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Sammanfattning  
Kommunikation är ett vidsträckt ämne som är intressant och spännande eftersom det 
genomsyrar principiellt allt i samhället till intima relationer. Kommunikation anses vara ett 
viktigt verktyg på dagens arbetsmarknad och därmed ett aktuellt ämne att studera vidare 
inom.  
Denna c-uppsats är en fenomenologisk studie vars syfte är att beskriva upplevelsen och 
betydelsen av kommunikation mellan områdeschefskollegor. Studien är genomförd i en 
mindre kommun i Sverige, fem områdeschefer samt en handikappschef har intervjuats av 
kvalitativt tillvägagångssätt. Frågeställningarna baseras på tre genomgående teman av 
uppsatsen kommunikation i organisationen, -ledarskapet och -samspel. Teorin utgår ifrån 
kommunikationsteori. 
Det ingår i områdeschefernas uppdrag att kommunicera både internt inom organisationen och 
externt. Kommunen upplevs inte aktivt främja kommunikation och i deras ledarskapsroll så 
betyder kommunikationen mellan dem som kollegor oerhört mycket.  Resultatet visar att det 
finns upplevelser om att informell och formell kommunikation mellan kollegor påverkar 
samspelet. Kollegor kan kommunicera om problem eller svårigheter som de stöter på och det 
har en stor betydelse för deras enskilda ledarskap. 
 
Nyckelord: kommunikation, områdeschef, ledarskap, organisation, samspel. 
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1 Inledning 

1:1 Introduktion 
Tidigare var den vanligaste arbetsplatsen, för de flesta byråkratiska organisationer som 

huvudsakligen var produktionsföretag, inom industrin. Uppgifterna var standardiserade och 
det ställdes inga krav på någon speciell utbildning. Den traditionella arbetsplatsen idag utgörs 
av tjänsteproduktionen som innefattar samverkan mellan anställda och kunder som chefer har 
svårigheter att kontrollera. I moderna organisationer har den informella kommunikationen fått 
en alltstörre betydelse. Arbetsuppgifterna ställs kunskapsmedarbetaren inför att lösa själv 
samtidigt som denne tillhör olika team där ståndpunkt till arbetet ska utföras görs gemensamt. 
Makten över arbetet har flyttats till kunskapsmedarbetaren från chefer samt styrning via den 
formella kommunikationen har överlämnats till självstyre. Hur agerandet ska ske på 
organisationens vägnar diskuteras via den informella kommunikationen inom de kulturella 
gemenskaperna som bildats (Jakobsen & Thorsvik, 2008: 311-312).  

Kommunikation är en förmåga som är medfödd som i realiteten är den aktivitet som vi 
känner bäst och har störst erfarenhet av. Men det intressanta är att kommunikation tycks vara 
ett stort problem på arbetsplatser och i relationer, trots att kommunikation är en medfödd 
förmåga som utvecklas under livets gång. När människor utsätts för kritik svallar känslorna 
ofta över och vi missförstår, uttrycker oss obegripligt eller irrationellt. Det finns därmed ingen 
garanti för att kommunikationen ska vara av god kvalité trots förmåga eller vana. Kvantitet 
utgör ingen försäkran om kvalité eftersom vi inte alltid uppfattas såsom avsikten och ibland 
uttrycker vi oss på sätt som skapar missförstånd. Människan har alltmer varierande 
bakgrunder, målsättningar, förväntningar och erfarenheter än tidigare vilket medför störningar 
och missförstånd i den gemensamma kommunikationen. (Nilsson & Waldemarson, 2007: 10-
11). 

Den horisontella kommunikationen är den vanligaste bland anställda i organisationer som 
arbetar med likartade arbetsuppgifter samt befinner sig på samma status i hierarkin. De har 
ofta liknande kompetenser och utbildning vilket ger dem ett gemensamt språk samt liknande 
symboler. Vilket i sin tur ger dem möjlighet att kommunicera utan större missförstånd. Mellan 
dessa personer utvecklas ofta förtroendefulla relationer som innefattar socialt stöd, 
tillfredställande av varandras behov i form av den sociala dagliga kontakten i arbetet 
(Jakobsen & Thorsvik, 2008: 309-310).  Denna uppsats fokuserar på kommunikationen 
mellan kollegor som är områdeschefer/mellanchefer inom en vårdande förvaltning i en mindre 
kommun i Sverige. De har en tjänstmanna roll i arbetslivet och har likvärdig utbildning som 
ger dem ett gemensamt språk men det kanske inte per automatik ger en upplevelse av en 
välfungerande kommunikation sinsemellan.   

Den viktigaste grunden för alla former av social organisation, oberoende av storlek, är 
samspel ansikte mot ansikte. Detta samspel är något som mikrosociologin tittar närmare på. 
Giddens (2003: 89-90) hänvisar till att studier av samspel mellan chefer ger en viss insyn i hur 
en organisation eller företag fungerar.  

Kommunikationens betydelse och effektivitet är svårt att mäta och därmed värdera 
resultatet i siffror, därav ämnets låga status. Det har ett ”mjukt” värde likaså 
organisationskultur vilket tyvärr blir lågt prioriterade i dagens tideffektiva och kravfyllda 
arbetsliv. Organisationer är ständigt ekonomiskt pressade vilket medför att värden som är 
svåra att få tydliga resultat ifrån missgynnas (Heide, Johansson, Simonsson & Dalfelt, 
2005:21). Arbetslivets krav tycks öka ständigt och kommunikation som är en sådan viktig 
beståndsdel i en organisation blir tyvärr inte alltid en prioriterad del.  
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1:2 Problemformulering och syfte  
Inom kommunala verksamheter hamnar kanske mellanchefer eller områdeschefer i kläm, 

då det ställs krav från medarbetarna och det ställs krav från chefer ovanför. Det kan vara ett 
svårt uppdrag att vara mellanchef och då kanske betydelsen av kommunikation sinsemellan 
kollegor tenderar att kännas viktigare. 

Mellanchefer inom förvaltningen kan genom sin kommunikation sinsemellan påverka att 
beslut intar olika riktningar som kan bli avgörande för verksamheten. De arbetar i en offentlig 
sektor på uppdrag av politiska beslut och de har inte någon möjlighet att påverka besluten och 
därmed deras arbetsuppgifter vilket kanske innebär vissa svårigheter. Vårdsektorn drabbas 
ofta av nedskärningar vid ekonomiska svårigheter inom en kommun medan behovet hos 
människorna består. Förändringar som ska ske i verksamheten ska förmedlas till 
medarbetarna och inför dessa förändringar bör kollegorna ges möjlighet att diskutera 
sinsemellan. Ämnet kommunikation är ett oerhört brett ämne och avsikten med denna uppsats 
är att fokusera på tre inriktningar. Mellanchefernas kommunikation mot organisationen, 
kommunikationen mellan dem som kollegor avseende ledarskapet samt kommunikationen 
rörande samspel mellan dem. 

 Upplevelsen av om det finns möjlighet eller utrymme att kommunicera om saker som rör 
ledarskapet. Problem angående förändringar, medarbetare, tekniska och praktiska frågor. 
Finns det ett stöd av individer på samma position som kan ge varandra feedback och 
utveckling i ledarskapet. Hur upplever och vilken betydelse har kommunikationen på deras 
arbetsplats. 

Syftet med denna c-uppsats är att studera upplevelsen av att ha kollegor att kommunicera 
med i positionen mellanchef/områdeschef och om den har någon betydelse för den enskilde. 
Med all säkerhet så kommunicerar kollegorna med varandra när de träffas men hur ser 
upplevelsen ut bakom denna kommunikation. Intentionen är även att ge en inblick i tre 
förhandsvalda teman som baseras på följande frågeställningar.  

1:3 Frågeställningar  
• Hur upplever mellancheferna betydelsen av kommunikation i förhållande till 

organisationen?  
• Upplevs kommunikationen mellan kollegor ha någon inverkan i deras roll som 

chef/ledare?  
• Upplevs det någon förändring av samspelet mellan kollegor under 

sammanträden respektive informella träffar?  

1: 4 Disposition  
Dem tre precis nämnda frågeställningar utgör tre teman som genomsyrar hela uppsatsen, 

organisation och kommunikation, ledarskap och kommunikation samt samspel och 
kommunikation. Dessa teman är skapade och formulerade efter studier av tidigare forskning. 
Nästa kapitel i denna uppsats behandlar tidigare forskning utifrån dessa tre teman. Därefter 
beskrivs den teoretiska och begreppsliga referensram, kommunikationsteori som är avsedd för 
denna uppsats. Metodkapitlet behandlar fenomenologi som är den valda metoden eftersom 
avsikten med denna uppsats är att beskriva områdeschefers upplevelser av kommunikation. 
Där finns det även beskrivet hur denna uppsats är planerad och genomförd. Kapitlet efter det 
består av en presentation av resultatet från dem kvalitativa intervjuerna. Därefter och sist 
utgörs av diskussion och analys där resultatet ställs inför en jämförelse och beskrivning av 
syftet, tidigare forskning, kommunikationsteori och fenomenologi.  
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2 Tidigare forskning  

Syftet och frågeställningarna utgör tre teman och i detta avsnitt kommer tidigare forskning 
beskrivas inom ämnet utifrån kommunikation inom, organisation, ledarskap och samspel. Det 
breda ämnet visar sig även här i den tidigare forskningen och avsikten är att presentera 
forskning inom de olika temana för att ge en översikt över de respektive ämnesinriktningarna.  

Kommunikation betyder att göra något gemensamt och själva ordet kommer ifrån latinets 
”communicare”. När vi meddelar oss till varandra så delar vi även innebörder, upplevelser, 
känslor, handlingar och värderingar.  Möta andra människor sker via språket och 
kommunikation samtidigt som det även ger en spegling av oss själva. Andras reaktioner ger 
en bild av oss som vi uppmärksammar genom att mötas och skapa något gemensamt (Nilsson 
& Waldemarson, 2007:11). 

2:1 Organisation och kommunikation 
Inom den organisatoriska världen har dem senaste 20 åren skett en betydande förändring. 
Informations- och kommunikationsteknologin såsom internet har bildat nätverk som fört 
människor närmare varandra. Genom att informationen gjorts lättillgänglig via internet, kan 
alla människor lättare nå kunskap (Hamrefors 2009:35).  

Det råder ingen tvekan om att kommunikation är något problematiskt för oss individer 
vilket försvårar komplexiteten i organisationssammanhang. Organisationsstruktur, ekonomi, 
organisationskultur, samhället, medier och det politiska klimatet är avgörande faktorer som 
påverkar. Betydelsen av kommunikation har ökat samtidigt som gränsen mellan 
organisationens fysiska och symboliska värden har suddats ut. Organisationer behöver 
profilera sig och skapa sig en image, genom att mer medvetet kommunicera med omvärlden 
för att uppfattas så som avsikten samt hur andra uppfattar organisationen (Falkheimer & 
Heide, 2003: 16-17). 

Organisationens struktur reglerar dess kommunikationsprocesser, kommunikation mellan 
jämlikar skiljer sig mellan underordnad och överordnad. Den kommunikation som sker uppåt 
i hierarkin tenderar att vara mer positiv än negativ. Det finns flera orsaker till varför 
medarbetare agerar som de gör, rädsla för sin egen situation, dåligt kommunikationsklimat, 
bristande förtroende samt negativ feedback kan misstolkas. Detta kan tyvärr få konsekvensen 
att överordnade chefer inte får den riktiga bilden av organisationen och dess verksamheter 
(Heide, Johansson, Simonsson & Dalfelt, 2005:83).  

Kommunikation tas ofta som självklar i organisationer, därför finns det ofta inte med på 
prioritetslistan över förbättringar i organisationer. Den kommunikation som prioriteras är 
informationsspridningen, individer i organisationer kan slå dövörat till vid för mycket 
information att ta in eftersom förmågan att ta in mer, ökar inte i samma takt. Det finns en stor 
skillnad mellan att kommunicera och få fram själva budskapet till att enbart informera. Det 
finns en andemening av att ledningen blir alltmera medvetna och kunniga om dialogens 
betydelse, den kontinuerliga kommunikationen (Falkheimer & Heide, 2003: 68-69). 

Det avgörande för organisationens överlevnad är kommunikationen mellan dess 
medarbetare. Organisationens mål översätts i handling som varje organisationsmedarbetare 
bör engagera sig i och detta sker via kommunikation. Det är viktigt att betona att 
organisationer består av relationer mellan människor som därtill har en informell 
kommunikation sinsemellan som är betydelsefull för hela organisationen (Heide, Johansson, 
Simonsson & Dalfelt, 2005:17). Genom att organisationsmedlemmarna ständigt 
kommunicerar med varandra bevaras och bekräftas kulturen i samma andetag. 
Organisationens värderingar, normer, rutiner utgör grunden för kommande beslut, hanteringen 
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av olika händelser när dessa diskuteras mellan medlemmarna. Detta är vad som numera 
menas med att organisationer hålls samman av en gemensam kultur, därmed utgör 
organisationer sociala system. Kommunikation innebär en aktiv handling eftersom det skapar 
och återger organisationen. Många forskare hävdar att organisationer och dess 
kommunikationsprocesser inte går att åtskilja eftersom det är invävt i varandra och utgör hela 
organisationen. De mål som skall uppnås har cheferna i organisationerna det övergripande 
ansvaret för. Sociala relationer baseras på kommunikation och kraften att kunna förändra 
dessa relationer är via kommunikationen. Vi skapar tillsammans en gemensam förståelse 
samordnar aktiviteter för att skapa förutsättningar i arbetet med gemensamma mål (Heide, 
Johansson, Simonsson & Dalfelt, 2005:18-19). Den informella kommunikationen mellan 
medarbetarna inträffar där de möts och innehållet baseras på den gemensamma arbetsplatsen, 
kollegor, arbetsuppgifter och ledare. Med anledning av att det är chefer som bestämmer vad 
som ska göras i organisationer blir dessa ett vanligt samtalsämne (Jakobsen & Thorsvik, 
2008:310). Planerade arrangemang och upplagda informationsförmedlingar som kopplas 
samman med organisationens hierarkiska styrsystem är formell kommunikation. Den är direkt 
relaterad till verksamheten och arbetet och kommunikationen följer organisationsstrukturen 
(Ibid: 304-305). 

Kommunikation innehar en trygghetsuppgift, som blivit alltmer betydelsefull vid stress och 
utbrändhet. Kommunikation vid förändringsprocesser är avgörande för att skapa stabilitet 
samtidigt ska det vara framåtdrivande. Behovet av intern kommunikation ökar i takt med 
förändringarna, en undersökning inom kommunal påvisar att långtidssjukskrivningar har ett 
starkt samband med förändringar och omorganisationer (Heide, Johansson, Simonsson & 
Dalfelt, 2005:27). När den interna kommunikationen ska belysas är det viktigt att redogöra för 
vilken kommunikation, framför allt vilka personer som är inblandade, när ämnet ska studeras. 
Richmond och McCroskey använder sig av sex olika analysfunktioner när de delar in den 
interna kommunikationen. Den sista socialiseringsfunktionen rör den kommunikation som 
ofta brister i organisationer, individernas integrering i dem rådande 
kommunikationsnätverken. Vilka informella regler och normer finns det, vem har mest 
information om vad och vad är det tillåtet att prata om (Ibid: 43-44).  

2:2 Ledarskapet och kommunikation 
Ledarskapet har traditionellt inneburit kontroll och styrning, idag handlar det om att 

påverka medarbetarnas uppfattningar om deras eget arbete och organisationen. Forskare har 
på senare år betonat ledarskapets starka förbindelse med kommunikation. Ledaren skapar 
gemensamma uppfattningar, värderingar och idéer genom kommunikation. De organisatoriska 
förändringar som skett via alltfler platta nätverks eller projektbaserade organisationer har 
medfört denna nya ledarskapsstil. Det finns numera ofta en värdegrund som organisationen 
arbetar efter som alla anställda ska införliva i sitt dagliga arbete. Detta innebär att 
medarbetarna får ett alltmer självständigt arbete och det leder till inhämtning av information 
och kommunikation utåt, vilket då tillkommer som ansvarsområden (Heide, Johansson, 
Simonsson & Dalfelt, 2005: 22-23). Information ger individen makt i en organisation vilket 
tyvärr inte alltid fungerar på bästa sätt. Det framkommer ofta att information inte når ut till 
alla berörda samtidigt som e-postlådan ständigt är full av nya meddelanden. 
Kommunikationen fungerar inte alltid på bästa sätt mellan medarbetare och chefer vilket är 
beklagligt, samtidigt som kommunikationen är otroligt viktig. Flertalet ställer sig bakom att 
kommunikation har en avgörande betydelse men tyvärr saknas den kunskapen hos många 
chefer, därför hamnar kommunikationsfrågor långt ner på prioritetslistan (Ibid:20).  

Insikten i socialkognitiva processer bör en strategiskt kommunikativ ledare inneha. 
Kognition innebär människors sätt att bilda perspektiv samt hur de uppmärksammar 
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verkligheten. Det sker i social samverkan, därmed måste det ses ur ett socialt perspektiv, dvs 
socialkognition. Detta utgör grunden för ett kommunikativt ledarskap i den nya dynamiska 
nätverksmiljö som organisationerna befinner sig i (Hamrefors 2009:75).  

Catrin Johansson (2003) genomförde en diskursanalytisk undersökning mellan våren 1998 
till hösten 1999 på ett företag. Det var en fallstudie som gjordes i två produktdivisioner i olika 
affärsområden. Johansson i sin avhandling inför doktorerande, följde 
kommunikationsstrategin för chefer sinsemellan på olika nivåer. Kommunikationsprocessen 
var vald att studeras uppifrån och ned och det var nio personer som deltog från 
företagsledningsnivå till avdelningsnivå. Denna undersökning påvisade att chefers 
kommunikation om mål och strategier på möten ger meningsskapande. Deltagarnas 
positionering och självbild kommer fram via kommunikation i denna diskursanalys. Denna 
undersökning ger en insyn i att det är viktigt att kommunicera om strategier och att chefer 
emellan inom organisationer får den möjligheten. Denna avhandling påvisar att resultatet 
framgår meningsskapande på en vertikal nivå och i denna uppsats få fram det på en 
horisontellnivå. Deltagare får fram sin egen självbild i kommunikationen vilket är en 
intressant aspekt även för denna uppsats.   

2:3 Samspel och kommunikation  
Människans enskilda subjektiva uppfattning av verkligheten är skapad genom språket. När 

barnet får tillgång till språket börjar utvecklingen av den enskilda förståelsen utifrån de 
värderingar, normer, kunskaper, erfarenheter och åsikter som vi alla är bärare av. I mötet och i 
kommunikationen med andra omvärderar vi samt utvecklar vår egen syn på verkligheten. Vi 
kommunicerar med oss själva och med andra för att förstå verkligheten så att den blir 
meningsfull. Detta meningskapande är en mänsklig process och sker både internt och externt. 
I resonemang med andra individer tänker vi tillsammans, vilket innebär att det är via språket 
vi förmedlar våra gemensamma tolkningar och symboler (Falkheimer & Heide, 2003: 80-81).  
En viktig utgångspunkt inom det meningskapande perspektivet är att dialogen ses som ett 
kommunikationsverktyg. Filosofer från historien har hävdat att dialogen utgör den mest 
demokratiska formen av kommunikation. Dialogen har en etisk aspekt, dock inget automatiskt 
etiskt handlande, därtill har dialogen en avgörande betydelse för att stärka, bevara och 
utveckla relationer. Dialog är dock inte en process utan snarare ett resultat av pågående 
kommunikation och relationer. För organisationens framtid så lönar det sig att ha 
kontinuerliga dialoger inom dess verksamhet och utåt (Ibid: 82-83).  

Förmedlade sammanträffanden tenderar att försvaga samspelet eftersom deltagarna har 
givna handlingslinjer från skrivna uttalanden och arbetsresultat etc. Under direkta personliga 
kontakter i omedelbara sammanträffanden träder ansiktets betydelse fram genom 
användningar av tecken och symboler som innefattar ett visst socialt värde och ömsesidiga 
värderingar enas. Förändring i kroppshållning, röstläge eller ögonblick kan inge en 
värderande laddning i samtalet. Deltagarna i ett samtal bekymrar sig alltid över sin egen 
framställning eftersom det alltid kan inträffa ett olämpligt uttryck oavsett om det är avsiktligt 
eller oavsiktligt (Goffman, 1970:34).  

Ordet person kommer historiskt ifrån ordet mask vilket troligen syftar till att vi spelar en 
roll medvetet och omedvetet, det är i våra roller som vi känner oss själva och andra. Den roll 
vi vill leva upp till är den masken som företräder den bild vi skapat av oss själva, rollen är en 
integrerad del av personligheten (Goffman, 2004: 26-27).  

Vid granskningen av den tidigare forskningen inför denna c-uppsats så verkar det finnas 
hur mycket litteratur och forskning som helst i kommunikationsförhållandet mellan chefen 
och medarbetaren men inte mellan chefer. Det finns även organisationer som fokuserar på att 
samla alla chefer i ett och samma forum när de egentligen har olika nivåer och därmed ställs 
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inför olika arbetsuppgifter. Det är cheferna som styr men mellancheferna finns det inte så 
mycket fokus på att de är i samma situation och har kanske liknande behov som vilka 
medarbetare som helst har i en organisation. Valet av den tidigare forskningen föll på att 
samla en översikt av kommunikation i de olika temana.  Om det hade funnit mer tid så hade 
självklart möjligheten att söka efter mer och djupgående tidigare forskning funnits. Sökte 
aktivt efter vetenskapliga artiklar men fann inga tillräckligt relevanta för just denna uppsats. 
Den tidigare forskningen är i huvudsak fokuserad på kommunikation uppdelat mellan de tre 
genomgående ämnena. Goffmans bidrag är mer teori än tidigare forskning, det är med för att 
det är ett stort bidrag till sociologin inom samspel.   

3 Teoretisk utgångspunkt  
I detta avsnitt kommer den teoretiska utgångspunkten kommunikationsteori att beskrivas. 

Valet av kommunikationsteori var problematiskt då det kanske mer självklara inom sociologi 
är samspel, ansikte mot ansikte. Men det är inte avsikten att studera samspel avseende en 
observationsstudie eftersom syftet är att beskriva upplevelsen av kommunikation mellan 
kollegor. Därför föll det på en mer teknisk kommunikationsteori samt även samspel eftersom 
det är en betydande del av sociologin samt upplevelsen av samspel. I denna uppsats är 
avsikten att fokusera på mellanchefernas kommunikationsprocesser mellan varandra och 
upplevelsen av den.  

Det finns huvudsakligen två skolor eller inriktningar inom kommunikationsteorin, 
processkolan och den semiotiska skolan. Den processinriktade kommunikationsteorin är 
kopplad till vetenskaper såsom psykologi och sociologi, där tyngdpunkten ligger i processen 
och grundar sig i överföring av budskap. Vilka resultat kommunikationen ger och hur 
överföringen beskrivs, grundar sig i att människor påverkar och påverkas av andra. Analysen 
av samspelet delas in exempelvis i självbild, roller, situation och tolkningar. Den semiotiska 
skolan grundar sig i den språkliga delen och baserar kommunikationsinnehåll, betydelser och 
innebörder som samtal medför.  Sändare och mottagare som individer är inte lika framstående 
inom den semiotiska inriktningen utan det är budskapet genom struktur och mönster (Nilsson 
& Waldemarson 2007:15).  

Processkolan definierar social samverkan som en process av att personer mellan varandra, 
sätter sig i relation till varandra. Därtill påverkas beteendet, sinnesstämningen eller den 
emotionella responsen. Ett meddelande är enligt Processkolan det som överförs av 
kommunikationsprocessen varav den avgörande faktorn anses vara fastställandet utav 
avsikten med meddelandet (Fiske, 2007:13).  

Under andra världskriget arbetade Shannon och Weaver ihop en teori som har haft stor 
inverkan på kommunikationsteorin inom Processkolan. Deras dåvarande uppgift var att 
använda kommunikationskanalerna så effektivt som möjligt. Teorin går ut på att mäta varje 
kanals kapacitet genom att skicka ut maximalt med information via kanalen. Deras teori är av 
teknisk grund men hävdar att den kan tillämpas på mänsklig kommunikation (Ibid:17).  

Vid studiet av kommunikation identifierar Shannon och Weaver tre olika problemnivåer. 
Den första nivån A utgörs av deras ursprungliga modell, den tekniska som rör 
kommunikationssymbolerna, hur dessa exakt kan överföras. Nivå B utgörs av de semantiska 
problemen som ofta är identifierbara men svårlösta. Det innefattar kulturella faktorer i hur de 
överförda symbolerna får den avsiktliga betydelsen. Den sista nivån C innefattar 
effektivitetsproblemet, det mottagna meddelandet påverkar beteendet på önskvärt sätt 
(Ibid:18).  

Feedback är ett begrepp som inte Shannon och Weaver tar upp men dess efterföljare har 
funnit det betydelsefullt. Feedback avser mottagarens reaktion på sändarens meddelande, det 
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är mottagaren som sänder tillbaka till mottagaren (Ibid:36). Dess huvudfunktion är att det 
bidrar till en anpassning i meddelandet efter mottagarens behov och respons. Den hjälper till 
genom att mottagaren känner sig mer delaktig i kommunikationen, det medvetandegör att 
någon tar hänsyn till vår reaktion som leder till större acceptans av meddelandet (Ibid:38).  

Vad är det som sker när vi kommunicerar, hur vi kommunicerar samt vad det är som 
påverkar kommunikation, beskriver processanalysen. Alla är summan av sina enskilda 
erfarenheter och därmed har allt som sker runt omkring ett visst samband med 
kommunikationen. Beskrivningen handlar om delar av processen, aktiviteterna i processen 
som följs av en tolkning av processens innebörd. Kommunikation är dynamisk, något som är 
föränderligt och ständigt pågående, enligt processperspektivet är det något aktivt som görs. 
Kommunikation är kontinuerlig i närvaron av andra innefattande en talande tystnad. Det 
utförs även i avskildhet, i den inre dialogen införlivas nya erfarenheter. Kommunikation som 
yttras kan aldrig tas tillbaka utan bara förankras till våra kunskaper och erfarenheter dvs. 
kommunikation är irreversibel. Kommunikationsprocessen i egenskap av process förhåller sig 
på något vis till kommunikatörernas tidigare erfarenheter samt den kultur som sammanhanget 
befinner sig inom (Dimbleby & Burton, 1997: 273-274). 

Grundformen för den sociala interaktionen med andra människor är ”ansikte mot ansikte”. 
Vederbörande individers ”här” och ”nu” inkräktar på varandra och den andre är fullständigt 
närvarande. I situationen ”ansikte mot ansikte” kan individen uppleva den andres subjektiva 
känslor genom dess kroppsspråk och uttryck. Individen känner sig själv bäst men i mötet blir 
den andre verkligare än individen själv. I en ”ansikte mot ansikte” urskiljer individen den 
andre med hjälp av typifieringsscheman, vilket den andre uppfattar och blir behandlad efter 
(Berger & Luckmann, 1979: 41-43).  

Det viktigaste teckensystem i det mänskliga samhället är språket som bottnar i en medfödd 
förmåga, det är först då som frigörelsen till här och nu uppstår. Vardagslivets objektifieringar 
upprätthålls via språket, det individen delar med sina medmänniskor samt förståelsen för 
vardagslivet. Språket innehar en självständig faktor då det inte alltid är relaterat till här och 
nu, berättelser och erfarenheter kan bevaras till framtida generationer. I kommunikation 
ansikte mot ansikte, samtidigt som individen talar, tänker denne samtidigt som den hör sig 
själv prata. Det innebär en synkroniserad och ömsesidig kontakt med de subjektiva känslorna, 
därtill den intersubjektiva närhet som denna kommunikation innehar. Individen objektifierar 
sin egen existens i samband med språket och blir då närvarande för sig själv och för den 
andre, vilket leder till att samtalet flyter på utan avbrott. Vid olika sammanhang gäller olika 
normer för vad som är regelrätt tal. Erfarenhet som fås av språket sammansätts i kategorier 
därav får de mening inte bara för individen utan för dennes medmänniskor. Medvetandet får 
tillgång till en hel värld med hjälp av språket, samtidigt som det bygger broar och existerar 
inte enbart här och nu. (Ibid: 50-53) En meningsfull ordning av de dagliga rutinmässiga 
händelserna som sker i det dagliga arbetet skapas av de språkliga objektifieringarna 
tillhörande yrket som bildar ett semantiskt fält (Ibid:54).  

4 Metod  
I detta kapitel redogörs metoden fenomenologi, hur den har används, vilka urval har gjorts, 

datainsamlingen samt analysen av materialet är genomförd. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka enskilda mellanchefers upplevelse av kommunikation med sina kollegor. Med 
anledning av att fenomenologin anser att individen inte är strukturens fånge utan strukturens 
ständige skapare och bekräftare enligt Bäck-Wiklund (2003:81). Användningen av denna 
metod är lämplig i denna undersökning eftersom kommunikation är något vi människor 
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ständigt skapar sinsemellan därtill upprätthåller det vår organisationskultur som påverkar 
sättet vi kommunicerar på.   

4:1 Fenomenologi  
Fenomenologins grundare Edmund Husserl, använde sig av en speciell metod den 

fenomenologiska reduktionen vilket innebär att ”sätta kring” huruvida människan och dess 
omvärld egentligen existerar. Mänsklighetens grundläggande och avskalade medvetande 
kallar Husserl för den naturliga inställningen till världen.  Den fenomenologiska reduktionen 
gör det möjligt att kunna reflektera över vardagliga fenomen som möts utan att göra 
antaganden om det (Bäck-Wiklund 2003:73-74). 

Kunskap av första ordningen är enligt Schütz det som ingår i människors livsvärld som är 
vardagligt och oreflekterat handlande. Kunskap av andra ordningen är den vetenskapliga 
expertisen. Inom livsvärldens kunskapsområde av första ordningen utgörs en speciell ordning 
av välkända idealtypiska mönster, som Schütz benämner som typifieringar. Dessa 
typifieringar innebär tankescheman för vardagsverkligheten, som ger möjligheten att 
identifiera och igenkännande av omvärlden. Typifieringarna ger mening och förståelse 
samtidigt som igenkännandet medför agerandet i en speciell situation. Det innefattar även 
språket som delas med andra, genom det lär sig människan saker hur de fungerar och vilka 
vanor som finns. Den sociala kunskapen som människan bär med sig får denne i interaktion 
med andra. I det sociala livet, betonar Schütz, är vardagskunnandet en resurs som inte den 
positivistiska traditionen tar hänsyn till (Ibid: 76-77).  

Schütz utgår ifrån två principiella antaganden som är baserade på livsvärldens 
vardagskunskap som innefattar en intersubjektiv förståelse av densamma. Det första 
antagandet kallas perspektivens ömsesidighet som innebär att samtal mellan människor blir 
meningsfulla när de kan ta den andres perspektiv, ståndpunkt samt position. Det andra 
antagandet kallas perspektivens meningskongruens vilket innefattar att båda parter i ett samtal 
uppfattar situationen likvärdig. (Ibid:78). 

Genom våra medvetandeaktiviteter selekteras all fakta från universell kontext. Vilket 
innebär att all fakta består av tolkade fakta, människan tenderar att uppfatta aspekter av 
världen som är relevanta för den enskilde. Samhällsforskare studerar den konstruktion av 
konstruktion som skapas av aktörerna på den sociala scenen. För att nå giltig kunskap om den 
sociala verkligheten kan inte naturvetenskapliga metoder appliceras (Schütz, 1999: 29-31). 

Den vuxne klarvakna individen betraktar den intersubjektiva vardagliga världen, som en 
organiserad värld. Den är upplevd och tolkad av våra förfäder vilket betyder att denna värld 
existerade innan individens födelse. Erfarenheter är samlande som förhandskunskaper 
utgörande av ett referensschema, dessa erfarenheter är baserade på våra upplevelser samt 
föräldrars förmedlade erfarenheter. Kunskapen som utgörs av ett lager uppfattar aldrig objekt 
isolerade, det är objekt som tas för självklarheter, vilket kan komma att ifrågasättas när som 
helst. Utgångsläget som de typiska, är de erfarenheter som redan är etablerade och självklara 
(Ibid:32).  

Den vardagliga världen för individen är naturligtvis intersubjektiv eftersom den levs i ett 
kulturellt sammanhang med andra individer. Genom gemensam påverkan och arbete är de 
sammanbundna tillsammans och är i en kulturell värld som existerade innan individens 
födelse och därför har en mening för denne. Det har en meningsstruktur som uppstått och 
grundlagts av mänskliga handlingar som individen tolkar för att orientera sig inom. 
Människan är alltid medveten om dess traditioner och seder som baseras på historien eftersom 
alla kulturella objekt handlagts av mänskligheten, vårt språksystem, verktyg, symboler, 
konstverk och sociala institutioner etc. (Ibid:35).  Relationer som får ett vi eller oss är 
refererat till betydelsen hos individen själv. Eftersom denna diskussion rör det vardagliga livet 
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tas det för givet att individen kan förstå sina medmänniskor genom att kommunicera samt att 
de andra förstår henne tillbaka. Samtida människor eller medmänniskor är de personer som 
finns runtomkring individen i ett tidsperspektiv. Med sina medmänniskor har individen en 
ansikte mot ansikte relation, vilket är ett formellt begrepp av sociala relationer, som innefattar 
alla relationer från förtroliga vänskapssamtal till att två främlingar sitter i ett väntrum på 
sjukhuset. Denna rumsliga närvaro kan individerna sätta sig in i den andres tankar genom att 
kunna observera den andres gester, kropp, sätt att gå och ansiktsuttryck. I en sådan relation 
uppfattas den andre som individuell, hur ytlig den än är, så blir de involverade i varandras 
biografier (Schütz, 1999: 41-42).  

De nödvändiga objektifieringarna får individen genom sitt språk, de inordnar sig efter dess 
mening och får mening för individen i vardagslivet. Individen bor på en viss geografisk plats, 
använder verktyg och ingår i ett nät av mänskliga relationer. Alla dessa ting och objekt 
namnges vilket gör språket till koordinater som ger meningsfullhet. Det som befinner sig i 
centrum för min uppmärksamhet i vardagslivet är ”här” och ”nu” Nu förklarar den tid jag 
lever i och här syftar till det min kropp utgör. Medvetandets realissimum presenteras för 
individen i vardagslivets ”här ”och ”nu” (Berger & Luckmann, 1979: 33-34). Individens värld 
som den delar med andra benämns som en intersubjekt värld. Individen kan inte existera i det 
dagliga livet utan att ständigt kommunicera och interagera med andra. Alla individer har olika 
syn på sin verklighet av den gemensamma världen, där kan individer hamna i konflikt med 
varandra. Det som bygger commonsense- medvetandet är den naturliga attityden individer 
innehar, en referens till den gemensamma värld som individerna delar. (Ibid:35).  Individens 
vardagsliv som denne utför rutinmässigt i sitt yrkesliv innefattar vardagslivets verklighet. 
Men när individen ställs inför nya utmaningar eller problem som inte hittills innefattat rutinen 
så utvecklas denne genom införlivandet av nya kunskaper och erfarenheter. De 
problemmässiga ting som uppkommer ingår inte i vardagslivet till dessa införlivats och blivit 
en rutin (Ibid:36).  

Empirismen utgår ifrån människans erfarenheter som kunskapsbas och är därmed 
rationalismens motsats. David Hume menar att erfarenheten ska ses som en förnimmelse som 
ständigt ingår i ett föränderligt flöde samtidigt som de är privata, saknar varaktighet samt 
mening (Bengtsson 1986:10). 

Den fenomenologiska kritiken av naturvetenskapen är dess objektivism som reducerar 
människan till objekt och tar inte hänsyn till den erfarna livsvärlden. Människan får ständigt 
influenser från tolkning och typifieringar av erfarenheter från språkgemenskapen och 
kulturkretsen som objektivismen inte tar hänsyn till (Bäck-Wiklund 2003:75). 

 
4:2 Egen förförståelse  

Min egen förförståelse kommer ifrån kurser i kommunikation, då uppenbarade sig 
innebörden och betydelsen av kommunikation för mig. Betydelsen av kommunikation är det 
tämligen få som inser vikten av med anledning av att det sällan är med på förbättringar.  

Kommunikation med medarbetare, kollegor och högre chefer pågår ständigt i en 
organisation som flera gånger tas som självklar att den ska fungera men hur ser cheferna 
själva på sin kommunikation med sina kollegor.  

Kommunikation är något som vi utför och tar emot dagligen, det bygger våra relationer 
med andra människor, det bekräftar och utvecklar oss ständigt. Det är vårt viktigaste och 
främsta verktyg till att nå fram till andra människor. Hur vi förstår andra och hur vi blir 
förstådda sker genom kommunikation. Dess betydelse och funktion är lätt att ta förgiven i ett 
samhälle där kommunikation finns i stort sett i allting vi gör. Ibland kan det vara en konst att 
förstå andra och likväl att bli förstådd av andra, det kan uppkomma missförstånd där orsaken 
grundas i kommunikationen. 
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Jag arbetar som medarbetare inom denna organisation, min roll som medarbetare påverkar 
men har egentligen inte att göra med min chefs roll i förhållande till sina kollegor. Min chef är 
den jag träffar i sin roll som chef mot vår arbetsgrupp som medarbetare men fysiskt inte 
befinner sig på min arbetsplats. Vi träffas på våra arbetsplatsträffar men inte i hennes roll som 
chef på andra ställen eller på sin fysiska arbetsplats, kontoret. Men givetvis kan jag inte veta 
om hon tänker på ett speciellt sätt eller upplever att hon begränsade sig i intervjun.  

4:3 Val av undersökningsmetod 
Med anledning av att denna uppsats syfte är att undersöka mellanchefers upplevelse och 

betydelse av sin kommunikation mellan kollegor, därtill om den har någon inverkan på deras 
enskilda ledarskap. Valet av att det skulle bli en kvalitativ metod var självklar från början. 
Med fokus på deras enskilda upplevelser och hur betydelsen ser ut för dem. För att kunna 
närma sig studieobjektet kan inte mina tankar, funderingar och föreställningar appliceras på 
studieobjektet utan få fram de enskilda upplevelserna fenomenet. Därför blev det 
fenomenologi som metod, för att studera enskilda upplevelser av kommunikation.  
Kommunikation är ett vidsträckt ämne som genomsyrar i princip allt, därför var intentionen 
från början att försöka påvisa dess bredd samtidigt hållas inom uppsatsens tre teman. 
Eftersom uppsatsens syfte är att studera enskilda upplevelser av fenomenet kommunikation 
valdes metoden fenomenologi. Intervjuguiden skapades av den tidigare forskningen och 
teorin, avsikten var att skapa en så öppen och halvstrukturerad intervjuguide som möjligt. 
Vissa frågor i guiden kan uppfattas som kvantitativa frågor, dock var de flesta frågor en 
utgångspunkt så de är ej ställda exakt så som det står utan så öppna och djupa som möjligt.  
 
4:4 Urval och datainsamling  

Urvalet av intervjudeltagare var ett bekvämlighetsurval då fyra områdeschefer kontaktades 
via e-post med missivbrev bifogat inom handikappomsorgen, fick två intervjudeltagare som 
ville vara med. Kontaktade därefter en annan chef inom äldreomsorgen som vidarebefordrade 
missivbrevet till kollegor. Varav tre respondenter hörde av sig och bokade tid för intervju. 
Därtill genomfördes intervju med handikappomsorgschefen eftersom hur denne ser och 
upplever kommunikation påverkar områdescheferna och för att se det från hans synvinkel av 
upplevelsen. Det kan, om denne uppmuntrar och prioriterar kommunikation hos sina 
medarbetare, påverka resultatet i intervjuerna.  

Alla totalt sex intervjuer var bokade inom två veckors tid varav fyra blev sjuka och 
lämnade återbud. Det var svårt att boka om intervjuerna eftersom de har väldigt mycket att 
göra den här tiden på året. Min utgångspunkt från början var att intervjua kollegor som har sitt 
kontor på samma fysiska ställe men eftersom två avböjde så gick jag vidare till andra. Det var 
aldrig min avsikt att göra en jämförande studie mellan de som har kontor på samma fysiska 
ställe och de som sitter på ett eget kontor i samma byggnad som boendet. Det skulle dock vara 
en intressant studie att jämföra om det finns några skillnader i kollegornas kommunikation.  

Datainsamlingen genomfördes av kvalitativa intervjuer som följdes av en halvstrukturerad 
intervjuguide baserad efter de tre aktuella teman. Intervjuerna spelades in på en diktafon, inga 
anteckningar fördes under själva intervjun för att enbart kunna fokusera på samtalet.  Innan 
intervjun påbörjades förklarades det att inspelat material endast kommer att höras av mig och 
de kommer att få ett annat namn i själva uppsatsen. Min egna förförståelse om ämnet lades åt 
sidan genom att jag försökte vara så objektiv som möjligt för att få fram medforskarnas egna 
versioner och upplevelse av fenomenet. För att kunna beskriva deras uppfattning av 
kommunikationen ställdes inte frågorna om eller på ett ledande sätt för att få fram de ”rätta 
svaren”. Frågor som ställdes fick då en egen karaktär av respondenterna eftersom det blev 
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deras egen tolkning av frågan. Intervjuerna kunde sväva ut och det var ibland ett mer öppet 
samtal än en följd av frågorna. När den högste chefen intervjuades ändrades intervjuguiden en 
aning så frågorna lämpades efter dennes position samt få en inblick i hur denne ser på 
områdeschefernas kommunikation.  

4:5 Bearbetning och analys av datamaterialet 
Intervjuerna lyssnades av från diktafonen och skrev först ned det som hann skrivas ner, 

denna process upprepades tills det mesta var med av deras enskilda upplevelser och citat. 
Ansåg att intervjuerna inte behövdes transkriberas ordagrant men så gott som, varenda paus 
och suck finns inte med eftersom det inte har någon större betydelse för beskrivningen av 
resultatet. Intervjuguiden åtföljdes av tre teman som följdes åt i bearbetningen av materialet. 
De olika frågorna kring respektive teman fick först varsin siffra och dessa sattes ihop om de 
hade en tydlig koppling för att kunna vara under samma rubrik i resultatet. Därmed 
omvandlades alla frågor och sattes ihop till lämpliga underrubriker. Alla respondenter fick 
istället för namn koder efter förkortningen områdeschef, OM1, OM2 osv. Alla 
respondenternas svar klipptes ut och klistrades in i ett annat dokument under dess underrubrik 
för att få samma svar på gällande fråga på samma ställe. Varje stycke markerades med färg 
som jag hade kopierat för att hålla en struktur och ordning bland alla sidor som materialet 
omfattades av. Därefter så lästes materialet flera gånger för att få en helhet och sedan gicks 
det igenom och sattes ihop bättre till mer löpande text under varje rubrik. Citat markerades 
och intervjuernas innehåll av respondenternas svar blev mer och mer omformulerade till 
tredje person i en mer löpande text. I resultatdelen börjar meningarna ofta med respondentens 
respektive kod för att underlätta att urskilja vem som sagt vad. Koder valdes istället för att ge 
dem nya namn eftersom det innefattar sex respondenter och det blir svårare att hålla reda på 
olika namn vid bearbetning och läsning av resultatet.    

4:6 Validitet 
Bristen av tid påverkar nästan alltid denna typ av uppsats, även i denna. Respondenterna 

blev sjuka och det var uppgivet innan nya tider blev inbokade. Det fanns alltid en 
medvetenhet från min sida att vara rädd om deras värdefulla tid och när en respondent 
uttrycker sin brist av tid så skyndas intervjun på både medvetet och omedvetet. Hade det 
funnits mer tid vilket alltid är idealet så hade troligen och kanske garanterat mer djupgående 
svar erhållits. Med anledning av att syftet med intervjuerna var att få deras egen beskrivning 
så ställdes inga ledande frågor vilket ledde till annorlunda svar på samma fråga. Därför har 
även vissa frågor inte besvarats eftersom det som skulle framkomma var deras egen 
beskrivning och definition av det hela. Därtill framkom svar som inte var min ”avsikt” med 
frågan men deras tolkning och beskrivning av den. Följdfrågor ställdes i vissa fall som är 
brukligt enligt fenomenologin angående vissa svar när frågan uppenbarligen hade misstolkats. 
Samtidigt som jag passade mig för att ställa frågor som kunde anses och uppfattas som 
ledande.   

5 Redovisning/presentation av datamaterialet 
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna s k datamaterialet. Presentationen 

åtföljs av de aktuella teman för uppsatsen varav de är uppdelade i olika underrubriker som 
representerar olika frågor som ställdes vid intervjuerna. Under varje aktuell rubrik förklaras 
varje fråga eller frågor som ställts och resultatet presenteras som följs av en kort 
sammanfattning. I början av detta avsnitt ges läsaren en kort presentation av 
intervjupersonerna som avslutas med en sammanfattning av materialet. 
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5:1 Presentation av intervjudeltagarna  
Intervjudeltagarna arbetar som mellanchefer eller enhetschef/områdeschef. De har arbetat i 

organisationen olika länge och har olika erfarenheter. På grund av etiska principer skrivs ej 
individerna ut med erfarenhet och antal arbetsår inom organisationen.  

5:2 Organisation och kommunikation 

Kommunens främjande av ett kommunikativt klimat 
Denna rubrik innehåller frågeställningar om kommunen främjar ett kommunikativt klimat i 

organisationen, kommunen som arbetsgivare och därtill dess chef. Därefter en fråga gällande 
om organisationens kommunikation påverkar utvecklingen, upplevs kommunen främja detta. 

Respondenten OM1 menar att denne inte kan svara ja eller nej om kommunen främjar ett 
kommunikativt klimat, kommunikation är en stor utmaning enligt henne oavsett vilken 
organisation. Det är en kommunal organisation och uppbyggd hierarkiskt med mindre 
förvaltningar, ledningsgrupper med chefsgrupper. ”Kan inte säga att organisationen som 
sådan främjar kommunikation”. OM4 menar att kommunen som helhet har en öppen 
organisation där privatpersoner och företagare kan lämna in synpunkter och dem lyssnar på 
sina medborgare. Kommunen har även dialogmöten inom förvaltningen och politiska möten 
varav en del är öppna för allmänheten. Men trycker även på att det är en slimmad organisation 
och ont om tid. Men när hon väl försöker så finns det tid och hennes chef tar det vidare till 
tjänstemän och politiker. De arbetar alla på uppdrag från politikerna varav dem är ytterst 
ansvariga, deras roll är att fatta beslut och ge dem uppdrag och frågar inte alltid verksamheten 
innan. OM5 nämner också dessa dialogmöten som betydelsefulla att alla träffas inom vård 
och omsorgsförvaltningen, fyra gånger per år vilket ger en öppenhet att prata med både 
äldreomsorg och handikappomsorgen. Men OM3 menar att  

 
”egentligen har det blivit lite sämre just det här att man pratar med 
varandra, otroligt mycket sker via datorn då kan man väl egentligen inte 
säga att det främjar”. 
 

Förr gavs information direkt från förvaltningschefen men det är avsevärt mindre idag. 
OM1 framhäver att den nya kommunchefen betonar betydelsen av kommunikation och 
försöker hitta forum och infört en ledningsvecka varje år. Men förändringar sker inte över en 
vecka utan det tar tid för det handlar om människor som jobbat i 20 år i organisationen som är 
skapande av kulturen, så det handlar om att förändra människors attityder. Trycker också på 
att det är lätt att säga att kommunikationen inte fungerar, någon säger att det har jag inte hört 
osv. men menar att varje enskild individ har ett eget ansvar att göra sig delaktig för ingen 
serveras en lösning utan den måste alla vara med och skapa. OM2 upplever att det är väldigt 
lätt att kommunicera inom organisationen, har en relativt ny chef ovanför sig som tar emot 
förslag och lyssnar på önskemål och hon i sin tur förmedlar om det är något. Tycker även att 
det blev bättre när kommunens värdegrund förtydligades och att det är bättre att säga till och 
våga säga det som tycks. Berättar om ett seminarium för ett tag sen där alla inom 
äldreomsorgen träffades dels för att främja kommunikationen genom att det som gjordes 
riktigt bra på något ställe framställdes. De presenterade deras positiva inslag i verksamheten 
och hon fick sig en tankeställare, ”att så gör dem där, att vi inte tänkt på det”.  

Alla upplever det olika beroende av hur de ser på kommunen som organisation att inom 
organisationen dess struktur är inte främjande för kommunikation. Men utåt upplevs 
organisationen vara öppen mot dess medborgare. De arbetar på uppdrag som baseras på 
politiska beslut varav det är politikerna som i slutänden bestämmer organisationens 
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kommunikativa klimat. Muntlig kommunikation upplevs ha blivit sämre efter datorns 
införande. Den nya kommunchefen betonar vikten av kommunikation och det upplevs bättre 
sen värdegrunden förtydligades.  

Möten 
Den aktuella rubriken behandlar upplevelsen av möten och dess tillvägagångssätt. Vad är 

det för typ av information, både positiv och negativ som framkommer. Därtill hur upplevs 
diskussionerna kring organisationens mål. 

Alla områdeschefer ingår i flera olika möten, med dem som kollegor, med deras chef eller 
ledningsmöten med förvaltningsledningen. Flera är strukturerade med dagordning där skickas 
det in frågor innan via e-post menar OM1. Områdeschefträffar innefattar ibland dagordning, 
eller så har de bara behovet att reflektera över vad som sker i deras verksamheter. Det är 
viktiga möten där saker tas upp för det är ett ensamarbete och det behövs stöd av kollegor. 
OM3 upplever ”att inget tydligen blir bättre när du ställer dessa frågor, kommer jag på”. 
Inom chefsgruppen har de sämre med antalet möten idag än förr men upplever att det är bra 
möten och hon kan säga precis vad hon känner för.  OM4 tycker det är öppna dialoger, 
positiva och negativa aspekter kommer absolut fram både uppifrån och nedifrån av hennes 
kollegor. Upplever det svårt att ge kritik till kollegor men ge konstruktiv kritik. I arbetet som 
chef får de mycket kritik eftersom någon ringer när det är något, ett tillbud osv. OM2 på 
chefsmöten är det hennes ansvar som chef att informera, föra fram saker men upplever att 
ibland kanske inte verksamheten ses som den är utan bara målen ses. Men i sin roll som 
områdeschef säga att där befinner sig inte verksamheten än, tillbud som uppkommer och Lex 
Sara ärenden tas vidare. Hon menar att ingen kan sitta och lösa problemen på varsitt håll utan 
lära oss genom att fråga varandra. OM1 fortsätter i samma ton att både positiv och negativa 
framkommer, de har ingen glorifierad bild av verksamheten. Besluten är tagna av politikerna 
och respondenternas uppdrag är att komma fram till hur dessa genomförs. Det är inte alltid de 
beslut som de anser är dem som behövs eller nödvändiga. OM3 gällande verksamheten så tas 
det självklart vidare det som ska, det måste göras om inte problemet kan lösas som uppstått, 
hör först av sig till sin chef eller en kollega. ”Kan du ge mig några tips, kan jag göra så eller 
hur brukar du göra, nu har jag sagt så och såhär tänker jag”. Det finns alltid någon som man 
är mer tät med menar OM3 samtidigt som hon utnyttjar kollegors olika kompetenser. Något 
som är väldigt bra med den här kommunen är att det finns ett personalkontor som har så 
mycket kunskap som de får mycket hjälp av. 

Alla vet vad organisationen har för mål och varför alla jobbar här, menar OM3. 
Diskussioner kan ibland bli vilda eftersom de har en avdelning för utåtagerande personer med 
bl a demens och ofta uppstår då reaktioner från personalen att varför det är dem som måste ta 
denna person. De upplever att så fort det blir lite för stökigt på en annan avdelning eller 
boende så får de komma hit. Då får hon som chef förklara återigen varför de kommer hit. 
Tillägger att det vet dem egentligen men de vill protestera lite och det kan bli höga 
diskussioner ibland. OM2 beskriver att de precis nu håller på med organisationens mål i 
skrivandet av dess verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för nästa år. Nästa år kommer 
en ny modell att introduceras för att förtydliga målen samt dess diskussion. OM1 hävdar att 
det är ”solklara diskussioner om målen”. Medan OM5 menar att diskussionerna beror på i 
vilka konstellationer de uppstår i. OM4 hävdar att diskussioner om mål är lite olika och det 
kan förtydligas mer. Målen uppdateras kontinuerligt vid behov och revideras minst en gång 
per år. OM3 upplever att det diskuteras en del mål med kollegor därtill på sitt 
medarbetarsamtal med sin chef, men upplever att det är för få diskussioner. I samtal kommer 
målen naturligt upp men diskuterar för lite eftersom det hela tiden kommer nya saker med nya 
mål som de ska uppfylla.  
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Upplevelser av möten är att de är öppna och det finns olika tillvägagångssätt till hur det 
blir ett möte beroende av vilket möte det gäller. Det är både positiv och negativ information 
som framkommer på möten, det finns ingen glorifierad bild av verksamheterna. 
Diskussionerna kring organisationens mål upplevs olika, en uppfattar det som solklart andra 
tycker att det är otydligt och för lite diskussioner.  

Organisationsstruktur 
Denna överskrift avser upplevelsen av organisationsstrukturen gällande chefsnivåerna samt 

hur dessa påverkar kommunikationen. Upplevelsen kring skillnader mellan överordnad och 
underordnad i kommunikationsmönster. Vidare blev respondenterna tillfrågade om de tänker 
på hur de kommunicerar beroende av vem de kommunicerar med. 

OM1 menar att naturligt påverkar de olika nivåerna eftersom det inte är en platt eller 
horisontell organisation. Vilket medför att kommunikationen påverkas genom makt, att de 
som sitter högre har mer makt över besluten. ”Ditt ord väger tyngre desto längre upp du 
kommer”. Hon menar att det är självklart att hon pratar på ett sätt med sina kollegor och på ett 
annat sätt med sin chef. OM3 berättade om en anhörigträff för att informera om en evakuering 
av boende till grannkommunen. De hade skickat ut brev till folk att de skulle komma och sen 
meddelade någon att tjänstemän och politiker skulle komma. De två chefer som det berörde 
upplevde inte att de skulle ge någon svår information eller att det skulle komma frågor de inte 
kunde svara på. När det då kom fem personer ifrån ledning och politiker kände hon direkt att 
hon fick en annan röst blev mycket mer strikt och tänkte på vartenda ord hon uttalade och 
menar att det inte blir så fullt naturligt som annars. Men det är inte alls på samma sätt med sin 
närmaste chef för hon är lätt att prata med. OM5 trycker på att det är jätteviktigt att cheferna 
ovanför är med och för en dialog uppåt så att det inte blir monolog. Menar att viljan finns att 
alltid vara noga med att inte använda för fina ord utan neutrala ord så att budskapet kommer 
fram oavsett om det är samtal med chef eller medarbetare. OM2 beskriver att det har denne 
faktiskt inte tänkt på om chefstrukturen påverkar men hon förbereder sig lite extra inför 
samtal med förvaltningschef eftersom denne inte är lika insatt i hennes arbetsuppgifter. OM4 
upplever att denne har mer kommunikation med sin närmaste chef och det blir mindre och 
mindre högre upp. Närmsta och högsta chefen sitter i samma hus och hon vet inte om det har 
någon betydelse för att deras kommunikation inte är konstlad. Men hon vill lägga fram det på 
ett bättre sätt och funderar på om detta ska vidare för det gäller vid svårigheter eller problem. 
Vid problem och svårigheter går hon först till sina närmaste kollegor och sen chefen. OM3 
upplever att det kan vara lite motsättningar emellanåt i organisationsstrukturerna, de har en 
stab som ska vara dem behjälpliga fast det kan bli lite smällar och det är inte alltid de får den 
hjälp som förväntades.  

Organisationsstrukturen i kommunikationen upplevs påverka med högre chefer, inte alltid 
med deras närmaste chef men med chefen över denne. Skillnader i kommunikationsmönster 
mellan överordnad och underordnad upplevs och finns beskrivet att de tänker sig för hur de 
kommunicerar uppåt och nedåt mot sina medarbetare.  

Informationshantering 
Denna titel innefattar om kommunikationen prioriteras på ett sätt så att betydelsen eller 

budskapet framkommer eller finns det tendenser att kommunikation ofta innebär 
informationsspridning. 

OM3 upplever att det är mycket informationsspridning men det finns båda delarna fast mer 
informationsspridning och hon tror att det är många som får leta efter budskapet. Får själv ta 
reda på ”att var det något här jag skulle göra men det beror också på att man inte är riktigt 
skärpt alla gånger man har mycket i huvudet”. I sin kommunikation mot sina medarbetare 
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skriver hon veckobrev där information sammanfattas som ska ut i verksamheten. Hon har fått 
positiv respons av medarbetarna, alla får samma information och budskap. Hon upplever att 
det underlättar på APT då det blir mindre informationsgivning och de kan gå in på 
verksamhetens frågor direkt. Men fortsätter med att det är mycket information via datorn, vid 
frånvaro i två dagar kan det finnas 70 nya e-post meddelande och hon vet inte om det är bra 
alla gånger då information kan missas. OM4 får förvaltningsbrev men på dialogmöten delas 
de upp i grupper och debrifar. Så det beror på vad det är för information som ska vidare, hon 
skickar information via e-post och tar saker på personalmöten som är varannan vecka på sina 
enheter vilket nästan är det enda forum som hon träffar sin personal. OM5 berättar att det blir 
mycket informationsspridning, budskapet diskuteras senare, hon informerar sin personal oftast 
muntligt via APT. OM2 menar att det har blivit lite bättre då information fås via e-post sådant 
som kan läsas till och på chefsgruppen diskutera frågor. OM1 trycker på att om det är 
informationsspridning eller budskapet som framförs diskuteras hela tiden överallt i 
organisationen. Hur en miljö kan skapas där tiden fås till att diskutera och reflektera men 
upplever att det är lika illa överallt.  

Det finns olika upplevelser av om det är informationsspridning eller om det informeras så 
att budskapet framkommer. De områdeschefer som skriver veckobrev till sina medarbetare 
sammanställer det viktiga vilket har gett positiva reaktioner bland personalen. Ibland får 
budskapet ta redas på i egen hand och andra gånger presenteras det. Det viktiga som behövs 
diskuteras tas på träffar istället för att informera det kan göras i förväg via e-post. Det hänger 
många gånger på vad det är för typ av information som ska vidare.  

Förändringsprocesser 
Denna beteckning avser om det finns en upplevelse av ett extra behov av kommunikation 

vid förändringsprocesser därtill om den möjligheten finns. 
Vid förändringar så är det viktigt med kommunikation upplever OM4 men oftast är det 

snabba ryck vid exempelvis besparingar. Beslut är taget i ledningsgruppen och sen förs det 
vidare men det är politiker och tjänstemän som varit med och processat. Hon upplever att 
personalen tycker att de inte får vara med i processen men hon kan inte lägga fram det innan 
det är färdigt. Vissa saker kan hon inte påverka, finns det inga pengar så finns det inga pengar 
och det blir direktiv ovanifrån. Hon måste vara lojal mot sin arbetsgivare och fullfölja sitt 
uppdrag även om det inte känns i hjärtat. OM2 tycker att reflektionstid inte finns under ett 
förändringsarbete. När folk är ledsna och förtvivlade finns ingen tid för egen reflektion utan 
att vara ute i verksamheten och finnas till hands. OM1 hävdar att det vet alla att 
kommunikation är jätteviktigt vid förändringar desto bättre kan barnsjukdomar elimineras och 
förändringar är jobbiga.  Hon hävdar att hur mycket det än kommuniceras kommer det alltid 
finnas några som fortfarande känner ett behov. Hon tror inte att det kan pratas så mycket att 
ingen känner ett behov längre. Det måste finnas en medvetenhet om att alla har olika behov av 
att kommunicera. Likaså att alla gör sin egen tolkning om vad som sägs.  

 
”Jag tycker att jag är tydlig men kan aldrig veta hur det har tagits emot. 
Därför vill jag få en återkoppling av hur det har landat hos personen. 
Kommunikationen kanske aldrig kommer att fungera optimalt men den kan 
bli bättre men då måste alla ta sitt eget ansvar”.  
 

Det finns helt klart ett behov av kommunikation vid förändringsprocesser men det finns 
inte alltid tiden för det när förändringsarbetet är igång. Det är ofta vid besparingar och det är 
snabba ryck och reflektion får ske efteråt.  
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Normer och värderingar 
Rubriken avhandlar hur de som individer upplevde det när de började i organisationen om 

det tog tid innan de kom in i organisationen. Fanns det vissa oskrivna normer och värderingar 
som de fick konfrontera eller stötte på. 

OM3 beskriver sig själv som öppen och rak och kan nog trampa på normer och 
värderingar. Med ett ledarskap präglat av tydlighet menar hon inte att visa med hela handen 
men få fram det på ett bra sätt att dit ska vi. Hon menar att säger hon något på ett tydligt sätt 
så vet personalen att det har hon sagt och menar det. OM1 upplever att det tar ett år minst att 
gå igenom allt för att ha någon koll, vilka turer som gäller och erkänner att hon inte har full 
koll idag för det tar sin tid att gå igenom alla processer. 

 
”Jag har trampat på jättemånga oskrivna regler, den största att komma som 
ny och vilja förändra så upplever andra det som är hot, att så här gör vi här 
och så har vi alltid gjort.”  
 

När en ny kollega kommer till henne om några år så kommer hon att uppleva samma sak. 
Trycker på att det är så människor fungerar och strävar efter ha det tryggt, men det måste 
existera en levande verksamhet för att utvecklas. OM4 har jobbat många år innan inom 
organisationen som vårdarinna, menar att det är klart att individer påträffas som inte upplevs 
vara så behjälpliga. Men hon upplevde inte att hon stötte på några normer och värderingar 
men menar att då var hon ung och kanske naiv, om hon kom ny idag så skulle hon vara mer 
kritisk, observant och lägga märke till saker.  OM5 menar att det är längesen och att hon inte 
är så tyst och försynt utan ställer frågor. OM2 upplevde det smidigt, kom in i en lugn period 
och hade till sin fördel gjort praktik i organisationen.  

Normer och värderingar upplever två respondenter att de kan ha förnärmat andra, dels att 
komma som ny och vilja förändra samt genom att vara tydlig och rak. För en del var det 
längesen som de började i organisationen och kommer inte riktigt ihåg hur det var men en 
respondent menar att denne skulle vara mer uppmärksam idag. En del upplever att det gick 
smidigt till när de började i organisationen vilket innefattar att de arbetat inom samma 
organisation men under annan befattning.  

5:3 Ledarskap och kommunikation 

Definition av ett kommunikativt ledarskap och erfarenheter 
Denna rubrik innefattar vad ett kommunikativt ledarskap innebär för respondenterna vad 

deras egen definition är. Hur mycket erfarenheter eller kunskap upplever områdescheferna 
besitta om kommunikation i sitt ledarskap alternativt kommunikativt ledarskap. 

Kommunikativt ledarskap innebär för OM1 ”en dialog man är i en dialog med sina 
kollegor och medarbetare.”OM3 menar att det är tydlighet och tycker att det är viktigt att hon 
bjuder på sig själv i sin kommunikation. Hon upplever och är medveten om att hon har ett 
väldigt tydligt kroppsspråk så ibland behöver hon inte säga något om det är dåligt eller bra 
utan andra ser vad hon tycker. ”Kommunikativt ledarskap för mig innebär att jag faktiskt är 
ute i verksamheten att jag kan kommunicerar med min personal och att de kan prata med 
mig” menar OM2. OM4 åsyftar att det är när medarbetare syns och hörs och de känner 
trygghet och tillit till henne. OM6 tycker att det är när kommunikation leds via dialog och 
förståelsen av hur den andre ser på världen. Det som skiljer sig från vanlig kommunikation är 
ledarskapet, den ene leder den andre personen. Framför allt att det är en dialog och att bägge 
parter uppfattar och upplever det så. 
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Alla respondenter är rörande överens om att dem har fått mycket erfarenhet inom det 
antalet år de funnits i verksamheten och arbetat som ledare. De har andra erfarenheter sen 
tidigare och menar att det finns alltid ett behov av utbildning inom ämnet. OM2 framställer 
det så här, ”man lär sig verkligen genom åren vad som funkar och inte, alla gör fel men man 
blir ändå lite visare med åren och sticker inte in huvudet i getingbot lika många gånger”. 
Kommunikativt ledarskap innebär för respondenterna en dialog, tydlighet, finnas ute i 
verksamheten därmed vara en synlig chef. De anser sig ha fått mycket erfarenhet av 
kommunikation och därtill behövs det alltid utbildning.  

Kommunikationen mellan områdescheferna 
Hur upplevs öppenheten i kommunikationen mellan kollegorna och på vilka arenor eller 

scener uppstår kommunikation. Finns det ett behov av att kunna kommunicera med sina 
kollegor, stärks ledarskapet hos individen. Finns det en möjlighet till avlastningsdel hos 
kollegorna, problem de är satta att lösa, kommuniceras det om dessa.  

OM1 upplever en god kommunikation med sina kollegor men det betyder inte alltid att 
kommunikationen är vänlig och gemytlig. De ger varandra både ris och ros, feedback och 
återkoppling, upplever att de är ganska öppna mot varandra. Det tycker hon är jätteviktigt 
vilket innebär att kollegorna används vid frustration när hon inte vet hur hon ska agera. Det är 
svårt att vara klarsynt vid stress eller press, kan man prata med andra kommer ofta lösningen 
fram och mönstret ses. Möjligheten att ha kollegor menar OM1 ”den är A och O skulle inte 
vara intresserad av detta jobb om jag inte hade mina kollegor att bolla med”. Om hon ska 
fungera som ledare måste möjligheten till reflektion finnas vid vägval och beslut för det blir 
mindre risk av felaktigheter. OM3 vill definitivt ha en kommunikation med sina kollegor för 
möjligheten behövs, personer som hon kan bolla med, annars skulle nog ingen orka särkilt 
länge. Det både stärker och ger utveckling vid input än att sitta ensam på sin kammare, ”så 
som jag tänkte var bra eller så kan man ju också tänka”. OM4 känner att sitt behov är 
tillfredställt och upplever att som chef behövs det nästan debrifa efter varje APT möte. Inte 
för att hon har fått anmärkningar men fått vissa synpunkter med sig tillbaka och vill kolla med 
kollegorna om hon tänkt rätt nu. 

 
”Ledarskapet stärks och det blir lite av kollegialhandledning vilket nog ger 
mer än handledningen som köps utifrån, händer det något idag behöver jag 
och vill ha handledning nu och inte om tre veckor”.  
 

OM5 menar att ledarskapet stärks vid positiv feedback på saker hon gjort, hon blir en 
bättre ledare och den har stor betydelse. De har alla mycket erfarenheter tillsammans, har 
någon annan ställts inför samma sak, hur denne gjorde då och vad som eventuellt blev fel då, 
så inte samma misstag upprepas.  

OM2 ledarskapet förstärks genom att en annan syn fås, prova något annat och hon 
utvecklas av andras tankebanor. Det är en bra avlastningsdel, känner hon att inte hjälp eller 
stöd finns bland hennes kollegor.  

Ledarskapet stärks via kommunikation menar OM6 och har nyligen fått en ny kollega. Den 
tidigare kollegan fanns det ingen tät kommunikation med, men har en ny relation och de 
resonerar lika samt söker varandras stöd.  

OM4 uppger att kommunikation sker på kontoret, möten, handledning, 
boendeplaneringsträffar, ledningsmöten, temadagar, planeringsdag. Tidigare satt de utspridda 
i kommunen, två områdeschefer tillsammans dock på två olika ställen, finns det behov så 
sätter dem av tid för att ses. OM5 upplever ett öppet klimat i sin lilla grupp bland 
hemsjukvårdchefer men i större skalor när de är alla 25 tänker hon mer på andras värdefulla 
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tid och menar att det blir andra typer av samtal. Öppenheten bland områdescheferna är 
blandad hävdar OM6, en del öppen och en del har en ansträngd kommunikation. OM6 är 
deras chef och har medarbetarsamtal med alla och ”får till sig kunskap där det framkommer 
så här ser jag på min relation med den kollegan och så på den”. OM6 det som 
områdescheferna kommunicerar med varandra ser han ibland bara spår av. De kommunicerar 
med honom när de känner sig osäkra. Det är klart att det är svårt att leda i ensamhet, allting 
görs i relation till andra människor i en organisation.  

Öppenheten i kommunikationen mellan kollegorna upplevs vara öppen av både ris och ros, 
men två av områdeschefernas chef påpekar att det ser olika ut och en del kan ha en ansträngd 
kommunikation med sin kollega. Kommunikationen uppstår på flera arenor och det ser olika 
ut hur kommunikationen är på varje arena. De upplever alla ett behov av att kommunicera 
med sina kollegor och det är väldigt viktigt för deras enskilda ledarskap. Det finns en 
möjlighet till avlastningsdel hos kollegorna och det finns flera saker de diskuterar som de är 
satta att lösa på sina uppdrag som tjänstemän.  

Formell och informell kommunikation 
Titeln avser upplevelser av hur formell och informell kommunikation skiljer sig mellan 

kollegorna. I vilken miljö uppstår kommunikationen samt om det pratas bakom ryggen mellan 
kollegorna. Vad talas det om i den informella respektive formella, vad är det tillåtet att prata 
om och lyfts frågor i olika sammanhang.  

OM1 ”tänker att formell har med mitt jobb att göra och där har jag ju en skyldighet att 
kommunicera annars skulle det vara tjänstefel om det är något som ska ut”. Informell 
innehåller vad som delges sina kollegor av henne som privatperson. OM4 menar att de inte 
har någon dagordning om de sitter på hennes kontor och pratar om det är någon som blivit 
utsatt för något nyligen. Dagordning finns om de bjudit in sjuksköterska eller chefen, men 
båda kommunikationerna informellt och formellt behövs men det beror på vad det gäller. 
OM5 Informellt träffas de på fika och lunch, det är viktigt och de pratar mycket. Upplever att 
det alltid pratas bakom ryggen när det finns fler än tre personer. OM3 tror att det pratas 
bakom ryggen lite grann för att hon är ganska övertygad om att det alltid sker. Det är inte så 
ofta de träffas och tar en lunch men det ser olika ut från chefsgrupp till chefsgrupp, en del 
träffas oftare än andra på informella träffar. Har kollegor i huset som hon äter lunch med, 
chefen för kortvårdnadsavdelning och sjuksköterskechefen, hemtjänstchef. ”Ja vi är ju några 
stycken faktiskt och pratar ofta jobb så visst finns det, blir väldigt tydligt när man börjar 
prata om det”. OM1 kommunikation sker överallt på kontoret och i olika 
möteskonstellationer, arbetsgrupper, APT och med tjänstemän, andra kommuner, anhöriga, 
godemän, via telefon, skriftligt, muntligt eller på plats. Har även handledning som tar upp 
saker som inte tas på ledningsmöten, det finns olika forum för annorlunda samtal och frågor. 
Det främjar mer att ta upp bra, jobbiga saker när de är ledsna eller trötta, det stödet har dem i 
den lilla gruppen av områdeschefer. OM2 menar att ibland kan dem prata ihop sig om de vet 
om något som kommer på nästa möte, diskutera hur det blir i praktiken. Dem pratar om det är 
bra eller dåligt och i så fall kommer tillsammans med något annat genomtänkt förslag på 
formella stormöten med chefen. 

Formell och informell kommunikation beror på vilken konstellation det är, ett formellt 
möte innefattar viss medförd struktur. Träffas de informellt så pratas det friare och de ses 
ganska ofta en del mer än andra och diskuterar ofta jobb på sina raster. Kommunikationen har 
flera ställen som den uppkommer på och det finns viss uppfattning om att det pratas bakom 
ryggen. Det lyfts olika frågor i olika sammanhang och det finns olika forum för de olika 
frågorna och samtal.  
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Kommunikationen mot verksamheten 
Denna överskrift behandlar om respondenterna kommunicerar på ett speciellt sätt beroende 

av vem de kommunicerar med medarbetare, kollegor eller högre chefer. Hur ser 
områdescheferna på sin egen förmedling av kommunens värdegrund, värderingar och 
bemötande till sina medarbetare.  

OM1 menar att när hon går till sin chef går hon inte dit förutsättningslöst utan då är det 
genomtänkt ofta nedskrivet i punkter skickat via e-post tidigare. På sina medarbetsamtal är det 
ett annat upplägg och då är det hennes roll att vara mer lyssnande. När hon informerar på APT 
handlar det ofta om tidsbrist, vad hon hinner med, punktat ner då men vad som hinns med 
beror på gruppstrukturen. Ett pedagogiskt ledarskap för henne är inte att ta och hålla i 
taktpinnen men en del önskar det eftersom det kan vara bekvämt att någon annan styr upp. 
Förmedling av värdegrunden är god, det är hennes föreställning eftersom värdegrundarbete är 
hennes drivkraft.  

Kommunen har ett värdegrundsdokument men även ett på lokalnivå inom den 
förvaltningen har större genomslag än kommunens generella tycker OM6. Oavsett chefnivå 
förväntas värdegrunden kännas till och alla tar upp använder den och citerar i 
verksamhetsberättelser, han påstår att de är rätt kända och implicerade i samtal. Men menar 
även att värdegrunden är riktlinjer och många gånger så upplevs den inte till fullo men den 
finns där som en strävan till. OM3 menar att sin förmedling av värdegrunden är tydlig har 
alltid med sig den på varje APT för det är jätteviktigt. ”Man kan ju bli förvånad när någon 
säger att den har jag aldrig sett, när vi haft den i ett antal år”. OM4 hoppas på att hennes 
förmedling är tydlig och tycker att sina värderingar överensstämmer med värdegrunden och 
hon hoppas att den genomsyrar hela sitt ledarskap. OM5 trycker också på att de ganska 
nyligen haft planeringsdagar med sin personal där värdegrund diskuterades mycket och 
framför allt inför loven Lagen om valfrihet. Då gäller det att profilera sig för hemtjänsten när 
de äldre själv kan välja utförare av tjänsten. OM4 vill att sina medarbetare tänker på när 
elever är där på praktik att prata positivt om jobbet för att marknadsföra arbetsplatsen. Om en 
elev är där fyra veckor behöver man inte tala om dåliga ting för det åstadkommer ett dåligt 
rykte och jobbet blir inte attraktivt i framtiden. 

Respondenterna kommunicerar på ett speciellt sätt medvetet och omedvetet beroende av 
vem de kommunicerar med. Områdescheferna förväntas känna till värdegrunden och de alla 
anser att det är oerhört viktigt med bemötande och värdegrundsarbete är avgörande för alla. 
Förmedlingen av värdegrunden hoppas alla att den är god och har ofta med den på möten och 
planeringsdagar.  

Organisationen som arbetsgivare 
Denna beteckning handlar om hur kommunen som arbetsgivare främjar ett kommunikativt 

ledarskap, upplevs detta i särskilda situationer. Hur ser förtroendet till högre chefer ut och 
finns det upplevelser om det görs någon åtskillnad mellan kollegorna av högre chefer.  

OM1 menar att inte utifrån gällande kommunikativt ledarskap främjar kommunen det mer 
än andra områden, det är mer upp till varje chef/ledare. Har fått ett personbundet uppdrag som 
präglas av hur hon löser det och ingen som går in i hennes uppdrag och säger att nu ska hon 
prioritera att kommunicera mer där eller där. Ledarskapsveckan innehåller utbildningar där 
kommunikation är ett tema sen handledning, tanken är att vidareutbilda så ingen fastnar och 
stagnerar. Kommunikativt ledarskap är inget som OM3 upplever att det är något som 
kommunledningen prioriterar. Fortsätter i samma inställning som OM1 att det är inte 
kommunen som främjar det utan beror på dem som chefer om de har lätt för att prata och alla 
är väldigt olika. Inför förändringar har det funnits ett stort behov av att kommunicera med 
olika aktörer, vid förra årsskiftet var det en stor neddragning och då stöttade kollegor 
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varandra. OM6 menar att det inte är i speciella situationer utan mer ett förhållningssätt att 
främja genom att uppmuntra till dialog och uppmuntra att allas röster får höras.  

OM1 menar  
 

”att det är ju så här att vi är olika människor och får olika relationer med 
varandra och självklart får vi olika bemötande eftersom vi är olika och jag 
vet inte om jag önskar ett likt bemötande eftersom vi fungerar på olika 
sätt”.  

Hon kan inte vara samma fyrkantiga roll utan måste anpassa sig efter den hon möter och 
hitta nyckeln till varje person. OM4 upplever att det görs en åtskillnad mellan dem som 
kollegor, men hävdar att de får skylla sig själva som inte säger ifrån. Hon känner tillit till 
högre chefer och har inte varit utsatt för att någon tar saker vidare som är sagt i förtroende. 
Men vissa saker måste föras vidare precis som hon måste göra det med viss information. 
Menar med att de åtskiljs genom att ”jag kan tycka att min närmsta chef förbereder vissa 
personer lite mer innan informationen kommer på ledningsgruppen så andra får lite mer 
försprång”. OM2 menar att chefen fortfarande är lite ny än så länge och hon har inte riktigt 
kläm på henne än. Den skillnad som gjorts mellan dem var nytt för hösten då en ny 
ledningsgrupp eller stödgrupp varav tre av sina kollegor blev tillfrågande att få vara med som 
hjälp att tänka. Dem kommer att få sålla för vad som ska vidare till övriga av uppdrag som 
tilldelas. Skillnad görs det nog men hon tror att chefen ser väl att de är bra på olika saker. 
OM5 och OM3 har stort förtroende till sin närmaste chef och upplever inte att det görs någon 
skillnad mellan dem som kollegor.  

Kommunen upplevs inte i vissa situationer främja kommunikation utan möjligtvis ett 
förhållningssätt. Det är varje chef som färgar sitt egna uppdrag hur de väljer att vara mer 
kommunikativa eller inte. Förtroendet till högre chefer är god men vissa upplever att det görs 
skillnader mellan kollegorna genom att en del förbereds med information tidigare och andra 
blir utvalda till speciella grupper.  

5: 4 Samspel och kommunikation 

Samspel och icke-verbal kommunikation 
Underrubriken avser hur upplevelserna ser ut, hur samspelet förändras mellan kollegorna 

under sammanträden respektive informella träffar. Finns det upplevelser gällande ett 
gemensamt språk av termer som de alla har vetskapen om vad de betyder. Hur upplevs 
normer och värderingar påverka kommunikationen. Hur ser respondenterna på sin egen 
kommunikation om de upplever att deras kollegor förstår dem. Det finns även i varje möte en 
form av icke-kommunikation hur denna upplevs.  

OM4 menar att det är klart att det blir skillnad och förändringar i samspelet eftersom alla 
har olika rollfördelningar beroende av den aktuella gruppen, om det är dem fyra eller 17 andra 
varav tre som hon inte träffat. Kan vara mer flamsig med sina kollegor än med andra såsom 
medarbetare osv. OM1 menar att det beror på sammanhangen på ledningsmöten kan ingen 
brodera ut och ta plats utan vara saklig och effektiv, det blir ett annat samspel när hon håller 
sig till ämnet, berör det henne så är hon aktiv annars intar hon en roll som lyssnare. På det 
informella planet jämfört men formellt är det säkert skillnad men upplever inte att någon 
håller tillbaka. OM5 hävdar att ofta fortsätter diskussionerna efter möten för ofta hinner de 
inte diskutera klart eller blev tagna på sängkanten av något helt nytt. Får mycket information 
som de hela tiden måste diskutera för att bearbeta och kunna smälta.  

Alla områdeschefer upplever att de har ett gemensamt språk av termer som de förstår 
innebörden av. OM4 trycker på värdegrundsbegreppen och OM2 tycker att det är skönt att 
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inte behöva förklara så mycket av bakgrunden. OM1 beskriver det som en förutsättning för att 
de ska kunna kommunicera och OM5 upplever att det alltid finns dem som glänser lite extra 
med fina ord.   

OM1 åsyftar att normer och värderingar styr jättemycket dels är det regler och lagar som 
styr över vad dem får prata om i olika sammanhang. OM3 menar att det är klart att hennes 
värderingar påverkar, tror sig stå ganska stadigt på jorden men beskriver sitt liv som inte varit 
smärtfritt, utsatt för saker som påverkat henne. Det påverkas alla av och något som hon kan 
tycka att det där är väl inget måste det också finnas förståelse för vad andra upplever. OM4 
anser att normer och värderingar kommer utifrån värdegrunden.  

OM6 menar att det är nog blandat hur hans kollegor och medarbetare upplever hans 
kommunikation en del tycker den är ganska bra andra kanske skulle tycka att han kunde vara 
tydligare. OM2 och OM5 är överens om att de tror att sina kollegor förstår dem annars skulle 
de fråga. OM1 tror att de oftast förstår henne och de förstår varandra för att de gör en 
återkoppling.  

”Jag pratar mycket och jag vill gärna prata om hela verksamheten och vill 
föra upp diskussionerna en eller två nivåer man kan inte lösa detaljer om 
man inte ser sammanhanget och det tycker jag de flesta hänger med på 
annars får jag backa om det går för fort och det lär man sig efter ett tag”.  

 
OM4 ”jag tror att mina kollegor kan tycka att jag kan låta väldigt bestämd och det gör jag 

nog, sen pratar jag väldigt fort är snabb så”. Har varit längst av områdescheferna i 
organisationen och är ärlig och delger sina kunskaper, upplever att dem lyssnar på henne samt 
att hennes röst är hörd och betydelsefull.  

OM3 upplever att sitt tydliga kroppsspråk talar för sig själv och att dem som känner henne 
bättre kan säga att hon inte ens svara för att de vet vad hon tycker. OM1 upplever att det finns 
jättemycket icke-verbal kommunikation som hon ser på varje möte hon är oerhört känslig för 
ögonkast, tonläge, byter ställning, hämtar kaffe vid ett speciellt tillfälle. OM5 menar att hon 
har alltid dem som hon tittar på vid möten, ”via kroppsspråk, himlar med ögonen ser dem 
som sitter och ritar, det tråkiga är om man själv pratar och ser dessa saker men som tur är 
händer det inte så ofta”. 

Det sker förändringar i samspelet under formella respektive informella träffar bland 
kollegorna. Det är olika rollfördelningar beroende av konstellation och olika möten som sätter 
ramarna för hur de ska bete sig. De upplever alla att de har ett gemensamt språk som är 
betydelsefullt. Normer och värderingar påverkar och både sina egna samt värdegrunden. Det 
finns även gällande lagar som reglerar för vad de får prata om dvs. sekretesslagen bl. a. De 
upplever att andra förstår deras kommunikation och beskriver sig själva som ganska medvetna 
om deras egen kommunikation. Icke-verbal kommunikation finns genom kroppsspråket som 
genomsyrar kommunikationen och på möten.  

Utvecklingspotential i kommunikationen 
Titeln berör om det finns en utvecklingspotential i kommunikationen mellan kollegorna det 

innefattar deras egen reflektion i samtal när den andre framför åsikter.  
Alla respondenter är gripande enade om kommunikation med sina kollegor är utvecklande 

och utmanande. OM5 hävdar att om de skulle sluta kommunicera så kommer de stagnera och 
gå bakåt. OM4 upplever att de är fyra kvinnor som är områdeschefer nu och det är skillnad 
sen tidigare då de var två män och två kvinnor, det var en annan typ av hierarki och 
kommunikation. Upplever att alla ska vara herre på täppan, att sina kollegor inklusive sig 
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själv är ganska starka och inne i en rollsökningsfas. OM1 menar att det efterlyser alla i ledet 
att det behövs tid för reflektion men det finns för lite tid.  

Kommunikationen mellan kollegor är utvecklande och det är skillnad i kommunikationen 
när de nu är fyra kvinnor. De är starka individer och efterlyser alla reflektion i alla led men är 
det som bortprioriteras vid tidsbrist.  

Kommunikationssätt  
Vilka kommunikationssätt används det och hur påverkar dessa olika sätt informationen 

som framkommer. Diskussioner som förs hur dessa upplevs bland respondenterna.  
OM3 menar att det finns olika sätt att kommunicera oftast via datorn som upplevs vara ett 

fantastiskt verktyg. Därigenom kommuniceras med att skicka frågor till varandra och snabbt 
få ut information till kollegor. Väljer definitivt olika kommunikationssätt, en komplicerad sak 
tas inte via e-post utan då vill hon träffa personen. OM2 väljer också kommunikationssätt när 
det gäller huset och det är stora saker på gång så hålls stormöten och samlar alla när 
människor behöver ställa frågor. Det kommer så otroligt mycket information och då väljer 
hon om det ska vara skriftligt, muntligt eller ett anslag på anslagstavlan. Bryter ner och 
skriver veckobrev till sina medarbetare och det kommer väldigt mycket information som ska 
genomgås och väljas ut. OM5 menar att e-post kan tolkas på så himla många olika sätt, bättre 
att prata men ibland förbereda med e-post och sen diskutera. OM4 menar att i e-post kan 
betoning läggas på fel ord eller ställe så det låter mer argsint och blir uppmaningar fast det 
inte var avsikten. Det blir mer verbalt när kollegorna är på samma ställe men är inte alltid på 
plats fysiskt. OM1 upplever att det som ska diskuteras tas på möten det som de måste prata 
vidare om men poängterar också att de sitter på samma våning så om det behövs lösas på en 
gång kan de gå in till varandra och fråga om det inte gäller alla fyra. 

OM4 tycker att det är bra diskussioner mellan kollegorna som innehar relevant innehåll. En 
ny kollega kan ta upp nya saker som hon tycker är solklara men då får hon tänka efter och 
reflektera så de inte bara kör på som de alltid gjort. ”Vi diskuterar mycket och kanske ibland 
kanske lite för mycket, att vi ältar”. Men respondenten upplever att det är en högnivå och det 
finns alltid utrymme för att säga vad som tycks och tänks. OM2 menar att diskussioner inom 
nätverket är väldigt öppna och har inte haft så stora konflikter även om de tycker olika men 
får argumentera för sin sak. ”Ibland får man genomföra saker som man inte tror på 
egentligen och stå för, att så här är det fast det inte alltid känns rätt i hjärtat”. OM5 menar 
att diskussionerna ibland är väldigt strukturerade och ibland väldigt ostrukturerade men måste 
få flippa ur någonstans och det kan absolut uppstå konflikter. Det kan bli små möten i själva 
mötet och det kan vara irriterande då den som håller i punkten inte blir respekterad. OM2 
menar därtill att det är skönt att ha den lilla gruppen där man kan prata fritt och det stannar 
där. OM1 menar  

 
”att det är ganska högt i tak och det diskuteras ganska hett ibland, det går 
hett till och vi får inte vara lättkränkta för då kan man vara kränkt hela 
tiden för att det är sånt tempo och det finns någon föreställning att när man 
jobbar som chef går man omkring och dricker kaffe”.  
 

Det är ingen som måste ha rätt men svårt vid olika åsikter för i slutänden måste alla arbeta 
ut en strategi att arbeta efter. OM6 upplever att det beror på vilken typ av frågor det är, lättare 
för en områdeschef att diskutera sådan som denne har en emotionell distans till. Diskussioner 
rörande en brukares anhörig är inte lika laddat jämfört med dess beteende i relation till en 
medarbetare. Han anpassar sin kommunikation efter vem, samtalets innehåll, syfte samt deras 
relation. Hans erfarenheter med en medarbetare kan medföra en rakare kommunikation och 
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säga vad han tycker men om han skulle säga det till en annan skulle denne lägga nycklarna på 
bordet och säga upp sig.  

Kommunikationssätten anpassas efter vad det är för typ av information som ska delges. 
Datorn via e-post används flitigt men det kan påverka innehållet eftersom e-post kan tolkas på 
olika sätt. Diskussionerna upplevs vara öppna och framför allt i deras mindre grupper som 
träffas regelbundet. Men att det många gånger beror på vad som diskuteras och att de måste 
enas för att kunna arbeta efter en strategi.  

Reflektioner över kommunikation 
Den sista underrubriken behandlar den sista frågan i intervjuguiden då alla fick 

möjligheten att framföra sina övriga tankar eller reflektioner kring kommunikationen.  
OM1 menar att sin bild av  

 
”kommunikation är det viktigaste och svåraste som finns bland 
människor men det nödvändigaste och tro att det är enkelt är att göra 
sanningen enkel man måste vara medveten om hur svårt det är att få 
en samstämmig bild. Det är sällan jag säger att jag har ju sagt det, 
det sa jag ju då, måste gå till mig själv, det går inte att slå någon 
annan i huvudet med att säga att jag har ju sagt det”.  

OM2 upplever att kommunikation är det roligaste och det svåraste som finns med sitt jobb 
att träffa människor gamla, anhöriga, personal, kollegor. OM5 menar att alla inblandade 
måste kommunicera mera och berätta om sina tankar för att hjälpas åt.  

OM6 menar att kommunikation har många fler dimensioner, horisontell och vertikal 
kommunikation möts i en dialog blir det jämlikt. Ibland är det så att den som är chef, har en 
annan roll eller kunskap och då blir kommunikationen vertikal istället för horisontell, 
samtalen ändrar då karaktär viktigt att det bejakas.  OM3 tycker att det är oerhört viktigt med 
kommunikation  

 
”nästan dagligen kommer någon och berättar att vet du hur det var då med 
en vikarie, för det handlar ofta om vikarier, och då hände det här och jag 
frågar vad gjorde du då, nej de sa inget men det måste ni förstå att en 
personal som gjort fel måste få veta och återigen ni måste prata med 
varandra”.  

 
OM3 menar att hon kommer då in som tredje part och prata med den personalen att det 

blev fel på den avdelningen, menar att den aktuella personen kan ha glömt bort den 
situationen. Men upplever att det blir bättre och pratar jättemycket kommunikation med mina 
medarbetare. ”Tänk om man inte skulle prata med varandra så jag pratar mycket på jobbet 
sen när jag kommer hem är jag ganska tyst”.  

Kommunikation upplevs vara otroligt viktigt och nödvändigt samtidigt som det gör dess 
arbete roligt. Kommunikation har många dimensioner och det är lätt att hamna i en vertikal 
kommunikation till sina medarbetare som chef. Det är oerhört viktigt att som ledare 
kommunicera med sin personal och föra fram betydelsen av kommunikation på hela 
arbetsplatsen.  

5:5 Sammanfattning av resultatet  
Kommunen upplevs delvis främja kommunikation genom den nye kommunchefen som 

framhäver det, men inte organisationsstrukturen som sådan. Möten i organisationen upplevs 
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vara öppna där både positiv och negativ information kommer fram. Diskussionerna kring 
organisationens mål upplevs olika allteftersom en del anser dem solklara andra otydligt och 
för få till antalet.  Organisationsstrukturen upplevs påverka kommunikationen med högre 
chefer men inte alltid med deras närmaste.  Informationsspridning sker via datorn och en del 
skickar veckobrev med förkortad information, men det beror på vilken information som ska 
vidare. Det finns ett behov av kommunikation vid förändringsprocesser men tiden finns inte 
alltid att tillfredställa den önskan. Ett par respondenter har konfronterat normer och 
värderingar i organisationen när de började och under tiden.  

Kommunikativt ledarskap definieras som dialog, tydlighet och vara en synlig chef ute i 
verksamheten. De har fått erfarenhet av kommunikation genom sin arbetslivserfarenhet men 
det behövs alltid utbildning. Öppenheten i kommunikationen mellan kollegorna upplevs vara 
öppen men ser lite olika ut.  Kommunikationen uppstår på flera platser som påverkar 
densamma, alla upplever ett behov att kommunicera med sina kollegor vilket är viktigt för 
ledarskapet. Formell och informell kommunikation skiljer sig efter sammanhanget, generellt 
pratas det friare informellt än i formella sammankomster. De kommunicerar på ett speciellt 
sätt medvetet eller omedvetet beroende av vem de kommunicerar med. Områdescheferna 
anser alla att det är väldigt viktigt med värdegrundsarbete och hoppas att dess förmedling är 
god. Kommunen upplevs inte främja kommunikation mer i vissa situationer än andra utan ett 
förhållningssätt och varje chef avgör dess egen kommunikation. Förtroendet till högre chefer 
är god men det finns upplevelser om att det görs skillnader mellan kollegorna.  

Förändringar sker i samspelet mellan formella respektive informella träffar bland 
kollegorna. De upplever att det finns ett gemensamt språk samt att normer och värderingar 
påverkar. Upplever att andra förstår deras kommunikation och beskriver sig självmedvetna 
om deras egen kommunikation. Kommunikationen mellan kollegor är förkovrande och 
kommunikationssätten anpassas efter informationstyp. Diskussionerna upplevs öppna framför 
allt i mindre grupper men beror på vad som diskuteras. Kommunikation upplevs otroligt 
betydelsefullt och nödvändigt samtidigt som kommunikation har många dimensioner.  

6 Diskussion 
Denna del av uppsatsen följs av att först ställs uppsatsens syfte och frågeställningar i 

relation till resultatet. Åtföljs av resultatet jämfört med tidigare forskning på området. 
Därefter ställs resultatet i jämförelse med kommunikationsteori och fenomenologi som sedan 
avslutas av en diskussion och reflektion.  

6:1 Resultatet och syfte med frågeställningar  
Syftet med denna c-uppsats var att studera hur kommunikation mellan 

områdeschefskollegor upplevs och om den har någon innebörd för individen. Upplevelsen av 
kommunikation mellan områdeschefskollegor både formell och informell. Finns det spelrum 
att kommunicera om ledarskapet, problem och vid förändringar. Ledare som befinner sig på 
samma nivå har de ett stöd av varandra som ger utveckling i ledarskapet. Hur uppfattar och 
vilken mening har kommunikationen för deras ledarskap. Syftet har tillfredsställts av det 
resultatet som framkommit av intervjuerna med områdescheferna. Kommunikationen med 
kollegor har stor och betydelsefull innebörd för alla respondenter, upplevs generellt som 
öppen och god. Men innebär inte alltid en tillmötesgående och hjärtlig kommunikation utan 
det kan uppstå diskussioner som ibland tenderar att bli häftiga debatter. Den formella 
kommunikationen innefattande sammanträden har en viss betingad struktur som inverkar på 
innehåll och kommunikationssätt. Den informella kommunikationen mellan kollegor som 
innefattar samtal utan dagordning upplevs friare och personligare. Det kommuniceras om 
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arbetet innefattande dess arbetsuppgifter, problem och svårigheter samt i 
förändringsprocesser. Kommunikationen upplevs som oerhört angelägen och betydelsefullt 
vilket uppfattas och framförs av samtliga.  Det finns ett obeskrivligt stöd av varandra 
framhäver alla, en respondent beskriver att arbetet inte skulle vara intressant om inte kollegor 
finns att tillgå.  

Första frågeställning, hur upplever mellancheferna betydelsen av kommunikation i 
förhållande till organisationen? Områdescheferna erfar vikten av kommunikation i förhållande 
till organisationen då det många gånger ingår i deras uppdrag att kommunicera med hela 
organisationen både uppåt och nedåt. Det finns genomgående i deras uppdrag att de 
uppmuntrar sin personal till kommunikation. Det finns upplevelser som framhäver att 
organisationen som sådan samt kommunledning inte aktivt främjar kommunikation. Den tas 
kanske för givet att den enbart ska fungera samtidigt som den nye kommunchefen har uttryckt 
vikten av kommunikation i olika sammanhang. Generellt upplevs inte kommunen främja 
kommunikation och det kan bero på att de som sitter högst i organisationen inte förstår eller 
inser värdet av kommunikation. 

Andra frågeställningen, har kommunikationen mellan kollegor någon inverkan i deras roll 
som chef/ledare? Kommunikationen har stor inverkan i områdeschefernas roll som ledare 
genom att möjligheten att kunna diskutera och ventilera problem eller synpunkter är oerhört 
betydande. Deras enskilda ledarskap präglas av ensamarbete men att kunna diskutera 
situationer med kollegor är avgörande för verksamheten och deras enskilda uppdrag.  

Tredje frågeställningen hur upplevs förändringen av samspelet mellan kollegor under 
sammanträden respektive informella träffar? Förändringar av samspelet mellan kollegorna 
under sammanträden formella träffar respektive informella träffar urskiljer sig genom att det 
inte finns någon dagordning som styr informella träffar. På sammanträden finns en struktur 
som följs och det finns inte utrymme för avvikande utfyllnad utan krävs att alla är sakliga och 
effektiva.   

6:2 Resultatet och tidigare forskning 

Organisation och kommunikation 
Falkheimer och Heide framställer att det är problematiskt för individer och att 

kommunikationen kompliceras vid organisationssammanhang eftersom ekonomi, kultur, 
samhället, medier och det politiska klimatet påverkar. Det visar sig även i denna studie att 
ekonomi påverkar genom att deras verksamhet styrs av politiska beslut som därmed sätter 
deras budget. Det är områdeschefernas uppdrag att lösa dess åligganden vilket försvårar när 
dem inte anser är de nödvändigaste besluten för verksamhetens bästa men tvingas vara lojala 
mot sin arbetsgivare. Falkheimer och Heide skildrar även att organisationen behöver skapa en 
profil en image, medvetet kommunicera med omvärlden för att omgivningen uppfattar 
organisationen så som det är avsett. Mitt resultat påvisar att hemtjänsten får konkurrens 
eftersom lagen om valfrihet införts och kräver profilering för att behålla sina kunder. En 
områdeschef hävdar att det är viktigt att marknadsföra arbetsplatsen för elever och göra 
arbetet attraktivt i framtiden.  

Falkheimer och Heide åsyftar att kommunikation tas som självklar i organisationer och är 
inte alltid med på prioritetslistan på förbättringar. Informationsspridning prioriteras och stor 
skillnad mellan att informera och få fram budskapet via dialoger. Min studie där den högste 
chefen betonar vikten av att vara i en dialog är positivt. Men det sker mycket 
informationsspridning via datorn vilket inte alla upplever som positivt då budskapet ibland får 
granskas i efterhand.  
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Hamrefors rubricerar att insikten har ökat angående vikten av att använda kommunikation 
som ett verktyg i relationsbyggande, men svårt att mäta kommunikationens effektivitet. Det 
finns även med i resultatet att kommunikation är bärande för relationer och det är ett viktigt 
verktyg att använda sig utav.  

Jakobsen och Thorsvik påvisar i sina studier att den informella kommunikationens innehåll 
handlar om den gemensamma arbetsplatsen, kollegor, arbetsuppgifter och ledare. Det 
bekräftas i detta resultat att det ofta rör arbetsplatsens frågor och diskussioner att saker ofta 
diskuteras vidare på informella träffar. Jakobsen och Thorsvik fastställer formell 
kommunikation innefattande planerade sammankomster och informationsförmedlingar som 
kopplas samman med hierarkin i organisationen. Formella mötena och sammankomster har en 
planerad struktur vilket uppges i resultatet vilket medför en viss struktur som påverkar 
kommunikationen till mer saklig och effektiv.  

Heide m fl. konstaterar att organisationens struktur påverkar och reglerar 
kommunikationsprocessens skillnader mellan överordnad och underordnad. Kommunikation 
uppåt tenderar vara mer positiv och därmed kanske inte överordnade får den riktiga bilden. 
Det var den bild som gavs av den tidigare forskningen men områdescheferna för vidare både 
positiv och negativ information och ingen glorifierad bild av verksamheterna som 
framkommer till högre chefer. Medan två av områdeschefernas chef intervjuades och denne 
erkände att det inte fanns en möjlighet till full koll på verksamheterna. Heide m fl. fastlägger 
för att bristande förtroende till högre ledare samt negativ feedback kan misstolkas. Resultatet 
visar att ett förtroende till högre chefer upplevs vara stort. Den högste chefen nämner att 
denne måste fungera olika och säga saker på annorlunda sätt till alla för att minimera risken 
för att negativ feedback misstolkas. Heide m fl. fastställer att organisationer består av 
människor med relationer vilket ger informell och formell kommunikation sinsemellan. Den 
informella kommunikationen påverkar hela organisationen och dess kultur av normer och 
värderingar bekräftas ständigt av människorna i den. I resultatet finns det vissa saker som kan 
urskiljas och relateras till detta eftersom den informella kommunikationen bekräftas ständigt i 
en organisation av samma individer. Men när en ny individ kommer till en organisation så får 
andra tänka om och reflektera över aktiviteterna så inte verksamheten åtföljer samma linje år 
in och år ut. Heide m fl. åsyftar att kommunikationen i organisationen påverkar dess 
utveckling genom att den bildar en pågående process av reflektioner. Det finns bekräftat i 
resultatet att det finns insyn i dessa företeelser och det är något som det behövs arbeta med 
ständigt. Heide m fl. betonar vikten av att kommunicera vid förändringsprocesser eftersom 
kommunikationen innehar en trygghetsfunktion. Betydelsen av att kommunicera vid 
förändringar är något som verifieras bland respondenterna. En upplever att det är oerhört 
viktigt att kommunicera för att eliminera barnsjukdomar och underlätta processen genom att 
ha möjligheten att ventilera. Men tyvärr finns inte alltid den tiden för att reflektera och 
kommunicera precis inne i ett förändringsarbete utan får ofta ske i efterhand. Det kan 
innehålla en viss trygghetsfunktion för medarbetarna när en chef ser till att finnas till hands 
och vara ute i verksamheten under denna period. Trygghet kan innefatta att de får information 
om de förändringar som sker och tyvärr beskriver resultatet att det ofta är tvära och snabba 
kast när det sker. Heide m fl. konstaterar kommunikationens interna socialiseringsfunktion, 
individens integrering på arbetsplatsen bland rådande normer och värderingar. Det framkom 
upplevelser om konfronterade av rådande normer och värderingar genom att som ny i 
organisationen med stor förändringsvilja eller ha raka åsikter kan uppfattas som ett hot.   

Ledarskap och kommunikation 
Heide m fl. redogör för hur organisationer numera ofta arbetar efter en värdegrund, det 

moderna ledarskapet baseras på att förmedla och påverka medarbetarnas uppfattningar om 
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arbetet och organisationen. Denna studie visar att organisationen arbetar medvetet och 
ständigt med värdegrunden eftersom det är viktigt i bemötande med vårdtagarna. De strävar 
och arbetar aktivt med medarbetare för att bemötandet ska vara det viktigaste i arbetet. Heide 
m fl. återger att information ger makt åt individen i en organisation samtidigt som allas e-
postlådor är fulla med information. Kommunikation bör alla chefer vara medvetna om och ha 
kunskap om vikten och prioriteringen av det. Mitt resultat visar att de alla verkar ha en 
medveten uppfattning om vikten av kommunikation. Det framhåller den högste chefen vilket i 
sin tur är betydelsefullt då hans förhållningssätt påverkar områdeschefernas. En respondent 
upplever dock att han inte ger alla informationen samtidigt utan vissa får försprång. 
Information utifrån ett maktperspektiv så är det ofta chefen som får informationen först och 
denne kanske inte först kan delge den med sina medarbetare innan allt är bestämt. Det är 
positivt att alla är medvetna om vikten av kommunikation samtidigt som det är den som stryks 
vid tidsbrist och kanske inte prioriteras i praktiken utan det låter bra att framhäva vikten av 
det.  

Hamrefors hävdar att insikten i människors sätt att bilda eget perspektiv av verkligheten 
bör varje strategisk kommunikativ ledare inneha. Min studie visar att den högste ledaren 
framförde detta vilket är oerhört betydelsefullt för organisationen. Samtidigt som det är 
kunskaper alla kan skaffa sig men det är i hur de i praktiken fungerar och verkar som har 
någon betydelse.  

Johanssons avhandling resulterade i att det är meningsskapande vid chefsmöten att 
diskutera mål och strategier. Det kan inte direkt intygas i mitt resultat på så vis att det framgår 
olika upplevelser kring diskussioner av verksamhetens mål, då synpunkter framkommer att 
det diskuteras för lite om mål. Troligen upplevs det meningsfullt att diskutera det annars 
skulle inte somliga vilja ha mer av det. Strategier verkar de diskutera mer eftersom det 
beskrivs att de diskuterar tills de är eniga för att ha en strategi att arbeta med. 

Samspel och kommunikation 
Falkheimer och Heide redogör för att språket medför tillgång till att vi alla blir bärare av 

egna normer och värderingar samt att vi omvärderar och utvecklar vår syn på verkligheten i 
kommunikation med andra. Denna studie visar att deras gemensamma språk bidrar till en 
enklare kommunikation då förklaringar och bakgrunder kan utelämnas. Alla individer är 
bärare av sina egna normer och värderingar blev tydligt i resultatet då en respondent menar att 
denne haft ordentliga påfrestningar i sitt liv vilket medför en viss upplevelse om att det andra 
är upprörda över inte har så stor betydelse. Dock påpekar hon att ingens känslor får 
bagatelliseras utan måste tas på allvar men det påverkar alla individer på något sätt beroende 
av vad som finns med i sin ryggsäck. Områdescheferna har tydliga upplevelser om att de 
utvecklas och omvärderar sin syn av organisationen och därmed sin verklighetsbild i 
kommunikationen med andra. Falkheimer och Heide framställer att i resonemang med andra 
individer tänker vi tillsammans, förmedlar och gör tolkningar gemensamt. Detsamma hävdar 
områdescheferna att de i samtal med sina kollegor kommer till insikt själva och kanske finner 
lösningen. När de diskuterar med varandra om något exempelvis på informella träffarna som 
en områdeschef beskriver att de ses innan för att komma gemensamt med ett motförslag till 
deras chef. Falkheimer och Heide skildrar det meningsskapande perspektivet där dialogen är 
ett kommunikationsverktyg, det mest demokratiska, ett resultat av pågående kommunikation 
och relationer. Organisationer gynnas av att använda sig av dialoger utåt och i dess 
verksamhet. Vilket uppges i resultatet att de betonar och använder sig av dialog som 
kommunikationsverktyg. Det är relationer som skapas genom kommunikation och det präglar 
deras ledarskap.   
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Goffman fastlägger att förmedlande sammanträden tenderar att försvaga samspelet mellan 
deltagarna eftersom det automatiskt finns givna handlingsregler. Under personliga samtal så 
träder ansiktets betydelse fram och kroppsspråket förändras. Det intygas av respondenterna då 
sammanträden följer en struktur och det är brist av tid som medför en saklig och effektiv 
kommunikation. Men det finns icke-kommunikation som uppstår även på möten, en 
områdeschef upplever ha vissa som denne har ögonkontakt med under möten för att uttrycka 
sina åsikter. Det finns även saker som inträffar på möten att medvetet hämta kaffe vid en viss 
tid eller ändra tonläge och kroppshållning. På informella möten mellan kollegorna uppstår en 
annan ordning, en menar att denne kan vara mer flamsig eller att kunna säga mer vad de 
tycker och känner.  Goffman menar att vi har alla olika roller som vi känner varandra genom 
och oss själva, detta sker omedvetet och medvetet. Vi har olika roller vi försöker leva upp till 
och företräda beroende av situation. Alla chefer i denna undersökning har en speciell roll i 
organisationen vilket medför vissa krav på individerna som denne ska kunna klara av. De 
måste vara lojala mot sin arbetsgivare och genomföra sitt uppdrag inför medarbetarna på ett 
professionellt sätt även om det inte alltid känns rätt i hjärtat. På formella möten blir deras roll 
mer prestationsinriktad eftersom deras chef med andra är närvarande och alla vill visa sin 
bästa sida. På informella möten mellan kollegorna kan de vara en annan roll eftersom dess 
kollegor känner personen bakom rollen i organisationen. Vilket troligen visar sig ytterligare i 
en mer vänskaplig situation mellan två kollegor som känner varandra mer än om de andra är 
med.  

6:3 Resultatet och kommunikationsteori och fenomenologi 
Shannon and Weavers kommunikationsteori utgick ifrån tre nivåer. Den första nivå A, 

mäta effektiviteten av kommunikationskanalerna effektivitet så att mycket information 
förmedlas. I denna studie framgår e-post som den vanligaste kommunikationskanalen mellan 
kollegorna. Överordnade kan skicka ut otroligt mycket information och denne skickar det 
vidare utan att kontrollera att själva budskapet har framkommit och nått medarbetarna. Det är 
en effektiv kanal till antalet och den stora delen information som kan utbytas. Den andra 
nivån B, om meddelandet fått den avsedda betydelsen, kulturella faktorer och människans 
tolkning gör en egen version av meddelandet. Det finns försäkrat i mitt resultat att e-post kan 
missuppfattas och tolkas som en uppmaning även fast det inte var avsikten. Men vid 
återgående till första nivån, om endast prioriteringen av effektiviteten får inte budskapet den 
effekten om inte ens e-posten blir ordentligt genomläst. Det finns även beskrivet att de 
upplever att andra förstår dem, om inte så kan det finnas ett behov av en återkoppling i 
samtalet såsom en respondent uppvisar. Tredje och sista nivå C, om det mottagna 
meddelandet får önskad effekt på beteendet som var avsikten. Denna studie visar om den 
högste chefen skickar ett meddelande till områdeschefen som i sin tur vidarebefordrar det till 
sina enheter. Den högste chefen kan inte kontrollera att områdeschefen införlivar denna 
information så att det får den avsedda önskan, möjligtvis i samtal men inte via e-post. De vill 
alla att deras förmedling av värdegrund får genomslag i organisationen men det kanske de 
aldrig kan veta till fullo om det alltid finns med hos varje medarbetare i deras yrkesroll. De 
förmedlar att de vill alla att deras medarbetare ska ge ett bra bemötande till vårdtagarna men 
de kan aldrig få en försäkran om att det sker eftersom de inte är närvarande i mötet med 
vårdtagarna. Det finns saker som talar för att det är så eftersom det framkommer negativ 
information och att det existerar Lex Sara anmälningar.  

Feedback är ett begrepp som inte Shannon och Weaver tar upp varav dess ändamål avser 
en anpassning i meddelandet efter mottagarens behov och respons. Det som tas upp av många 
områdeschefer är att de får feedback av sina kollegor men avser inte denna typ av definition 
av begreppet. Utan deras förmåga och vilja att anpassa sig efter vem de kommunicerar med 
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och på vilket sätt. Vad de pratar för språk det vill säga om det är komplicerat eller inte och 
ändrar sin roll efter individen de har framför sig. Det är vad som menas med feedback och det 
finns uttalade anpassningsförmågor hos områdescheferna.  

Processanalysen beskriver att kommunikation görs aktivt med andra och är en pågående 
process. I en organisation är individer mer eller mindre tvingade att kommunicera med 
varandra men hur den utvecklas skapas gemensamt. Individer införlivar nya erfarenheter 
samtidigt som alla är summan av sina kunskaper. Det som yttras kan aldrig tas tillbaka utan 
bara förankras hos oss själva. Beroende om kommunikationskulturen är öppen bidrar det till 
att kommunikationen uppkommer lättare, kanske oavsett sammanhang. I mitt resultat 
framkommer att kollegorna kommunicerar mycket inom organisationen och utåt, i 
kommunikationen med kollegor upplevs den öppen och det införlivas ständigt nya 
erfarenheter. Vid kommunikation i deras formella roll av organisationen är de skyldiga att 
genomföra det men vad de vill delge av sig själva som privatpersoner är upp till deras eget 
intresse och avsikter. De påverkas genom att de tänker efter före något sägs framför allt på 
mer formella sammankomster. Berger och Luckman beskriver den sociala interaktionen 
”ansikte mot ansikte” som den grundläggande formen för interaktion där den andre är 
fullständigt närvarande. Individerna kan uppleva varandras subjektiva känslor via kroppsspråk 
som beskrivs i min studie att på möten förmedlas åsikter via blickar och kroppsspråk mellan 
varandra.   

Språket är en medfödd förmåga hos människan och är det viktigaste teckensystem för det 
mänskliga samhället. Språket delas med andra men besitter en självständig beståndsdel det är 
via språket som individen kan delge berättelser och erfarenheter. Denna självständiga 
ingrediens är troligen avgörande för alla i en organisation att individer delger kunskaper och 
erfarenheter för att minimera tidigare misstag och felaktigheter. Så att kommande beslut tar en 
sådan bra riktning som möjligt för att få den korrekta avsikten. Individen har alltid en 
samordnad kontakt med sina subjektiva känslor eftersom den tänker samtidigt som denne hör 
sig själv prata. Det relateras i mitt resultat genom att känslorna kan blockera ett realistiskt 
tänkande när de är stressade och pressade, för det är många saker på gång samtidigt. Det som 
en områdeschef beskriver att kommunikationen har förändrats genom att gå till att bara vara 
kvinnor, kan troligen ha en betydande del av att de kanske blir mer medvetna om varandra 
och kanske konkurrens uppstår. Det är klart att de alla vill göra ett så bra arbete som möjligt 
och det kan uppstå en konkurrenssituation istället för att hjälpa varandra och se till varandras 
eget bästa.  

Schütz myntade begreppet kunskap av första ordningen inom livsvärlden, typifieringar av 
tankescheman, typifieringarna ger mening och förståelse för hur vi ska agera i en speciell 
situation via igenkännandet av den. Språket innefattas eftersom det delas med andra och 
genom språket vi lär oss hur saker fungerar och existerande vanor. Min studie av de 
erfarenheter alla områdeschefer besitter skapar tankescheman åt dem så att de vet hur de ska 
agera när en liknande situation uppstår. Vilket borde förenkla dess tillvaro och roll i yrket 
beroende av hur många år individen har erfarenhet av organisationen. Det är via språket nyare 
cheferna kan komma in i organisationen genom att lära sig hur det fungerar vad som är de 
existerande vanorna. Schütz har efter baserande på livsvärldens vardagskunskap utgått ifrån 
två principiella antaganden som innefattar en intersubjektiv förståelse. Första antagandet 
innebär att samtal mellan människor blir meningsfulla när de kan ta den andres perspektiv 
vilket kallas perspektivens ömsesidighet. Andra antagandet kallas perspektivens 
meningskongruens innebärande att båda parter i ett samtal uppfattar och definierar situationen 
liktydig.  Detta var något som den högste chefen delgav att det är viktigt att kunna ta den 
andres perspektiv samt att båda parter fastställer situationen liktydligt.  
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Berger och Luckmann hävdar att individen inte kan existera i det dagliga livet utan att 
interagera och kommunicera med andra människor. Individer kan hamna i konflikt när de inte 
har samma uppfattning av verkligheten som utgör den gemensamma världen. 
Områdescheferna kan inte existera utan att kommunicera med andra, de hamnar i konflikter 
ibland och det kan uppstå heta diskussioner kring verksamheten. Men i slutänden tvingas 
komma fram till ett gemensamt beslut för att kunna arbeta efter en gemensam strategi. 
Samtidigt i deras yrkesroll blir ansatta att genomföra för att det är deras uppdrag fast det inte 
känns bra för dem som privatpersoner. Berger och Luckmann menar att det som individer 
utför rutinmässigt i sitt vardagsliv innefattar livets vardagsliv. När den enskilde ställs inför 
problem eller utmaningar så utvecklas denne och kan införliva nya kunskaper och 
erfarenheter. Men så länge problemmässiga ting inte är införlivat i en rutin står det utanför 
vardagslivet. Deras roll som chef mer eller mindre flyter på eftersom de har en utbildning och 
erfarenheter sen tidigare att stödja sig på. Men när de ställs inför svårigheter och problem 
kommunicerar de med sina kollegor eller chef för att komma fram till en lösning. Det är då de 
utvecklas i sitt ledarskap och skapar sig nya erfarenheter. Det kan även vara från motsatt håll 
att det är någon som arbetat i flera år som får ifrågasätta sina tankar och rutiner av en nyare 
kollega. Då utvecklas denne också genom att införliva och se saker ur andra perspektiv än att 
göra som de alltid gjort.  

6:4 Diskussion 
Tanken var från början att genomföra observationer under ett eller två möten. Men vissa 

möten fick jag inte vara med på med anledning av sekretesslagen där de diskuterar enskilda 
fall. Så de formella mötena var uteslutna och de informella gick inte heller att genomföra när 
två av den första gruppen som tillfrågades avböjde. Syftet med uppsatsen var hur upplevelsen 
och betydelsen upplevs att ha kollegor att kommunicera med som områdeschef. Vilket 
framgått att den är betydande för individerna och i deras ledarskap där det finns ett behov att 
diskutera med sina kollegor för att kunna fatta bättre beslut. Den formella kommunikationen 
styrs av en dagordning som därmed tvingar på en viss struktur, förhållningssätt i deras 
kommunikation och samspel. Områdescheferna har enskilda uppdrag som styrs av politiska 
beslut och de har inte alltid möjligheten att bestrida det utan måste vara lojala mot sin 
arbetsgivare. Inför medarbetare måste de stå enade och utföra nedskärningar fast det 
personligen inte känns bra eller rätt beslut. Organisationens struktur påverkar 
kommunikationssätten mellan överordnad och underordnad vilket upplevs av respondenterna. 
De för vidare negativ information om verksamheterna som den tidigare forskningen hävdar att 
det oftast är positiv information som framkommer. Det finns ett behov av att kommunicera 
vid förändringar men tiden finns inte alltid att tillgå. I samtal med varandra förkovras de och 
får ibland en förändrad syn som är positivt för verksamheten och deras egen utveckling.   

Deras viktigaste och vanligaste kommunikationsverktyg är e-post det är en effekt kanal att 
föra ut information genom men kan misstolkas och missas helt av alla meddelanden.   

6:5 Reflektion 
Kommunikation mellan områdeschefskollegor är betydande och viktig i deras ledarskap. 

Det finns kanske en anledning och ännu större efter denna studie att områdescheferna ska ha 
sitt kontor i samma byggnad som sina kollegor. De som är på enskilda boenden är meningen 
att de ska vara synliga chefer och finnas till hands för personalen men deras egen arbetsmiljö 
är en viktig aspekt i det hela och vikten av att ha kollegor i närheten. De betonar alla 
betydelsen av kommunikation vilket de alla kan inse och läsa sig till men frågan är hur de 
egentligen sker i praktiken. Kommunen upplevs inte främja kommunikation men om inte 
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politiker som styr inser vikten av det så kommer det troligen att fortsätta i samma 
framställningssätt.  

För framtida och fortsatta forskningar inom ämnet skulle det vara intressant att göra en 
större och djupare studie mellan de som sitter själva som områdeschef på ett äldreboende 
jämfört med dem som sitter fyra områdeschefer i samma kontorsbyggnad. Det skulle även 
vara en intressant aspekt att jämföra vårdens områdeschefer med bildningsförvaltningens 
rektorer om det finns några skillnader i den vårdande och pedagogiska verksamheten i 
kommunikation. Det var enformigt att inte kunna göra en observation på ett par möten som 
var planen från början. Även om min närvaro påverkat deltagarna hade det blivit mer levande 
att kunna få vara med och se hur det sker på själva arenan.  

Det framkommer på flera ställen i intervjuerna och i resultatet att områdescheferna 
upplever att det finns ont om tid oavsett nästan vad det gäller. Men det kan vara så att det 
kommer saker uppifrån som de ska utföra och de kanske inte förstår värdet av att behöva 
kommunicera så att de därefter inte får tid till det. Men samtidigt som de hävdar att om det 
krävs att de träffar varandra eller en viss person så tar de sig tid till det. Så det verkar som om 
det finns det när det behövs och då kanske inte alltid tidsbrist kan bli utsedd till största 
orsaken till bristande kommunikation.  

Det som kan ha påverkat resultatet är att denna yrkesgrupp har en likvärdig utbildning som 
en annan studerar och det speglar att de är insatta i vikten av kommunikation. Därav är det lätt 
att uppge att så här borde det vara men frågan är hur det ser ut under ytan och det kan nog 
enbart komma fram i en betydligt större studie med människor från hela organisationens 
nivåer och rang. Min egen roll i organisationen påverkar även hur jag upplever resultatet, jag 
har varit noga med att inte påverka intervjudeltagarna åt det ena eller andra hållet men i 
efterhand ser att det är ett sätt att beskriva en bild av verksamheten att så ser det ut från deras 
synvinkel. Men det betyder inte att den bilden överensstämmer och genomsyrar hela 
verksamheten.  

7 Slutord 
Denna uppsats resultat uppvisar att alla områdeschefer upplever sin kommunikation med 

sina kollegor som ovärderlig samtidigt som inte alla upplever att kommunen som organisation 
främjar kommunikation. Även om förtroendet uppges vara stort inför närmaste chefer inom 
äldreomsorg och handikappomsorg upplevs det att skillnader görs mellan kollegorna av dessa 
personer. Kommunikation förväntas många gånger fungera av sig självt och är inte alltid en 
prioriterad fråga vilket visas även i denna organisation. För att kommunikation ska få en 
främjad del i verksamheten måste högre instanser såsom politiker inse vikten av den.   
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Bilagor 

Intervjuguide 

Organisation och kommunikation 

• Främjar kommunen ett kommunikativt klimat i organisationen? Kommunen som 

arbetsgivare därtill Per.  

• Hur upplevs möten och hur går mötena till? Vem kallar till möten osv steg för att det 

ska bli möte? 

• Vilken information kommer fram på mötena? Positiv och negativ? Är det alltid den 

riktiga bilden av verksamhetsområdena som kommer fram? 

• Organisationsstruktur dvs chefsnivåerna och organisationskultur påverkar kommunikationen – 

hur upplever du detta? 

• Upplever du att det finns skillnader mellan överordnad och underordnad? Olika 

kommunikationsmönster? 

• Prioriteras kommunikation så att betydelsen eller budskapet kommer fram eller är det mest 

informationsspridning? 

• Hur upplevs diskussioner om organisationens mål? 

• Organisationens kommunikation påverkar dess utveckling – hur upplever du att kommunen 

främjar detta? 

• Upplever du att det finns ett extra behov av kommunikation vid förändringsprocesser? Finns 

den möjligheten? 

• Hur upplevde du det som individ när du började här – tog det tid innan du kom in i 

organisationen? Fanns det vissa oskrivna normer och värderingar som du stötte på?  

Ledarskap och kommunikation 

• Vad innebär ett kommunikativt ledarskap för dig? Vad är din definition av det? 

• I vilka situationer upplever du att kommunen som arbetsgivare främjar ett 

kommunikativt ledarskap? 

• Hur upplever du öppenheten i kommunikationen mellan er som chefer? 

Kommunikationskulturen.  

• På vilka arenor eller scener uppstår kommunikation mellan er som områdeschefer? 
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• Hur upplever du att formell och informell kommunikation skiljer sig mellan dig och 

dina kollegor? Vilken miljö sker den i? Pratas det bakom ryggen? 

• Vad talar man om i den informella och informella? Vad är det tillåtet att prata om? 

Lyfter olika frågor i olika sammanhang? Hur går det till? Vad pratas det om? 

• Hur mycket erfarenheter eller kunskap har upplever du att du har om kommunikation i 

ditt ledarskap alt kommunikativt ledarskap? 

• När du framför ett budskap till medarbetare, kollegor, högre chef kommunicerar du då 

på ett speciellt sätt beroende av vem du kommunicerar med? 

• Hur ser du på din förmedling av kommunens värdegrund och värderingar och 

bemötande till medarbetarna? 

• Upplever du ett behov av att kunna kommunicera med dina kollegor, i så fall på vilket 

sätt? Del i sammanhang? Stärks ledarskapet hos individen?  

• Finns det en möjlighet till avlastningsdel hos kollegorna? Problem de är satta att lösa, 

kommuniceras det om dessa? Upplever du att kommunikationen bidrar i 

ledarskapsrollen? Löser problem bättre? Blir en bättre ledare? Vad har den för 

betydelse för dig? Vad har kommunikationen för betydelse i den mening, hjälp? 

Tillgång? Reflektion? Tankegångar? 

• Upplever du att det görs någon åtskillnad mellan er som kollegor? Hur upplever du 

förtroende till högre uppsatta chefer? Förs information vidare? 

Samspel och kommunikation 

• Upplevelser om hur samspelet förändras mellan dig och dina kollegor under 

sammanträden respektive informella träffar? 

• Upplever du att det finns en utvecklingspotential i kommunikationen med dina 

kollegor, alltså din egen reflektion över samtal som förs när andras åsikter framförs? 

• Upplever du att ni som kollegor har ett gemensamt språk av termer som ni alla har 

vetskapen om vad de betyder? 

• Hur upplever du att normer och värderingar påverkar eran kommunikation? Vad man 

får tala om och i vilket sammanhang? 

• Genom vilka sätt kommunicerar ni? Hur påverkar dessa informationen som kommer 

fram? 
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• Hur tror du att dina kollegor upplever din kommunikation dvs upplever du att de 

förstår vad du menar? De gör en tolkning men är det en rätt tolkning? 

• Diskussioner som förs hur upplevs dessa? 

• I varje möte finns det aldrig en icke-kommunikation hur upplever du denna eller 

reflektion över? 

• Vad har du för övriga tankar/reflektioner kring kommunikationen? 
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