ”det här ekonomiska tänket” i personalen då de måste gå till de andra 

avdelningarna. Gustav försöker förklara för personalen att man inte kan ta ut personal 

på övertid om det finns personal på andra avdelningar att låna och att genom att undvika 

att ta ut personal på övertid kan man också undvika att ”nöta på den egna personalen.” 

Det finns frustration bland personal och avdelningsledning att de inte upplever att de är 



 

 

tacksamma för hjälpen, att de inte ”ens gör det mest basala” när en patient flyttas från 

den avdelningen till någon av de andra två berättar Yngve. Dock håller de medicinska 

cheferna just nu på att utveckla ett samarbets-PM för att försöka förbättra detta 

samarbete så att det blir klara och tydliga regler om vad som gäller och vem som har 

ansvar för vad. 

4.5.4 Kommunikationsvägar 

Vid en förändring i organisationen så finns det lite olika långa kommunikationsvägar. 

Är det en förändring på lokal nivå, alltså inom avdelningen förs det en dialog mellan 

ledningen i form av VC och biträdande VC samt mellan de underställda cheferna. Om 

det är en större förändring, organisatoriskt, förs besluten antingen nedåt från 

verksamhetsområdesledningen ner till VC och biträdande VC oftast i form av mail eller 

på ledningsgruppsmötena och ledningen berättar sedan för de underställda cheferna 

oftast i form av mail. De underställda cheferna upplever att detta är en ”hundra 

procentig envägskommunikation” där det ”inte finns någon möjlighet till dialog” och 

ledningen uttrycker att ” från den högre ledningen skulle man önska mer dialog”. Den 

mesta informationen kommer på chefskanalen i form av dokument och PM men 

ledningen uttrycker att personliga möten för att kunna föra en dialog skulle vara att 

föredra. Ledningen tycker däremot att det inte är några problem att kommunicera uppåt. 

Om det är uppåt kommunikationen ska gå så går avdelningscheferna, de som har hand 

om omvårdnadspersonalen till den biträdande VC eftersom omvårdnadspersonalen är 

dennas ansvar medan de medicinska cheferna oftare vänder sig till VC eftersom denna 

har ett större ansvar för läkarna. Avdelningscheferna beskriver detta system som 

”jätteskönt” och ”bekvämt” eftersom alla avdelningschefer inte behöver ”slösa tid” utan 

har en som är ansvarar för att driva frågorna uppåt. Efter detta går VC och biträdande 

VC, även ibland controller då denna har hjälpt till att räkna på vissa förändringar, 

tillsammans upp till verksamhetsområdesledningen på ledningsgruppsmötena med de 

åsikter och funderingar som finns bland de underställda cheferna samt dem själva. En av 

de medicinska cheferna uttrycker dock att ”det känns väldigt anonymt” och att 

verksamhetsområdesledningen behöver öppna upp för kommunikation. Ett exempel är 

att förre landstingsdirektören faktiskt kom ner på avdelningarna och visade upp sig och 

bjöd in till dialoger. ”Det var den första landstingsdirektören som har pratat direkt till 

oss chefer och det var väldigt trevligt och uppskattat” berättar Vidare beskriver han att 

om det öppnades upp för en dialog med verksamhetsområdesledningen kanske båda 

parter skulle våga prata med varandra och lära av varandra för att få verksamheterna att 

arbeta åt samma håll på ett så bra sätt som möjligt. 

Vid varje förändring måste det finnas med en tanke berättar Agneta. Ett exempel hon 

tog upp är att då de slog ihop röntgenavdelningarna i Lasarett 1, Lasarett 2 och 

länssjukhuset räknades kostnader som transport, borta från arbete med mera in i 

kalkylerna och det framkom då att det blir billigare och bättre vård om patienterna 

skickas till samtliga tre avdelningar istället för att köpa in en extra röntgenmaskin till 

länssjukhusets röntgenavdelning. Ett annat exempel som diskuterades var att under 

sommaren så stänger man barnkliniken i Lasarett 1 och deras barn skickas då till 

länssjukhuset. På detta vis har de sparat in kostnader för vikarier men även andra 

kostnader i form av mindre förskjuten semester för de anställda i Lasarett 1 (jämfört 

med de anställda på länssjukhuset) berättar Agneta. Hon påpekar noggrant att det finns 

andra vinster med att ha öppet i Lasarett 1 övriga tider på året men att dessa inte syns 

kanske på transportkostnader och sådana kostnadskonton utan att dessa vinster bokförs 

på andra konton.  



 

 

Arne beskriver hur de tar reda på så mycket som möjligt för att få så mycket ”kött på 

benen som möjligt”. Det kan vara information om en ny investering, en ny metod eller 

annat som innebär en förändring för avdelningen. När de sedan har informationen och 

har räknat på det så presenteras det för personalen och personalen får vara med och 

bestämma hur förändringen ska gå tillväga. Det primära målet är att alltid utveckla 

vården till det bättre för barnet och personalen på denna avdelning är väldigt drivna men 

har arbetat väldigt länge på ett och samma sätt berättar Göran. Detta innebär att då 

avdelningsledningen vill få igenom en förändring måste de komma med bra forskning, 

bra siffror och verkligen kunna argumentera för varför detta är bättre än det gamla 

sättet. Endast då kan de få med sig personalen på att göra en studie parallellt med det 

gamla sättet för att se om det faktiskt är bättre berättar Göran. Detta uppskattas av 

avdelningsledningen som tycker att det är positivt att personalen ifrågasätter men de 

poängterar också att det är olika från person till person hur bra det är att personalen 

ifrågasätter deras auktoritet. 

Avdelning X märker inte av några hinder i sina förändringar då de nästintill alltid är 

kostnadsbesparande om man jämför förändringar på de andra två avdelningarna. 

Förändringarna sker i form av tidseffektivitet eller dylika förändringar medan många 

förändringar på de andra avdelningarna oftast handlar om nya metoder som innebär dyra 

läkemedel och dyr utrustning berättar Göran. Dock berättar både Gustav och Anna att 

de inte märkt av några hinder så länge de kan motivera, förklara och komma med 

konkreta argument till varför den nya metoden bör användas. De berättar också att de 

kan äska, vilket innebär att de söker pengar från landstinget för en ny metod eller dyrare 

utgifter vilket innebär att den ursprungliga budgeten inte påverkas alls eller endast med 

en marginell del av den totala kostnaden. För avdelning X är den allra största kostnaden 

när de måste ”bemanningsförstärka” berättar Göran och forsätter med att förklara 

varför. För att till exempel ett barn behöver isoleras eller dylikt och kräver då mer 

resurser än vad grundbemanningen tillåter.  

När det krävs extra personal har den medicinska chefen behörighet att ringa ut eller 

beordra personal att stanna efter avslutat arbetspass. Yngve, medicinsk chef, beskriver 

också att när det är ett beslut om ett barn måste skickas till ett annat landsting så känner 

han att VC har fullständig tillit till dennas beslut. Även om den alltid berättar för VC att 

nu ska vi skicka den patienten dit på grund av detta så dubbelkollar inte VC besluten 

utan litar på honom berättar Yngve. 

En avdelningschef beskriver verksamhetsområdesledningen som ”fullständigt 

motståndskraftiga för de vill inte ha den dialogen med avdelningschefer utan man vill 

ha en envägskommunikation” dock är denna också noga med att påpeka att den har fått 

”otroligt bra respons från verksamhetsområdeschefen” och att ”hon har gått mig till 

mötes på många, många punkter”. Däremot upplever en annan avdelningschef att denna 

känner sig ”ganska fri” från landstingets sida utan att för denna är det ”bara 

personalen” som upplevs som hinder när det ska förändras något – ” såvida det inte 

kommer att kosta pengar” för att då ”måste jag förankra det” berättar respondenten. 

4.5.5 Formell kommunikation 

Kommunikationen inom länet beskrivs som väldigt bra, speciellt då det är akuta fall. 

Man ringer till varandra, kollar på bilder och sen avgör man hur akut det är att barnet får 

hjälp just då. De medicinska cheferna tycker att kommunikationen inom länet är väldigt 

bra, Yngve beskriver det genom att det ”på det hela taget funkar väldigt bra”. Samtidigt 



 

 

uttrycker samtliga respondenter att de är nöjda med den information som de får på 

samtliga punkter och att de tycker att de får informationen från rätt person. 

Vid utbildningsdagar, regiondagar och temadagar berättar Anna och Arne från 

ledningen hur de försöker att visa vad de gör bättre och sämre än andra landsting och 

hur de arbetar för att vara kostnadseffektiva och sådant. Alla chefer har även tillgång till 

chefskanalen som finns på intranätet där mycket information kommer berättar Arne. 

Denna information informerar sedan cheferna ner till personalen på antingen 

ledningsgruppen, samverkansgruppen eller arbetsplatsträffen. Även den fackliga 

organisationen får informationen. 

När det kommer till arbetsplatsträffarna skiljer det sig åt något beroende på vilken 

avdelning man är på. De som arbetar klinikövergripande, sjukgymnaster med mera har 

den biträdande VC som sin närmaste chef samt att barnhälsovården, som inte har någon 

chef har biträdande VC som chef och håller i deras arbetsplatsträffar berättar Agneta. 

Yngve berättar att han försöker att vara med på arbetsplatsträffarna trots att han är 

medicinsk chef för avdelningen eftersom det är ”otroligt värdefullt” samt att ”det är 

ganska få läkare som är det”. Han är med därför att han anser att det är ett väldigt bra 

tillfälle att kommunicera i personalgruppen om något behöver tas upp samt att man kan 

få en översikt och feedback på hur de fungerar i de olika personalgrupperna. 

På avdelning X finns det en lista på avdelningen där personal kan skriva upp vad de 

tycker ska tas upp på arbetsplatsträffarna, om de har idéer, frågor eller förslag till något 

som ska göras. Sen tas dessa upp på arbetsplatsträffen som äger rum en gång i månaden 

för att diskuteras i helgrupp berättar Gustav. Efter diskussionen på arbetsplatsträffen har 

olika medarbetare olika ansvarsområden och om det då har tagits upp på en 

arbetsplatsträff att till exempel pyntningen på avdelning istället borde vara gjord såhär 

så är det gruppen som är ansvarig för interiören som tar det slutgiltiga beslutet och 

ingen annan än denna grupp får pynta avdelningen. Detta för att dels hålla ordning och 

reda men också för att alla medarbetare ska få känna ansvar. 

Arbetsplatsträffarna på avdelning Y skiljer sig från de övriga i form av att de är var 

fjortonde dag istället för en gång i månaden. Gustav har lagt upp det som följande; varje 

onsdag och torsdag eftermiddag går denna igenom samma agenda för att dels kunna ha 

personalgruppen lite mindre så att alla vågar prata men också för att så få som möjligt 

ska missa informationen.  Han påpekar att det är viktigt att arbetsplatsträffarna är till för 

att ha en dialog och att de tar upp ”sånt som känns angeläget för stunden”. Övrig 

information som personalen behöver känna till skrivs ned av honom och placeras i en 

informationspärm som finns tillgänglig för personalen på avdelningen. I 

informationspärmen finns även information om datasystemet och PM från de olika 

mötena, samverkansavtal och mycket mer. Denna pärm ser till att allting finns samlat på 

ett och samma ställe för personalen att läsa. 

Arne beskriver vidare hur de har ett samverkansavtal vilket är en ”överenskommelse 

mellan facklig organisation och arbetsgivarorganisation” som då ersätter andra 

förhandlingar. Samverkansavtalet sluts på en central nivå vilket innebär att det finns ett 

samverkansavtal på varje enhet förklarar han. I samverkansgruppen som finns på varje 

enhet finns det representanter från alla fackliga organisationer och det är också till 

samverkansgruppen som mycket information kommer, om till exempel förändringar i 

löner, arbetstider med mera. 



 

 

Det finns även åliggandeförteckningar mellan verksamhetschefen och de respektive 

underställda cheferna som förklarar vilket ansvar var och en har och vad den har ålagt 

sig att göra under sin tid som medicinsk chef, avdelningschef eller biträdande 

verksamhetschef. Verksamhetschefen delegerar ut olika ansvar till dessa positioner 

utifrån vilket ansvar verksamhetschefen har i sin arbetsposition. 

Då landstiget är uppbyggt som en linjeorganisation påpekar Arne att det är väldigt 

viktigt att informationen följer denna linje, att man inte kommunicerar ”utanför linjen”. 

Han uttrycker vidare att ”kommunikation utanför linjen i en organisation är alltid 

förödande. Om jag som chef har ett ansvar för min grupp så är det mitt ansvar att 

informera gruppen, då ska inte nån annan i linjen komma och ge personalen 

information” och alla mina respondenter håller med om att det är närmaste chef som ska 

ge och få informationen för att sedan ge den vidare till behörig part. 

4.5.6 Informell kommunikation 

Ledningen uttrycker att det är bara för de anställda att gå till sin närmaste chef för att få 

information eller ge information, bolla idéer, uttrycka en åsikt eller bara komma in och 

prata. De hoppas och tror att personalen känner att de kan komma in och prata och 

under intervjuerna framkommer det att de underställda cheferna upplever att det finns 

alla möjligheter i världen att bolla idéer, prata, fråga och så vidare när det kommer till 

denna ledning. Problemet dyker upp när det är kommunikation upp till den högre, 

verksamhetsområdesledningen, samt när det är kommunikation ner från samma ledning. 

Avdelningscheferna beskriver samtliga att de ofta äter lunch tillsammans och då bollar 

idéer och diskuterar olika situationer. Två av avdelningscheferna sitter på samma 

våningsplan och har ”korta korta puckar” och ”inga långbänkar” när det kommer till 

kommunikation med varandra. Den tredje avdelningschefen sitter inte på samma 

våningsplan men denna är ändå med och lunchar och liknande och har mycket informell 

kontakt med både avdelningscheferna och den biträdande VC. 

På avdelning Z beskrivs det vidare hur den interna kommunikationen kan bli bättre då 

de interna mailsystemen och linda (intranätet) inte fungerar bra.  Greta upplever en 

frustration över att till exempel enkel inloggning kort hela tiden blir uppskjutet och att 

”allt det här som de säger ska fungera det kommer aldrig”. Däremot så fungerar den 

muntliga kommunikationen på avdelningen bra påpekar Greta. Personalen kan komma 

och knacka på när de har en fundering och varje dag vid personalbytet klockan 13,45  

samlas all personal och de får då snabb information om bland annat vilka patienter som 

ligger på avdelningen den dagen, vad som kommer hända och andra ”viktiga grejor” 

berättar han. De har även arbetsplatsträffar en gång i månaden där bland annat 

ekonomisk information tas upp men däremot beskriver avdelningschefen att om det är 

några större kontroversiella beslut eller liknande som ska tas så tas dessa på samverkan 

eftersom de vill hålla arbetsplatsträffarna så enkla som möjligt för att slippa problem 

med samverkansavtalet som beskriver att viss information måste ha delgivits personal 

en viss tid i förväg ”och sånt” förklarar Greta. 

4.5.7 Återkoppling 

Under en av intervjuerna diskuterades det flitig om feedback och att ”generellt sätt så är 

vi fruktansvärt dåliga på credit och feedback” berättar Greta. Vidare diskuteras det hur 

det på alla möten tas upp snabbt att de nu ligger si eller så mycket plus ”MEN” och att 

det sen kommer negativ information och den positiva informationen finns inte längre 

med i diskussionen. En önskan från Greta var att man skulle ”klappa varandra på 



 

 

axeln” att både verksamhetsledningen, avdelningsledningen och personalen behövde få 

höra att det gjorde ett bra arbete men att man sedan ställde frågan ”hur kan man göra 

det ännu bättre?” Greta berättade vidare att man inom landstinget var duktig på att säga 

vad man inte skulle göra, hur man inte skulle göra något men när man väl gjorde något 

rätt så var det ingen som sa något och att ”vi är jättedåliga på att ta vara på de krafter 

som finns i offentlig statsfinansierad sjukvård”. Respondenten berättar vidare att alla 

alltid skyller på någon annan, att de säger ”det är ledningens fel” istället för att faktiskt 

kommunicera och börja producera. Greta berättar att hon tror att man kan driva 

sjukvården i en offentlig miljö som om den bedrivs i en privat miljö med 

produktionskrav för ”har du inte krav, då blir min motfråga hur kan man känna att man 

har gjort ett bra jobb om man inte har några krav på sig”. 

4.6 Kostnadseffektiva lösningar 

Ledningen berättar här hur de använder sig av videokonferenser vid deras 

ledningsgruppsmöten. Vartannat möte träffas alla i fysisk person på länssjukhuset men 

att varannan gång är Lasarett 2 och Lasarett 1 med via telelink. Detta innebär att de inte 

behöver resa till länssjukhuset och att de endast behöver avsätta de 2,5 timmar mötet 

tar, istället för att avsätta en hel dag för resandet och mötet förklarar Arne. En annan 

gång som samma teknik används, dock kallas det då för telemedicin, är vid till exempel 

ett ultraljud av ett barnhjärta. En ”vanlig” läkare kan utföra ultraljudet som sedan spelas 

upp på video tillsammans med Sveriges mest framstående läkare i barnhjärta och de kan 

sedan diskutera hur man ska gå tillväga för att behandla patienten genom denna sorts 

kommunikation. Detta sparar både tid och pengar för både landstingen och för 

patienten. Det har också inneburit att man, genom att man har specialiserat sig, kan få 

tag på spetskompetens oavsett vart man är i landet vilket är väldigt viktigt påpekar Anna 

och Arne i sina intervjuer. 

I övrigt beskriver ledningen och några av de underställda cheferna hur de försöker 

hushålla med resurserna i form av att alltid hitta ”bästa tänkbara lösning”. När man 

lägger schemat finns det en tanke med att det ska krävas minimalt med resurser, man 

granskar hur semestern planeras för att också kräva minimalt med resurser berättar 

Arne. 

 

  



 

 

5. Analys 

För att underlätta för dig som läsare har jag valt att först analysera 

organisationsuppbyggnaden och dess påverkan på kommunikationen inom 

organisationen för att sedan bryta ned det i olika kommunikationshinder. Efter detta 

kommer jag att analysera förtroendeaspekten inom organisationen för att se hur 

ledningen kan bygga internt förtroende genom att kommunicera. Se Bilaga 5. ”Kodning 

av data” för att se mer specifika citat. 

5.1 Organisationsuppbyggnaden och dess påverkan på kommunikation 

Barn och Ungdomsenheten är uppbyggt med hierarkiska nivåer där en medarbetare ska 

gå till närmaste övre chef för att föra en dialog. Barn och Ungdomsenheten är en relativt 

stor enhet med sina 380 anställda och ser man till hela landstinget så är det en stor 

organisation med mer än 10 000 medarbetare. Detta innebär att det blir flera lager som 

kommunikationen ska färdas både uppåt och nedåt i hierarkin vilket anses vara ett 

hinder för att kommunikationen ska kunna flöda effektivt och snabbt. (Pandey & 

Garnett, 2006, s. 40)  

För respondenterna upplevs dock kommunikationsflödet som effektivt, Arne uttrycker 

att ”vi på Barn och Ungdomsenheten har bra kommunikation” och det var ingen av 

respondenterna som uttryckte att det tog lång tid att få informationen eller att det var 

olika information som nådde olika lager i hierarkin.  

5.2 Organisationskultur och dess påverkan på kommunikation 

Samtliga respondenter upplevde att de kunde gå till sin närmaste chef eller sina 

medarbetare och föra en dialog, både informellt och formellt. De hade formella möten 

samt att de informellt kunde gå över till varandra då avdelningscheferna och medicinska 

cheferna, förutom avdelning Z’s respektive, sitter på samma våningsplan. Även VC och 

biträdande VC sitter på ett gemensamt våningsplan. Även mail och telefonsamtal 

förekom frekvent. Det fanns många och snabba kommunikationsvägar inom 

verksamheten och det uppmanades till att ha regelbunden kommunikation i form av 

arbetsplatsträffar, olika möten, exempelvis avdelningschefsmöten och ledningsmöten 

där många av respondenterna deltog.  

Grunig (1992b, s. 2) argumenterade för att ”förtroende, öppenhet, trovärdighet, 

noggrannhet och ofta förekommande kommunikation” gynnade 

kommunikationsklimatet som i hans studie visat sig påverka organisationskulturen. Det 

är svårt att påverka organisationskulturen argumenterar Pandey & Garnett (2006, s. 40) 

men Barn och Ungdomsenheten har redan en organisationskultur som värnar om öppet 

klimat. De bygger förtroende för varandra genom att vara öppen med vad som händer 

inom organisationen och de använder varandra som bollplank frekvent. Arne från 

ledningen beskriver att de arbetar för att ha ett öppet klimat och att deras strävan är att 

kunna förklara de olikheter som kan förekomma vilket bygger på öppenhet och 

trovärdighet. De kan som sagt enkelt och snabbt kommunicera både informellt och 

formellt och något som tyder på att verksamheten även är noggrann är den noggranna 

uppföljningen de gör i budgeten veckovis och månatligen. Det kan därför tolkas som att 

Barn och Ungdomsenheten har en organisationskultur som gynnar 

kommunikationsklimatet. Fry (1995, s.182) beskriver även han att genom skapandet av 

en kultur där man har en öppenhet och respekt till varandra gynnar detta organisationen. 

Då Barn och Ungdomsenhetens samtliga avdelningar har regelbundna arbetsplatsträffar 

och andra olika möten på regelbunden basis vilket visar på att kommunikationen är 

regelbunden. De flesta respondenterna strävade efter att hushålla med resurserna och ge 



 

 

bäst vård till bäst pris vilket innebär att de har vissa gemensamma värderingar som 

grund till sitt arbete. När frågan ställdes om det var någon ytterligare information som 

de önskade från någon annan var det ingen som kunde komma på något vilket kan 

innebära att respondenterna upplever att de får tillräckligt mycket information och 

kommunikationen uppfyller därför kravet på ”mängd” samt att de upplever att den 

information de får är tillräckligt tydlig, i alla fall inom verksamheten då frågan riktade 

sig mot verksamheten.  

5.3 Ansvarsfördelning och dess påverkan på kommunikation och förtroende 

Som både Fry (1995, s. 183) samt Holland (2002, s. 409) beskriver är en tydlig 

ansvarsfördelning väldigt viktig för att få en effektiv kommunikation och för att kunna 

bygga förtroende.  Fry (1995, s. 184) beskriver att genom att ha tydliga förväntningar på 

alla medarbetare inom organisationen, både inom ledningen samt de övriga anställda, 

minskas problemet med att veta vems ansvar olika saker och ting är inom 

organisationen.  

Barn och Ungdomsenheten har en tydlig struktur som visar vilka i ledningen som är 

ansvariga för vilka frågor, exempelvis är VC till störst del ansvarig för läkarna medan 

biträdande VC har ansvaret för omvårdnadspersonalen och controller för den 

ekonomiska aspekten. Avdelningscheferna har ansvar för omvårdnadspersonalen och 

medicinska cheferna ansvar för läkarna. Avdelning X har även mindre grupper bland sin 

omvårdnadspersonal som har ansvar för olika områden på avdelning, exempel interiör, 

och har på så sätt skapat ett klimat där alla vet vilket ansvarsområde alla har och när det 

uppstår en fråga vet personalen vem de kan kontakta.  

Däremot är det lite mer otydligt för de medicinska cheferna vilket ekonomiskt ansvar de 

egentligen har. Den ena medicinska chefen uttryckte att denna inte har något 

ekonomiskt ansvar medan den andra uttryckte att den har ett. I deras 

åliggandeförteckning som de får skriva på när de blir medicinska chefer finns det en 

punkt som behandlar att den medicinska verksamheten ska bedrivas på ett 

kostnadseffektivt sätt vilket gör att det finns dokument som beskriver vilket ekonomiskt 

ansvar en medicinsk chef har. Men ändå upplevs det som otydligt av respondenten. En 

medicinsk chef vill utföra sitt arbete med tanke på att kunna ge den bästa vården och 

inte vad som är mest kostnadseffektivt. Detta behöver dock inte vara två olika saker 

beskriver flera olika respondenter. Göran, avdelningschefen, uttrycker också att det är 

den medicinska chefens ansvar att vara medveten om de olika behandlingarnas 

kostnader och de flesta respondenterna har ett ekonomiskt tänk för att hushålla med 

resurserna dels inom verksamheten men också inom landstinget. 

Holland (2002) beskriver sex olika punkter för att förbättra ansvarsfördelningen där han 

tar upp tydliga mål och ansvarsområden som en punkt. Brudney & Murray (1998) 

visade också i sin studie att det är viktigt att man har tydliga mål och ansvarsområden 

för alla respektive poster inom organisationen. Åliggandeförteckningen är tydlig men 

alla agerande är inte lika tydliga och Brudney & Murray (1998) beskriver att om man 

genom organisationens, ledningens och de anställdas agerande kan se organisationens 

mål kan man attrahera intressenter med liknande värderingar.  

En respondent uttryckte även att de anställda oftare får kritik för att de har kostat pengar 

trots att de har producerat mer vård, vilket kan vara en bidragande faktor till de 

anställdas olika ageranden. De anställda ska ge den vård som krävs, dels enligt lagen 

men också enligt organisationens mål och det är som respondenten uttryckte det ”man 

stänger av respiratorn när det finns en medicinsk indikation och fram till dess att man 



 

 

medicinskt bedömer det motiverat att fortsätta så fortsätter man”. Men när de anställda 

då sköter denna del av sitt arbete upplever de att de får kritik av 

verksamhetsområdesledningen vid mötena för ”att du [den anställde] har ju kostat 

pengar” och avdelningschefen Anna uttryckte att ”generellt sett så är vi fruktansvärt 

dåliga på credit och feedback” vilket kan vara varför målen, som syns i de anställdas 

agerande, skiljer sig lite åt från organisationens mål.  

Måltydligheten kan påverka vilka val en anställd gör i vissa situationer (Pandey & 

Garnett, 2006, s. 38) och Holland (2002) uppmuntrar organisationen till att ha tydliga 

policys för hur man hanterar olika problemsituationer som kan uppkomma inom 

organisationen. För Barn och Ungdomsenheten kan den skilda uppfattningen om ansvar 

komma från att det finns otydliga mål för respondenterna att följa. För att öka sin 

måltydlighet inom organisationen måste man först och främst vara tydlig med vilka mål 

man har (Holland 2002) men sen är det också viktigt att fokusera på prioriteringar för 

att kunna få organisationens anställda att arbeta åt samma håll (Holland, 2002). Samt att 

visa intressenterna hur organisationen hushåller med sina resurser eftersom en offentlig 

organisation har ett ansvar mot samhället också, vilket är en av deras intressenter. Att 

den anställde ser på vården i första hand och att den upplever att landstinget ser på 

ekonomin som viktigast visar att de inte upplevs ha lika prioriteringar. En annan aspekt 

av prioriteringarna som skulle kunna vara bidragande till detta problem är att det kan 

finnas olika gemensamma värderingar inom organisationen (Brown & Pritchard, 2006; 

Holland, 2002).  

5.4 Kommunikationen mellan de hierarkiska nivåerna 

Holland (2002) beskriver hur det är få ledningar som själva anser att de har ansvaret att 

hushålla med resurserna utan de anser att det är deras befattningshavare som ska 

hushålla med dessa. Inom Barn och Ungdomsenheten finns det ett ”ekonomiskt tänk” 

enligt Anna och samtliga respondenter visar på ett eller annat vis att medvetna om att de 

behöver hushålla med resurserna.  Göran berättar att ”det är samhällets pengar, inte 

landstingets pengar utan det här är skattemedel” de måste hushålla med för ”går vi 

[verksamheten] plus vet vi ju att landstinget går minus och de behöver ju pengar[na]”. 

Vidare är Anna, Arne och Agneta tydliga med att de behöver hålla noggrann koll på 

budgeten och är därför införstådda med att de har ett ansvar för att hushålla med 

resurserna. Barn och Ungdomsenhetens ledning är därför införstådda med att de också 

har ett ansvar för att hushålla med resurserna och att det inte bara är 

verksamhetsområdesledningen och landstingsrådets ansvar. Detta bidrar till att Barn och 

Ungdomsenhetens kommunikation upplevs vara bra och konsekvent. För när det inte 

finns en tydlig ansvarsfördelning och när ledningen anser att det är endast 

befattningshavarna som ska hushålla med resurser så kan detta sända ut motsägelsefulla 

meddelanden till övriga inom organisationen (och även utom). (Holland, 2002, s. 409)  

5.4.1 Kommunikationen mellan olika ledningar 

Holland (2002) visar hur intressenterna oftast är missnöjda med ledningarnas 

prestationer men intressenterna vet inte hur ledningen skulle kunna prestera bättre 

genom att göra annorlunda. Varför det upplevdes vara på det viset är eftersom det inte 

fanns någon direkt kommunikation mellan intressenterna och ledningen och detta 

påverkade negativt motivationen att förändra prestationerna.  

Inom Barn och Ungdomsenhetens verksamhet upplevs kommunikationen mellan 

avdelningsledningen bestående av avdelningschef och medicinsk chef, och 

verksamhetsledningen bestående av VC och biträdande VC, samt ibland även 



 

 

controllern fungera bra. Kommunikationen sker både via mail, telefon och muntligt 

samt både informellt då respondenterna beskriver hur de kan ta en dialog i korridorren 

eller på lunchrasten samt formellt då de har regelbundna möten. Regelbundenhet 

påverkar kommunikationen positivt enligt Brown & Pritchard (2006). Respondenterna 

upplever inte att någon information saknas eller att de inte förstår informationen de får. 

Tydlighet, enligt Brown & Pritchard (2006) påverkar också kommunikationen positivt. 

De gemensamma värderingarna som är viktiga för flera orsaker då det kommer till 

kommunikation och förtroende enligt flera forskare (Brown & Pritchard, 2006; Kramer, 

1999; Morgan & Hunt, 1994) verkar också finnas bland verksamhetsledningen och 

avdelningsledningen hos Barn och Ungdomsenheten. 

Däremot uttrycker både verksamhetsledningen och avdelningsledningen att de tycker att 

kommunikationen från verksamhetsområdesledningen kunde varit bättre. Informationen 

upplevs som diffus och en avdelningschef uttrycker att besluten som kommer från 

verksamhetsområdesledningen inte alltid ”känns relevanta”. Det finns ingen tydlighet 

och det finns inga tydliga gemensamma värderingar mellan 

verksamhetsområdesledningen och de övriga två ledningarna vilket påverkar 

kommunikationen negativt om man ser till vad studier av Brown & Pritchard (2006) 

med flera indikerar. Det finns dock en regelbundenhet med denna kommunikation då 

verksamhetsområdesledningen och övriga ledningar har ledningsmöten en gång i 

månaden där verksamhetsområdesledningen informerar övriga ledningar om vad som 

har hänt eller kommer att hända. Denna kommunikation upplevs som ”en 

hundraprocentig envägskommunikation” av respondenter från båda ledningarna och en 

avdelningschef upplever att verksamhetsområdesledningen inte vill ha någon dialog 

med avdelningscheferna. Carver (1997) uttrycker att ledningen måste öppna upp för 

kommunikation mellan intressenter och dem själva och att ledningen, där det behövs, 

också måste hjälpa till att formulera och kommunicera mellan de olika parterna. Om 

ledningen gör detta kommer det att påverka ledningens trovärdighet positivt samt att 

organisationens trovärdighet påverkas positivt. (Bogart, 1997, s. 160) Ledningar som 

arbetar med att förbättra sina prestationer arbetar ofta med att förtydliga deras ansvar 

men relationen till intressenterna hamnar i skymundan, beskriver Brudney & Murray 

(1998). Relationen mellan ledningarna och verksamhetsområdesledningen är viktig och 

bör därför arbetas med för att förbättra kommunikationen inom organisationen. En 

tvåvägskommunikation kan leda till att både ledningen och intressenter kan utvecklas 

och förbättras. (Holland, 2002)  

Pandey & Garnett (2006) visar att intern kommunikation är bättre för att gynna 

kommunikationsklimatet i form av regelbundenhet, mängd, tydlighet och gemensamma 

värderingar än extern kommunikation. Pandey & Garnett (2006) visar även att om 

organisationskulturen blir mindre hierarkisk och mer individbaserad kommer det att 

öppna för kommunikationsmöjligheter eftersom individer då söker information mer 

frekvent och vill föra den vidare. Kommunikationen ska fortfarande gå till ansvarig 

ledare (Holland, 2002) men det ska finnas en dialog mellan de olika ledarna. Förändra 

kommunikationssättet mellan dessa tre parter innebär att de prövar ett nytt sätt att arbeta 

på. Att våga prova nya sätt att göra sitt arbete på gynnar organisationen och genererar 

värde till organisationen enligt Holland (2002, s. 420). Är kommunikationen effektiv 

innebär detta även minskade transaktionskostnader för organisationen i form av att 

ledningen inte behöver förklara varje steg de tar. Transaktionskostnaderna minskar även 

när förtroendet inom organisationen ökar eftersom man litar på att en annan individ 

utför sitt arbete för att värna om tilliten den har fått. (Brown & Pritchard, 2006; 

Holland, 2002)  



 

 

5.4.2 Kommunikationen inom verksamheten 

Det finns dels avdelningschefsmöten samt arbetsplatsträffar inom verksamheten vilka 

sker regelbundet en till två gånger i månaden beroende på vilken avdelning det gäller. 

Avdelning Y har en pärm tillgänglig för all personal med all information som 

personalen känner att de behöver berättar Gustav och ingen av respondenterna upplever 

att de skulle vilja ha mer information om något vare sig det handlade om deras 

verksamhet eller om hela organisationen. Detta innebär att kommunikationen inom 

verksamheten gynnas av både regelbundenhet och mängd enligt de fyra faktorerna som 

Brown & Pritchard (2006) beskriver gynnar kommunikationen. Då det kommer till 

tydligheten nämner ingen av respondenterna att det är något som är oklart i den 

informationen de får samt att det finns många informella kommunikationsvägar som de 

kan använda sig av när något är otydligt. Informell kommunikation används oftast när 

det finns otydlighet i sammanhanget. (Pandey & Garnett, 2006) Precis som Kraut, et al. 

(2002) beskriver finns det informell och formell kommunikation inom en organisation 

där den informella kommunikationen oftast är mer spontan. Respondenterna uttrycker 

att de kan ta en lunch för att bolla lite idéer eller att de springer på varandra i korridoren 

och diskuterar ett problem lite snabbt när tillfälle uppstår.  

Gustav tog upp att hans arbetsplatsträffar hålls korta och att han är väldigt noga med 

vad som tas upp på träffarna. Han vill undvika att behöva göra en kallelse till 

arbetsplatsträffarna och liknande då de anställda enligt samverkansavtalet ska ha viss 

information inom en viss tid innan ett möte med den informationen. Den informationen 

väljer han istället, oftast, att ta upp på samverkansträffarna som det utgår kallelse för.  

Byråkrati, eller regler och lagar, som innebär bland annat pappersexercis inskränker på 

kommunikationen på två sätt. Dels påverkar byråkratin vilka vägar kommunikationen 

kan ta och dels påverkar den individer inom organisationen negativt genom att 

individen blir omotiverad att söka eller få information. (Pandey & Garnett, 2006, s. 39) 

Precis som Göran beskriver inskränker reglerna vilka vägar kommunikationen kan ta, 

dock visar han en förståelse för att det måste finnas dessa regler för att saker och ting 

ska gå rätt till.  DeHart-Davis & Pandey (2005, refererad i Pandey & Garnett, 2006) 

visar också att byråkrati kan öka fientligheten i en organisation. Detta innebär att det är 

väldigt viktigt för de inblandade att ta hänsyn till de byråkratiska hinder som finns när 

de kommunicerar. Då byråkratin leder till färre kommunikationsvägar, mindre 

informationssökande och ökad fientlighet gäller det för verksamheten att motverka 

dessa genom att stärka de kvarvarande kommunikationsvägarna och uppmuntra till att 

de används. Verksamheten måste skapa en organisationskultur som främjar 

kommunikationen. (Brown & Pritchard, 2006; Pandey & Garnett, 2006) 

Grupptillhörigheten för organisationen måste stärkas för att minska fientligheten 

(Kramer, 1999) som kan uppstå genom byråkrati och det blir extra viktigt för 

organisationen att arbeta för att motverka de negativa effekterna av gruppindelningar. 

5.5 Förtroende inom verksamheten  

Kramer (1999, s. 588) beskrev hur gruppindelningar kan leda till misstro mot andra 

grupper inom organisationen. Det fanns tydliga grupper inom Barn och 

Ungdomsenhetens verksamhet men det fanns inga tydliga negativa effekter på att det 

skulle finnas misstro mot andra grupper förutom två stycken situationer som beskrevs 

av olika respondenter. Dels beskrevs det ett missnöje för hur läkarna skötte sitt ansvar 

vid DRG-diagnostiseringen samt att det fanns ett starkt band mellan avdelning X och Y 

men att avdelning Z kändes som en annan grupp då de inte hade liknande 

verksamhetsuppbyggnad som de andra två avdelningarna eller samma möjligheter att 



 

 

hjälpa de övriga två avdelningar med personal. Avdelning X och Y hade heller inte 

samma möjligheter att hjälpa avdelning Z med personal som de kunde hjälpa varandra.  

Kramer (1999, s. 588) beskrev också de positiva effekterna med gruppindelningar. 

Gruppindelningar kan leda till att man känner en grupptillhörighet och att man som 

gruppmedlem känner förtroende för de andra gruppmedlemmarna inom samma grupp. 

På alla avdelningar inom verksamheten har läkarna och vissa sjuksköterskor olika 

medicinska områden som de har ansvar för och som de arbetar i grupper för att ständigt 

följa med i den medicinska utvecklingen. Dessa grupper beskrevs som positiva av 

Gustav, avdelningschef, eftersom personalen får känna ett ansvar samt känna att ”det 

här är jag bra på”. Vidare beskrev den medicinska chefen Yngve hur de känner 

förtroende för varandra i de medicinska områdesnätverken. De kunde alltid ringa eller 

maila varandra när det fanns frågor om de var osäker på något när det kom till en 

behandling av barn och att dessa grupper träffades några gånger per år leder också till 

att de får känna en grupptillhörighet vilket dels upplevs som positivt av 

gruppmedlemmarna men det är också positivt för organisationer som har grupper inom 

organisationen beskriver Kramer (1999, s. 588). 

Som tidigare beskrivit har Barn och Ungdomsenheten en organisationskultur som 

uppmuntrar till olika sorters kommunikation. Kraut et al. (2002) beskriver att informell 

kommunikation kan vara positivt för att stödja grupparbete. Det finns mycket informella 

kommunikationsvägar inom Barn och Ungdomsenheten samt att de används frekvent av 

respondenterna vilket kan vara en bidragande faktor till varför gruppindelningarna 

upplevs mer positiva än negativa inom verksamheten. 

5.6 Ekonomi och förtroende 

Då det kom till budgeteringen var det ingen respondent som inte upplevde att de kunde 

påverka budgeten till en viss del beroende på vad deras verksamhet behövde under året 

som kom. De flesta respondenter kände att det inte var ett problem om de behövde gå 

över budget för att en patient kostade mer än beräknat eller om det blev överbeläggning 

de var tvungna att plocka in extra personal eller övertid. Respondenterna uttryckte att 

”så länge vi kan förklara så är det OK”. Göran uttryckte också att om verksamheten 

sköter sin ekonomi får man ”förtroende högre upp i organisationen” och det var då 

lättare att be om pengar för till exempel ett nytt projekt för att ”de 

[verksamhetsområdesledningen] känner ett förtroende för oss”. För att bygga 

förtroende, enligt Morgan & Hunts (1994) KVM modell finns det tre antecedenter, 

gemensamma värderingar, kommunikation och ”opportunist beteende”. Återigen är 

organisationens och de anställdas gemensamma värderingar väldigt viktiga. Förtroendet 

när det kommer till budgeteringen verkar vara bra för Barn och Ungdomsenheten, det 

som upplevs problem och är återkommande i respondenternas svar är diskuterat ovan i 

och med en respondents frustration över att de anställda får höra att de bara kostar 

pengar och inte får någon positiv feedback för sitt arbete. Det handlar mer om 

kommunikation och gemensamma värderingar än förtroende och gemensamma 

värderingar. Detta eftersom respondenten beskriver att, trots att den har lite att göra med 

budgeten kan den påverka när den vet att det kommer en ny medicinsk behandling som 

blir dyrare än förväntat och uttrycker inte att den känner misstro i samband med 

budgeteringen. 

Kommunikationen kan påverka förtroendet positivt i en relation om den är av hög 

kvalité, relevant och trovärdig. (Morgan & Hunt, 1994, s. 25) Detta förtroende som 

Barn och Ungdomsenheten har i samband med budgeteringen kan påverka 



 

 

organisationen positivt i form av dels ökade chanser till goda samarbeten, minskad 

osäkerhet vid beslut tagna av andra samt ökad funktionell konflikt. (Morgan & Hunt, 

1994, s. 25) Målet med KMV modellen är bland annat att bygga långsiktiga relationer 

vilket är positivt för en organisation att göra med sina anställda då man vill behålla dem. 

Kramer (1999) diskuterar hur förtroende kan uppstå genom historik, roller samt 

gemensamma värderingar. Eftersom respondenterna upplever att de inte har haft 

tidigare problem med förtroende från verksamhetsområdesledningen, bortsett från det 

tidigare diskuterade problemet med återkoppling, är deras förtroende dels baserat på 

tidigare händelser, historik. Förtroendet kan även vara uppbyggt i och med att 

verksamhetsområdesledningen är en auktoritet och de anställda ska kunna lita på att en 

auktoritet gör prioriteringar och agerar för att nå organisationens mål. (Holland, 2002; 

Kramer, 1999) 

Enligt Pandey & Garnett (2006) påverkar byråkratin nämnvärt den interpersonella 

kommunikationen då det kommer till budgetering. Då budgetering kräver ett större 

samarbete mellan parter på grund av möten, uppföljningar med mera som alla positivt 

påverkar den interna kommunikationen (Pandey & Garnett, 2006) och bättre intern 

kommunikation leder till större förtroende (Brown & Pritchard, 2006) så blir 

inskränkningarna på kommunikationsvägarna på grund av byråkratin en negativ effekt 

på den interpersonella kommunikationen inom organisationen. Inom Barn och 

Ungdomsenheten verkar informationen och uppföljningarna med mera fungera bra då 

ingen av respondenterna uttrycker sig hindrade av något byråkratiskt eller av något 

annat vilket innebär att den negativa effekten på den interpersonella kommunikationen 

inte är så stor för Barn och Ungdomsenheten. Det enda som nämns är det Göran tar upp 

angående sina arbetsplatsträffar som är diskuterat tidigare i avsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6. Slutsats        

I detta avsnitt kommer jag att redogöra kort för vad min studie har gett för resultat och 

vad den har bidragit med inom områdena kommunikation och förtroende. Jag kommer 

även att besvara min problemformulering ”Hur kan ledningen i en offentligt styrd 

organisation, så som landstinget, kommunicera inom organisationen för att bygga 

internt förtroende?”, utifrån data som har samlats in under studiens gång. 

6.1 Kommunikationshinder 

Organisationskulturen inom Barn och Ungdomsenheten är öppen, med möjligheter till 

både formell och informell kommunikation som gynnar alla berörda parter. De 

beskriver hur de värnar om ett öppet klimat och samtliga respondenter kände att de hade 

någon de kunde bolla idéer och frågor med utan att vara tillbakatryckta av klimatet inom 

organisationen. Barn och Ungdomsenhetens kultur uppfyllde mer eller mindre de 

aspekter som mina teorier tog upp som väsentliga för att kunna gynna 

kommunikationen generellt sett från organisationskulturens perspektiv. De har 

regelbunden, trovärdig kommunikation som samtliga respondenter upplevde som 

tillräcklig och de flesta respondenter hade liknande värderingar, att ge bäst vård till bäst 

pris och hushålla med resurserna. Vilket innebär att deras organisationskultur upplevs 

som en möjlighet av dem för att kunna kommunicera eftersom den uppmuntrade 

respondenterna till att ta kontakt med varandra, både formellt och informellt och genom 

olika kommunikationsvägar. 

Ett hinder som fanns i kommunikationen var deras otydliga ansvarsfördelning inom 

själva verksamheten. Den var tydlig för ledningen och avdelningscheferna och var 

därför inte ett hinder för dessa grupper men upplevdes mindre tydlig bland de 

medicinska cheferna och utgjorde därför ett hinder för deras kommunikation. Detta 

kopplade jag till att det fanns hinder för kommunikationen mellan de medicinska 

cheferna och de övriga ledningarna i form av målotydlighet i 

verksamhetsområdesledningens agerande. Organisationens mål är att kunna ge vård till 

den behövande och detta är även lagstadgat men då de anställda gör detta och behöver 

arbeta övertid för att kunna uppfylla det så upplever de att de endast får kritik för att de 

har kostat pengar och ingen ”klapp på axeln” för att de gör ett bra arbete. Genom att 

dels upprätta tydligare policys om vad varje anställd ska göra i en situation som kräver 

mer resurser än vanligt eller som innebär övertid samt genom att visa de anställda vart 

organisationens prioriteringar ligger kan denna målotydlighet minskas. Självklart ska 

organisationen och dess anställda fortfarande hushålla med resurserna och detta bör 

också vara tydligt i policyn och i prioriteringarna men samtligas ageranden, inom 

organisationen, måste spegla organisationens mål för att gynna organisationen. 

Min litteratursökning beskrev ledningar som inte ansåg att det var deras ansvar att 

hushålla med resurser utan att det var befattningshavarnas, vilket ansågs vara ett 

problem i en organisation. Barn och Ungdomsenhetens ledningar, både 

verksamhetsledningen och avdelningsledningarna är införstådda med att resurserna 

måste användas på bästa sätt och att det är deras ansvar att hushålla med dem vilket 

innebar att de inte upplever ett kommunikationshinder i form av att ansvaret endast 

ligger hos befattningshavarna. 

Barn och Ungdomsenheten har ett öppet klimat som värnar om kommunikationen och 

de är tydliga med att de är en linjeorganisation och att kommunikationen ska ske i en 

linje. Ser man till deras hierarkiska uppbyggnad och linjekommunikation uppstår ett 



 

 

kommunikationshinder i form av de många lager informationen måste färdas innan den 

når sin slutgiltiga mottagare. Dock är samtliga respondenter överens om att de tycker att 

detta system är bra eftersom de alltid vet vilken de ska kontakta och upplever det därför 

inte som ett hinder för deras kommunikation. 

Barn och Ungdomsenheten uppfyller samtliga gynnande faktorer enligt Brown & 

Pritchards (2006) studie för kommunikationsklimatet. Kommunikationen är dock inte 

lika bra mellan verksamhetsområdesledningen och de övriga ledningarna.  Den upplevs 

som diffus och att det inte finns en dialog, utan endast envägs kommunikation. 

Monologen som uppstår blir ett kommunikationshinder för organisationen.  

6.2 Förtroende 

Det upplevdes av respondenterna att de hade ”fullständig tillit” från 

verksamhetsområdesledningen när det kom till att överskrida budgeteringen, så länge 

som man kunde motivera varför. Det upplevdes också som att ledningen hade tillit till 

varandra och att de flesta respondenterna kände ett förtroende för att var och en skötte 

sitt arbete. Det fanns inga kommunikationshinder i form av otillräckligt förtroende 

förutom två stycken situationer där förtroendet var lägre eller saknades helt och därför 

påverkar kommunikationen negativt. 

Den ena situationen är den med läkarna och DRG-systemet. Avdelningscheferna 

uttryckte att läkarna inte tog sitt ansvar och att avdelningarna därför inte alltid fick 

betalt för vad de hade gjort. Här krävs det mer efterforskning, se kapitel 8: Praktiska 

rekommendationer till Barn och Ungdomsenheten för fortsatta studier inom deras 

verksamhet, för att kunna ge en rekommendation för att lösa det problemet. 

Den andra situationen är mellan de olika avdelningarna. Det förtroende som saknas 

mellan avdelning Y och de övriga två avdelningarna behöver byggas upp. 

Respondenterna upplever att avdelning Y skiljer sig mycket från de övriga två 

avdelningarna både genom en annan uppbyggnad men också genom andra datorsystem. 

Det som blir ett kommunikationshinder är att det saknas en gemensam grupptillhörighet 

utan det uppstår misstro av att de är indelade i tre avdelningar (Kramer, 1999) eftersom 

det saknas effektiv kommunikation mellan avdelningarna.  Alla avdelningar behöver 

inte ha en liknande struktur men för att underlätta att låna personal emellan kan det vara 

bra om flera än endast personal från avdelning Y kan avdelning Y’s datorsystem och 

vice versa. Detta skulle också minska rädslan för att gå över till en avdelning där man 

inte vet vad man har att vänta sig då det skulle innebära ett moment mindre som man 

var osäker på.  

Många av respondenterna upplevde att det var dålig återkoppling och några undrade om 

det ens fanns någon. Det är positivt för organisationen att ge feedback. Anna uttryckte 

”precis som när man undersöker varför man får röda siffror för att undvika att få det 

igen bör man undersöka varför vi fick gröna siffror för att kunna uppnå det igen” för att 

visa varför han tycker att det är viktigt att man uppmärksammar när det går bra för att se 

vad man gör rätt. På så vis kan organisationen fortsätta utvecklas för att bli mer effektiv 

samtidigt som frustrationen minskar över att man får kritik när man ”bara gör sitt 

jobb”.  



 

 

6.3 Sammanfattning 
Barn och Ungdomsenheten vid det undersökta landstinget har en organisationskultur 

som gynnar kommunikation. Kommunikationen inom organisationen är regelbunden 

och trovärdig och samtliga respondenter upplevde att de fick tillräckligt med relevant 

information. Utifrån detta kan vi se att det finns förtroende inom organisationen mellan 

verksamhetsledningen och avdelningsledningarna. Det finns vissa hinder beskrivit i 

litteraturen, så som hierarkisk uppbyggnad, som ska försvåra kommunikation inom en 

organisation men enligt denna studie har Barn och Ungdomsenheten kommit över detta 

hinder. Genom att de har ett öppet klimat inom organisation där kommunikation, både 

informell och formell, kan färdas på många olika vägar och där samtliga respondenter 

upplever kommunikationen som tillräcklig har de lyckats komma förbi problematiken 

kring en hierarkisk uppbyggnad. Deras största hinder för deras kommunikation var 

deras otydliga ansvarsfördelning, den otydliga ansvarsfördelningen gjorde att 

respondenterna inte visste vem som bar ansvaret när problem uppkom och det gjorde 

också att de inte alltid visste hur de skulle agera. 

Förtroendet inom enheten verkar, enligt denna studie, som att det är starkt. Det behöver 

förbättras gentemot avdelning Y men det största problemet med förtroende finns mot 

den högre verksamhetsområdesledningen. Kommunikationen med den högre 

verksamhetsområdesledningen upplevs som ”envägskommunikation” och många 

respondenter uttryckte att de inte får feedback vilket är en viktig nyckelfaktor i att 

kunna bygga ett förtroende. Då förtroendet finns inom enheten där kommunikationen är 

två-vägs, informell och formell och där det finns flera kommunikationsvägar är detta 

några sätt som kan förbättra förtroendet till den högre verksamhetsområdesledningen. 

Denna studie visar att en ledning i en offentlig styrd organisation, så som ett landsting, 

kan bygga internt förtroende genom att ha både informell och formell kommunikation, 

genom många olika vägar, så som arbetsplatsträffar, mail och pärmar där informationen 

som delges upplevs av respondenterna som tillräcklig. Viktigt är också att 

kommunikationen inte är en envägskommunikation utan den rekommenderas att vara en 

tvåvägskommunikation där internt förtroende är viktigt för organisationen. Denna studie 

har visat på vikten av att ha både informell och formell kommunikation samt informella 

och formella vägar där kommunikationen kan färdas, om man vill kunna skapa internt 

förtroende inom sin offentliga organisation. Det är också viktigt för en ledning att 

kommunicera tydligt vilka ansvarsområden en enskild individ har för att minska risken 

att stjälpa det förtroende som finns inom organisationen. 

 

  



 

 

7. Praktiska rekommendationer till Barn och Ungdomsenheten för att förbättra 

kommunikationen och bygga internt förtroende 

I detta avsnitt vill jag redogöra för mina praktiska rekommendationer till Barn och 

Ungdomsenheten för att de ska kunna förbättra sin kommunikation och bygga mer 

internt förtroende. 

7.1 Kommunikationen med den övre ledningen 

För att förbättra kommunikationen behöver det bli en dialog, en stark två-vägs 

kommunikation som öppnar upp för att kommunicera på en mer individbaserad än 

hierarkisk nivå mellan verksamhetsområdesledningen och övriga ledningar, dock 

speciellt avdelningsledningarna. Detta innebär att verksamhetsområdesledningen och 

övriga ledningar bör föra en tvåvägsdialog som mer eller mindre jämställda, dock har 

verksamhetsområdesledningen fortfarande sin auktoritet men för att öppna upp för 

kommunikationen bör den ske på en individbaserad basis och inte på en hierarkisk 

basis. En avdelningschef önskade att verksamhetsområdesledningen skulle vara med på 

avdelningschefsmötena för att kunna föra en dialog med avdelningscheferna om vad en 

viss förändring skulle innebära för att ”det skulle bli bra direkt” om båda parter fick 

komma med förslag och synpunkter. Jag tror att det skulle vara en bra början till att 

öppna upp för en två-vägs kommunikation mellan ledningarna och 

verksamhetsområdesledningarna. Sen behöver ledningsmötena gå från att upplevas av 

ledningarna som monologer från verksamhetsområdesledningen till att vara en dialog 

mellan alla berörda parter som är med på mötet för att kunna förbättra 

kommunikationen mellan ledningarna så att de har möjlighet att bygga förtroende. 

Pandey & Garnett (2006) visar att intern kommunikation är bättre för att gynna 

kommunikationsklimatet i form av regelbundenhet, mängd, tydlighet och gemensamma 

värderingar än extern kommunikation, vilket också indikerar att 

verksamhetsområdesledningen borde kommunicera bättre med de övriga ledningarna. 

7.2 Förbättra samarbeten och förtydliga ansvarsfördelningen 

Ett sätt för att förbättra samarbetena, speciellt mellan de olika avdelningar, som delvis 

redan har påbörjats inom verksamheten, är att upprätta samarbets-PM. Detta innebär att 

man skapar tydliga policys för vad som ska göras vid vissa situationer (Holland, 2002) 

och det skulle kunna minska frustrationen som uppstår mellan avdelningarna när man 

”lånar” barn och till exempel all dokumentation inte finns. Finns det tydliga policys som 

säger vem som ska anteckna vad och när minskar dessa problem och varje individ vet 

vilket ansvar de har vilket innebär att frustrationen mellan avdelningarna kan minska. 

Minskar otydligheten med ansvarsfördelningen gynnas organisationen i form av en 

effektivare kommunikation och vet man vad var och en ska göra har man större 

möjligheter att bygga förtroende inom organisationen. 

7.3 Återkoppling 

Den sista aspekten som Barn och Ungdomsenheten och verksamhetsområdesledningen 

behöver arbeta med för att kunna bygga internt förtroende är att återkoppling och 

feedback behöver få större utrymme inom organisationen. En klapp på axeln för att visa 

att medarbetarna har gjort ett bra arbete behövs för att minska den frustration som 

upplevs när kritik kommer från verksamhetsområdesledningen. Det kan vara så enkelt 

att man under de formella mötena ser till att de gröna siffrorna får mer plats än tidigare 

så att de deltagande individerna får känna att det uppmärksammas. En klapp på axeln i 

korridoren när man möter en kollega för att uppvisa att man uppskattar dennas arbete är 

också en början.  



 

 

8. Praktiska rekommendationer till Barn och Ungdomsenheten för fortsatta 

studier inom deras verksamhet 

Under min studie framkom det några problemområden som inte rör varken 

kommunikation eller förtroende direkt men är av betydelse för Barn och 

Ungdomsenheten och/eller landstinget. Därför har jag valt att sammanfatta mina 

praktiska rekommendationer som innefattar studier inom deras organisation under ett 

eget avsnitt. 

8.1 Uppdelning av ansvarsområde mellan VC och biträdande VC 

Barn och Ungdomsenheten har en väldigt tydlig uppdelning av ansvar mellan 

verksamhetschef och biträdande verksamhetschef. Verksamhetschefen har det primära 

ansvaret över läkarna och biträdande verksamhetschef har det primära ansvaret över 

omvårdnadspersonal. Detta innebär vid ledningsgruppsmötena att de har helt olika 

frågor som de är intresserad av och bör veta men då det nu är sagt att biträdande 

verksamhetschef endast ska ersätta ordinarie verksamhetschef vid frånvaro innebär det 

att biträdande verksamhetschef inte får förstahands information om sina frågor och får 

heller inte vara med att diskutera dessa.  

En studie som undersöker dels vad som är för- och nackdelar med att ha en sådan skarp 

fördelning av ansvarsområden inom verksamheten jämfört med om de hade 

gemensamma områden skulle vara intressant och väsentlig för organisationen då de 

behöver motivera deras val av deltagare. 

8.2 Omvårdnadspersonalens perspektiv 

Min studie undersöker endast de olika ledningarnas perspektiv och samtliga 

respondenter uttrycker att det är enkelt för personalen att komma och fråga en fråga, 

”det är bara att komma in” berättar en avdelningschef. Men upplever 

omvårdnadspersonalen att det är så?  

En studie som undersöker hur omvårdnadspersonalen upplever att deras åsikter kommer 

till känna, en studie som undersöker om de får känna sig så delaktiga i processerna som 

ledningarna har beskrivit att de är, skulle vara intressant för att se om uppfattningarna 

stämmer. Som beskrivit i min studie är det viktigt att individer får känna att de är 

delaktiga och att de får ta ansvar men min studie besvarar inte om 

omvårdnadspersonalen känner sig delaktiga och känner att de får ta rätt ansvar. 

8.3 Arbetsplatsträffarna 

Arbetsplatsträffarna har olika struktur och är olika frekventa. En avdelning har 

arbetsplatsträffar var fjortonde dag medan de övriga har en gång i månaden. Vad är för- 

och nackdelar med att ha dem mer ofta eller mer sällan? Vissa arbetsplatsträffar går 

igenom mer ytlig information och en annan gick igenom aktuella frågor och lämnade 

ytlig information till att finnas i en pärm på avdelningen. Vad är för-och nackdelarna 

med dessa olika sätt att bygga upp arbetsplatsträffarna? Kan man effektivisera dem på 

något sätt? En studie där man använder sig av exempelvis fokusgrupper som fritt får 

argumentera och motivera hur de skulle tycka att en arbetsplatsträff ser ut skulle kunna 

vara en början till forskning på detta område.  

En annan intressant aspekt angående arbetsplatsträffarna är att det är få läkare som 

deltar i dessa enligt Peter, medicinsk chef. Han uttrycker att det är viktigt och en bra 

möjlighet till att kommunicera med övriga yrkesgrupper inom avdelningen. En studie 



 

 

som visade för-och nackdelarna med arbetsplatsträffarna och som sedan bygger vidare 

på varför det är viktigt eller inte för alla yrkesgrupper att deltaga kan vara motiverad. 

8.4 Vems är ansvaret när det kommer till DRG-diagnotiseringen 

Eftersom det finns frustration bland de anställda över att läkarna inte sköter sitt ansvar 

när det kommer till DRG-systemet och anteckningarna av diagnotiseringen av 

patienterna kan en studie kring varför detta inte sköts vara motiverad. Är det så att 

läkarna inte har tid? En medicinsk chef uttryckte i min studie att de hade mycket 

administrativt arbete att göra förutom sin läkarroll. Vilka prioriteringar finns bland 

läkarna?  

Här krävs det nästan en kvalitativ studie då studien skulle söka förståelse för varför det 

inte görs. En kvantitativ studie skulle kunna utföras om en kontextintervju först görs för 

att se vart hindren kan finnas och sedan en kvantitativ studie i form av enkäter med 

frågor baserade på kontextintervjun.  

  



 

 

9. Sanningskriterium 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp olika sanningskriterium för att diskutera min 

studies kvalité. Jag börjar med tillförlitlighet och dess delkriterier för att sedan avsluta 

med äkthet. 

9.1 Tillförlitlighet 

9.1.1 Trovärdighet 

”Om det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, är det när allt 

kommer omkring trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram till 

som avgör hur pass acceptabel den är i andra människors ögon” (Bryman, 2010, s. 354). 

Att ta reda på hur trovärdig den sociala verkligheten är i ett arbete görs bland annat 

genom att man som forskare ska följa de regler som finns och att man ska använda 

respondentvalidering.  Detta arbete har följt de regler som finns i och med att mina 

respondenter har delgivits information om studiens syfta och fått möjligheten att avböja 

att deltaga i studien men även genom att de har anonymiserats. Det har varit känsligt att 

studera en offentlig organisation men genom att följa de etiska aspekterna att inte skada 

mina respondenter och genom att jag som forskare har varit så objektiv jag kan i min 

empiri anser jag att denna studie har uppfyllt de etiska aspekterna. 

När det kommer till respondentvalideringen har jag inte skickat hela arbetet till mina 

respondenter då dessa redan inför intervjuerna var tidspressade och jag såg ingen 

möjlighet att de skulle hinna läsa arbetet. Det jag istället har gjort är att jag under 

intervjuerna har frågat olika frågor om samma aspekter för att få så många versioner 

som möjligt som bekräftar den sociala verkligheten. Vid något tillfälle var jag osäker på 

om jag hade tolkat en respondent rätt och mailade därför denne för att fråga om jag hade 

förstått svaret rätt, vilket jag hade. Jag tycker därför att mitt arbete är trovärdigt om än 

att det finns aspekter som skulle kunna förbättras. 

9.1.2 Överförbarhet 

Vid en kvalitativ studie strävar forskaren efter en djupare förståelse och inte en bredare 

vilket innebär att du som forskare, när du genomför en kvalitativ studie måste 

åstadkomma denna djupare förståelse genom din metod.  Genom att ge en”’ tät’ 

beskrivning” ska man kunna analysera hur överförbar mina resultat är på andra liknande 

situationer. (Bryman, 2 010, s. 355) Då jag har försökt att beskriva varje situation 

väldigt tydligt och har grundligt visat vilken metod jag har använt anser jag att mitt 

arbete ger en tät beskrivning av situationerna vilket mina intervjuer ämnar analysera. 

9.1.3 Möjlighet att styrka och konfirmera  

Som tidigare diskuterat så måste forskare vara medvetna om deras förförståelse och att 

man inte är helt objektiv i en kvalitativ studie (Bryman, 2010, s. 355). I detta arbete har 

jag dels förklarat min förförståelse och hur denna skulle kunna påverka mitt arbete och 

jag har under min metodbeskrivning och genomförning av metod använt mig av olika 

hjälpmedel, bland annat semistrukturerade frågor, för att inte låta min förförståelse 

påverka resultatet i intervjuerna.  

9.2 Äkthet 
Inom äkthet beskriver Guba och Lincoln (citerade i Bryman, 2010, s. 356) att det finns 

ett antal frågor som bör besvarar vid en kvalitativ studies granskning. Frågorna rör 

bland annat om undersökningen har givit en rättvis bild av olika åsikter samt olika 

autenciteter. I detta arbete har flertalet olika åsikter kommit fram, bland annat att den 



 

 

övre ledningen inte ser samma problem med kommunikationen mellan de hierarkiska 

nivåerna så som avdelningsledningen gör. I arbetet har jag valt att visa dessa olika 

åsikter och de olika bilderna av samma situation, bland annat ansvarsfördelningen, för 

att visa en rättvis bild av hur kommunikation och förtroende ser ut inom det undersökta 

landstinget. Autenciteterna behandlar huruvida undersökningen hjälper respondenterna 

att förbättra sin nuvarande situation och vidta åtgärder för att kunna göra detta (Bryman, 

2010, s. 357). Genom att analysera data, dra slutsatser och ge praktiska 

rekommendationer har detta arbete givit landstinget möjligheten att förbättra sin 

kommunikation och på så sätt skapa värde genom kommunikationen. Viktigt att komma 

ihåg är att studien inte ämnar generalisera trots den breda problemformulering utan den 

ska kunna vara en grund för vidare forskning inom området. 

  



 

 

10. Rekommendationer till fortsatta studier inom kommunikation och förtroende 

I detta avsnitt kommer jag att ge mina rekommendationer till en mer allmän studie inom 

områdena kommunikation och förtroende. Det är ett forskningsgap som jag har under 

min studies gång stött på som jag finner intressant för fortsatta studier. 

10.1 Internt förtroendebyggande inom offentlig sektor 

Då jag sökte efter litteratur för min studie fanns det väldigt lite artiklar om hur man 

internt bygger förtroende inom offentlig sektor. Min studie är baserad på litteratur som 

undersöker hur man bygger förtroende med externa intressenter inom offentlig sektor 

samt hur man bygger förtroende internt inom privat sektor. Mitt studieobjekt visade sig 

ha få av de hinder som litteraturen beskrev, vissa hinder upplevdes inte som hinder av 

mitt studieobjekt vilket visar på att en studie som undersöker hur man bygger internt 

förtroende inom en offentlig organisation är motiverad. 

Denna studie skulle kunna genomföras med kontextintervjuer som, likt min studie, 

frågar interna intressenter bland annat vad som är förtroende för dem, vilka de känner 

förtroende för och liknande. Sedan skulle en kvantitativ studie kunna utföras baserad på 

dessa kontextintervjuer för att få ett fokus på de anställda inom varje avdelning. 
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Bilaga 1. Intervjuguide för kontextintervju/intervju med verksamhetschef och 

controller 

Intervjuguide för verksamhetschef/controller samt biträdande verksamhetschef 

Verksamheten 

Hur är Barn och Ungdomsenhetens organisation uppbyggd? 

- Ansvar, Geografiskt placering, arbetsmodell  

- Arbetar ni med efter någon arbetsmodell? 

- Landstinget är budgetstyrt – hur arbetar ni (barn och ungdomsenheten) kring er 

budget? 

- Vilka underlag finns till budgeten? Hur bedöms dessa? Hur tas de fram? 

-Hur påverkas barn och ungdomsenheten av att vara en länsverksamhet? 

- Vad tar ni hänsyn till? 

-Hur många anställda och i vilka positioner? (vilken hierarki, organisationsuppbyggnad) 

-Vilka uppgifter har Barn och Ungdomsenheten inom landstinget /utanför landstinget? 

-Hur arbetar ni inom kliniken? 

- Har ni samarbeten med andra avdelningar? 

 Patienter 

 Forskning 

-Hur hanterar ni patienter och anhöriga? 

-Har ni specialister inom olika områden eller fungerar er verksamhet som ett nav och ni 

skickar patienter till olika avdelningar, så som röntgen, ortoped etcetera? 

- Är Barn och Ungdomsenheten dynamisk genom att följa med i olika förändringar eller 

uppstår det komplikationer? Vilka sorts komplikationer upplever ni? Hur går ni tillväga 

för att lösa dessa? 

o Vilket ansvar har du som verksamhetschef? Hur kan du påverka 

dynamiken inom barn och ungdomsenheten och/eller landstinget? 

o Vilket ansvar har du som controller? Hur kan du påverka dynamiken 

inom barn och ungdomsenheten och/eller landstinget? 

-Hur hanterar ni en babyboom? 

  

-Ni får förvarningar på x antal månader inför en babyboom – hur snabbt kan ni förändra 

er organisation så att ni kan hantera en babyboom eller är ni redan förberedda? 

-Vilken väg måste besluten gå för att förändringen ska kunna ske? 

-Hur fattas beslut inom kliniken? 

- Budgetering 

-Utökning av verksamhet 

-Minskad verksamhet 

-Vilken vikt har patienternas relationer till era anställda? 

-Hur undersöks denna relation? 

-Hur påverkas Barn och Ungdomsenheten av dess patienter och anhörigas åsikter? 



 

 

o Vad gör ni med åsikterna? 

-Vad händer när en kris inträffar i form av smitta eller överbelastning av sjukbäddar? 

- Vilka marginaler har ni vid behandling av patienter vid oförutsedda händelser? 

-Är det något mer ni vill tillägga?  

- Upplevda problemområden (flaskhalsar) 

- Upplevda svårigheter kring att ta beslut 

- Fördelar/nackdelar 

Verksamhetschefens roll 

-Hur länge har du arbetat inom landstinget? 

o Vilka roller har du haft inom landstinget? 

-Hur upplever du landstinget idag? 

o Är det annorlunda idag jämfört med när du började arbeta? 

o Vilka förändringar har du upplevt under din tid som verksamhetschef? 

-Vilken roll anser du att du har i verksamheten? 

o Vilket ansvar har du i din roll idag? 

-Vad är din roll för Barn och Ungdomsenheten? 

o Vilket ansvar har du i din roll? 

-Vilka arbetsuppgifter har du som verksamhetschef? 

o Vad är din uppfattning kring de olika arbetsuppgifterna? 

 Tidseffektivitet 

 Pappersarbete 

 Beslut 

 Lönesamtal? 

-Har du övriga åtaganden?  

o Vilka?  

o Påverkar de dig som verksamhetschef?  

o Hur?  

-Har du något mer du vill tillägga? 

o Upplevda problemområden 

o Upplevda svårigheter kring att ta beslut 

o Fördelar/nackdelar 

Controllerns roll 

-Hur länge har du arbetat inom landstinget? 

o Vilka roller har du haft inom landstinget? 



 

 

-Hur upplever du landstinget idag? 

o Är det annorlunda idag jämfört med när du började arbeta? 

-Vad är din roll idag? 

o Vilket ansvar har du i din roll idag? 

-Vad är din roll för Barn och Ungdomsenheten? 

o Vilket ansvar har du i din roll? 

o Vilka kontakter inom verksamheten? Mer än verksamhetschefen, 

Facetoface,  

-Vilka arbetsuppgifter har du som controller? 

o Andra ekonomiska processer? 

o Vad är din uppfattning kring de olika arbetsuppgifterna? 

 Tidseffektivitet 

 Pappersarbete 

 Beslut 

-Har du övriga åtaganden?  

o Vilka?  

o Påverkar de dig som controller?  

o Hur? 

-Vi vet att du, tillsammans med andra controllers, tar fram och värderar underlag till 

budgeteringen – kan du beskriva denna process närmare.  

o Vilka underlag tar ni fram? Hur? 

o Hur värderas dessa? Utifrån vad? 

o Hur presenteras dessa? För vem? 

-Kan du beskriva ditt arbete utifrån de olika rollerna du har?  

o Coach 

o Kamrer 

o Pedagog 

o Analytiker 

-Har du något mer du vill tillägga? 

o Upplevda problemområden 

o Upplevda svårigheter kring att ta beslut 

o Fördelar/nackdelar 

Kommunikation 

-Kan ni beskriva kommunikationsprocesserna inom landstinget utifrån er egen 

uppfattning/position? 

o Vilka olika vägar finns det? 

o Vem kommunicerar med vem? 



 

 

-Kan ni beskriva kommunikationsprocesserna inom Barn och Ungdomsenheten utifrån 

er egen uppfattning? 

o Vilka olika kommunikationskanaler finns det? 

o Vem kommunicerar med vem? 

o Hur kommuniceras beslut från landstingsrådet ner till de anställda? 

o Vilken uppföljning görs inom Barn och Ungdomsenhetenet? 

-Finns det några situationer där ni upplever det svårt att kommunicera? 

-Upplever ni att det finns skillnader i hur man kommunicerar på olika nivåer inom 

landstinget?  

- Formella och informella kommunikationskanaler 

 

Gemensamma frågor; 

o Vilken relation har ni till varandra? (verksamhetschef och controller) 

o Hur kommunicerar ni?  

o Vad kommunicerar ni om? 

o Vilket stöd ger ni varandra? 

o Finns det riktlinjer för vad var och en ska göra (för den andre)? 

o Upplever ni att något saknas? 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide till avdelningschef/medicinsk chef 

Intervjuguide till avdelningschef/ medicinsk chef vid LANDSTINGET. 

 

Arbetsrollbeskrivning 

Ansvarsområden 

Befogenheter att ta ekonomiska beslut 

Kan du beskriva din arbetsposition och din arbetstitel? 

Vilka arbetsuppgifter har du som avd/med. chef? 

Hur länge har du arbetat som avd chef / medicinsk chef 

Vilken bakgrund (utbildning) /erfarenhet har du? 

 

Verksamhetsbeskrivning 

typ av specialitet,  

Hur många vårdplatser erbjuder ni och hur många patienter har ni i snitt per dag/per år) 

Hur många tjänster har er avdelning? Läkare, SSK, USK 

Kan du beskriva er bemanningskurva under året? 

Om det uppstår behov av personal tillfälligt – hur löser ni detta? (tar ni in ”stafett”, kan 

ni låna från andra avdelningar?) 

Om ni har behov av att anställa en till, hur går detta till? Vem har ansvaret och 

befogenheten att ta det beslutet? Om ni upptäcker att ni har behovet i januari – hur lång 

tid tar det innan ni har tillsatt behovet? 

Vilka samarbeten har ni på er avdelning? 

Kan du beskriva dessa närmare? 

Finns det några samarbeten du önskar fanns? 

Hur är er arbetsgrupp uppbyggd? 

Hur arbetar ni för en bra arbetsmiljö? 

Har ni egna patienter eller hjälper ni till där ni behövs? 

Om du behöver råd, vem frågar du? 

Kan du ge exempel på olika frågor som du skulle ställa till din verksamhetschef, din 

med/avd chef samt dina anställda? 

 

Kompetenstillgång 

På din avdelning, upplever du att ni har tillgång till rätt kompetens, i rätt mängd, vid rätt 

tillfälle? 

Kan du utveckla? 

Upplever du att barn och ungdomsenheten har tillgång till rätt kompetens, i rätt mängd, 

vid rätt tillfälle? 

Kan du utveckla? 

Vid avsaknad av kompetens och/eller kunskap – hur gör ni då? (hyr in personal, 

rådfrågar, slussar patienten vidare) 

Förutsättningar för outsourcing av kompetens 

Användning av databaser 

 

Kommunikation inom den egna verksamheten 

Hur får du reda på information som rör din verksamhet/avdelning? 

Hur kommunicerar med de anställda på avdelningen. Vem berättar vad? Vad brukar ni 

få veta? Vad vill du veta? 

När det kommer till information om ekonomi så som budget, löner, prioriteringar, 

nedskärningar, extra tillskott med mera – hur får du reda på sådant? Vem berättar det? 



 

 

Hur berättar den det? Vilken sorts kommunikation använder den? (mail, ringa, face-to-

face) 

Om ledningen kommer med ett (negativt) beslut – vem framför detta? Och vem för 

vidare informationen till dina underordnade? (Vem har ansvaret för att föra vidare 

informationen?) 

Hur kommunicerar du med dina underordnade? 

Vilken typ av information förmedlar du till dem? 

Åtgärder som kan härledas till budgetförändringar; hur går du tillväga för att framföra 

dessa? - Berättar all information som delgivits dig, bakgrundsbeskrivning 

/väljer ut relevant information och vilken då i så fall? 

 

Lojalitet/Värderingar/Information 

Kan du beskriva vad dina anställda berättar för dig, hur de berättar detta och vad det 

betyder för dig? 

Kan du berätta hur du får veta något från vc, voc, och ledningen? 

Hur berättar de detta för dig? 

Vad skulle du önska att du fick veta? Är det någon information du känner saknas eller 

någon information du inte känner att du skulle behöva? Hur skulle du vilja få den 

informationen? 

Finns det någon specifik information du skulle vilja ha om din avdelnings ekonomiska 

situation? / Vilken information skulle du värdesätta om din avdelnings ekonomiska 

situation? 

Vem vill du berättar denna information i så fall? 

 

Budgetering  

Hur och när beräknas din verksamhets budget?  

-Vilka möjligheter har du att påverka budgeteringen i din avdelning/ansvarsområde 

-Hur stor flexibilitet upplever du att det finns i budgeten vid oförutsedda händelser? 

Hur går ni tillväga när (om) budgeten överskrids?  

Om ni vet att budgeten kommer att överskridas – vem pratar du med om detta? 

Om budgeten har överskridits – vem pratar du med om detta? 

Vilka möjligheter har ni att gå över budget? 

Vad krävs för att ni ska gå över budget?  - Vilka anledningar är ”ok”? 

-Har verksamhetsledningen förståelse för budgetram/verksamhetens behov 

Ni får en summa pengar från verksamhetsområdeschefen till er avdelning för att 

budgeteras – vet du hur denna summa bestäms?  

Kan du påverka denna summa? 

Hur sätts budgeten för er avdelning?  

På vilka grunder?  

Kan ni påverka budgeten i efterhand?  

Vad gör ni om något oväntat händer som kan påverka budgeten? 

Om ni får överskott i budgeten, vad används överskottet till? 

Om en annan avdelning får underskott och ni får överskott – kan ni flytta ”era” pengar 

då till den andra avdelningen så att båda avdelningarna får svarta eller gröna siffror 

istället för röda? 

 

Kostnadseffektiva lösningar 

Vi vet att landstinget har arbetat fram olika kostnadseffektiva lösningar, så som 

telYngvek. 



 

 

-Hur arbetar ni med kostnadseffektiva lösningar? Är det ett kontinuerligt arbete på er 

avdelning? 

-Hur når dessa lösningar både ner till dina underordnade men också upp till ledningen? 

Vilken möjlighet har du att påverka dessa (eventuella) lösningar? 

-Vilka förändringar har skett i verksamheten som gjort arbetet mer kostnadseffektivt? 

Prestationsbaserad finansiering 

Kan du beskriva din uppfattning av DRG inom din avdelning? 

Vem har ansvaret för att koda patienternas diagnoser? 

Vilka erfarenheter har du av att använda DRG? Positiva/Negativa/flaskhalsar 

 

Organisationen: 
Hur upplever du att landstinget är uppbyggt? 

Hur får du reda på beslut som har tagits av landstingsrådet? 

Hur upplever du att landstinget som organisation har för hinder och möjligheter när det 

kommer till att förändras? 

Kan du ge exempel på förändringar som du har upplevt? 

Vad har du möjlighet att förändra i din organisation? 

Kan du ge exempel på en förändring du har gjort? 

Upplever du att landstinget uppmuntrar sina anställda till förändring? Hur? 

Om du vill påverka något i din verksamhet – hur gör du då? Vem går du till? Hur går 

det till när förändringen går från idé till verklighet? 

 

Kommunikation med överordnade verksamheter/chefer 

Har du någon kontakt med verksamhetschefen? 

Kan du beskriva din kontakt med verksamhetschefen? 

Vilket informationsutbyte sker vid denna kontakt? 

Vilket informationsutbyte hade du önskat skulle ske vid denna kontakt? 

Har du någon kontakt med verksamhetsområdeschefen/ledningen? 

Kan du beskriva denna kontakt? 

Vilket informationsutbyte sker vid denna kontakt? 

Vilket informationsutbyte hade du önskat skulle ske vid denna kontakt? 

Har du någon kommunikation med andra chefer? I så fall, vilka? Kan du berätta om vad 

och hur ni kommunicerar om. 

  



 

 

Bilaga 3. Introduktionsbrev till medicinsk chef/avdelningschef 

 

Hej X! 

Jag skriver till dig då du är en viktig del för fortsättningen av mitt examensarbete som 

jag skriver mot Barn och Ungdomsenheten i XXX. Jag är en student från sista terminen 

på civilekonomprogrammet och jag heter Pernilla Sedervall. 

Min uppsats handlar om ekonomiskt värdeskapande och hur man kan kommunicera 

inom en klinik på ett landsting på ett kostnadseffektivt och fungerande sätt. Vi 

kontaktade först Controller-staben på XXX och därifrån fick vi kontakt med XXX, 

verksamhetschef, samt XXX, ansvarig controller, för Barn och Ungdomsenheten. Jag 

tycker att er klinik är intressant bland annat utifrån de ekonomiska förutsättningarna, att 

det är en länsverksamhet och en stor basenhet på XXX. 

Jag har framfört en önskan att få intervjua de avdelningschefer och medicinska chefer 

på Barn och Ungdomsenheten som är involverade i kommunikationen med X och jag 

fick då dina kontaktuppgifter. Det jag nu önskar av dig är att du kan möta upp mig för 

en intervju på cirka en-två timmar där jag kommer att ställa frågor rörande er 

verksamhet, budgetering och kommunikation. Jag vill prata med dig då det är ni 

avdelnings-/medicin-chefer som ska verkställa åtgärderna i kommunikationen från X, 

som i sin tur tagit emot den ekonomiska informationen från landstingsrådet och 

verksamhetsområdeschefen. Era kommunikationskanaler är väldigt viktiga för min 

studie och jag skulle vara oerhört tacksamma om ni kan tänka er att ställa upp på en 

intervju! 

Jag är flexibel när jag kan ha intervjun, men önskar att den kan ske under veckorna 16 

och 17, (15/4-26/4), då jag har en deadline i mitten på maj då hela uppsatsen ska vara 

klar. 

Jag hoppas att ni känner er intresserade och att ni kontaktar mig snart! 

Med Vänliga Hälsningar 

Pernilla Sedervall  

p.sedervall@gmail.com 

07x – xxx xx xx 
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Bilaga 4. Introduktion för intervju 

Introduktion för intervju 

Hej! 

Jag kommer från Handelshögskolan vid Umeå Universitet och skriver just nu ett 

examensarbete mot Barn och Ungdomsenheten vid XX läns landsting. Arbetet syftar till 

att kartlägga kommunikationsprocesserna vid Barn och Ungdomsenheten för att ge mig 

möjlighet att analysera detta och se på processerna ut ett företagsekonomiskt perspektiv 

och på så vis se om det finns möjligheter till förbättringar enligt nutida teorier.  

Jag har kontakt med XX som är verksamhetschef på Barn och Ungdomsenheten samt er 

controller, XX. Genom en intervju med dessa har jag fått en förståelse för hur Barn och 

Ungdomsenheten är uppbyggt och jag vill, genom intervjuer med alla era 

avdelningschefer och medicinska chefer kartlägga hur kommunikationsprocesserna 

inom organisationen och verksamheterna fungerar och vad som eventuellt saknas 

och/eller kan förbättras. 

I mitt slutgiltiga arbete kommer jag inte att nämna dig vid namn utan jag kommer att 

döpa avdelningarna till x,y,z och sedan har dessa avdelning sina respektive chefer. Detta 

gör jag för att jag hoppas att ni ska känna att det inte är ni som individ som blir 

granskad utan jag vill granska verksamheten och dess möjlighet att bli mer effektiv. 

Ditt deltagande är viktigt för mig och jag är väldigt tacksam för att du tar dig tid att 

ställa upp på denna intervju. Har du några frågor är det bara att ställa dessa direkt eller 

maila till mig i efterhand. Arbetet med dess resultat kommer att publiceras så att du kan 

ta del av min analys och slutsats. 

Är det OK att jag spelar in intervjun? Detta för att jag inte vill missa några viktiga 

synpunkter och åsikter. Jag kommer att transkribera intervjun senare och från då är du 

avdelningschef/medicinsk chef x, y eller z. 

 

 



 

 

 

Kodning av data Textstycke  Avdelning /nivå 

 Organisations-uppbyggnaden 

och dess påverkan på 

kommunikation 

 

1. ”den återkoppling hon har fått från 

verksamhetsområdesledningen” 

1. Ledningen och 

verksamhets-

områdes-ledningen 

 Organisationskultur och dess 

påverkan på kommunikation 

 

2. ”Det finns även möjlighet att ta barn från en annan av 

avdelningarna om de är fria från infektioner men då är det 

också att det är den respektive avdelningsläkaren som är 

ansvarig för barnet men att omvårdnadspersonalen är 

gemensam.” 

2. Mellan de olika 

avdelningarna 

 Ansvarsfördelning och dess 

påverkan på kommunikation 

och förtroende 

 

3. ”egentligen så ser jag det väl som att jag har ansvar för det 

som händer och sker i den här verksamheten” 

4. De medicinska cheferna har ”det medicinska ansvaret för att 

det som bedrivs här på avdelningen är det som vi ska hålla på 

med” 

5. ”jag ser ju ändå hela avdelningen med all dess personal som 

det jag ansvarar för”. 

6. ”det var ju mitt ansvar nånstans att ha koll på det men det hade 

jag ju inte haft” 

3. Avdelningschef 

4. Ledningen om 

medicinsk chef 

5. Ylva, medicinsk 

chef 

6. Medicinsk chef om 

dess ansvar 

 

 Kommunikationen mellan de 

olika hierarkiska nivårerna. 

7. ”vi träffas alla (avdelningschefer) tillsammans med X 

(biträdande VC) för att kunna ha en bra översyn” 

8. ”jag vet inte riktigt om jag fick gehör” 

9. ”det är väldigt långt ifrån oss … ingen riktigt nära dialog och 

man vet inte riktig vad som händer, vad dom hittar på, dom där 

borta” 

 

 

 

7. En avdelningschef 

8. Ledningen vid 

kommunikation 

med verksamhets-

områdesledningen 

9. Avdelningsledning

en om 

verksamhets-

områdesledningen 

B
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10. ”hundra procentig envägskommunikation” 10. Avdelningsledning

en om 

verksamhets-

områdesledningen 

 Kommunikationen mellan 

olika ledningar 

11. ” väldigt bra kommunikation” 

12. ”jätteskönt”, 

”bekvämt”, ”inte slösa tid” 

11. Ledningen om de 

olika ledningarnas 

kommunikation 

12. Avdelningsledning

en om 

kommunikations-

vägarna upp till 

verksamhets-

ledningen 

 Kommunikation inom 

verksamheten 

 

13. controllern är ” på det ena eller det andra sättet … involverad i 

allt som sker” 

13. Ledningen 

 Förtroende inom 

verksamheten 

14. ”Som chef är det viktigaste som jag ska ta hand om 

medarbetarna” 

15. ” svårt att få tag på tillräcklig kompetens”  

16. ”så småningom har de [verksamhetsområdesledningen] 

förstått” 

17. ”verksamhets-områdesledningen har ”fullständig tillit” till 

dem” 

18. ”sköter man ekonomin får man förtroende högre upp i 

organisationen” 

19. ” En respondent uttrycker också att det är svårt att få läkarna 

att ta ansvar för kodningen till DRG poäng” 

14. Avdelningschef 

15. Avdelningschef om 

anställda 

16. Avdelnings-

ledning om 

verksamhets-

områdesledning 

17. Ledningen 

18. Ledningen 

19. Avdelningschef 

 Ekonomi och förtroende 

 

20. ”använda resurserna så bra som möjligt” 

 

 

20. Verksamhetschef 

 

 



 

 

21. ”Intresserar man sig inte för ekonomin och sparar in där det 

går för att kunna lägga där man vill expandera nångång så blir 

det ju mycket svårare …[att] på nått sätt förändra sin 

verksamhet och utveckla och anställa folk ” 

22. ”Efter att ha jobbat med ekonomen ett tag och liksom att hitta i 

olika uppföljningsverktyg så kan man säga att det är total koll 

på landstingets ekonomi” 

23. ”Vi kan med handen på hjärtat säga att än så länge att vi inte 

har haft några patienter där vi har sagt att det här är för dyrt” 

24. ”räkningarna betalas av landstinget … Vi kan ju överskrida vår 

budget, det blir ett minus helt enkelt.” 

25. ”inget straff om man inte sköter sig” 

26. ”det lönar sig heller inte att sköta sig”. 

21. Verksamhetschef 

 

22. Ledningen 

23. Ledningen 

24. Ledningen 

25. Avdelningschef 

samt ledning 

26. Avdelningschef 

samt ledning 
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