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Abstract: 
A main aim with the essay “Constructive and destructive forms of language communication in 
modern work organizations” is to try to develop methods which can be used to measure and 
classify different forms of language communication. Methods that hopefully also can be used 
for analysis of in which ways dominating language communication forms affects employees 
health in modern work organizations. 

Quantitative methods have chiefly been used in the essay. A questionnaire study based 
on sociological research and psychoterapeutic research and practice has been used to collect 
data around communication in two work organizations (community health centers). Then 
communication has been classified in two main forms: constructive and destructive language 
communication. 

Results in the essay indicate that there are tendencies to links between high illness-
absence and destructive communication in a work organization. In the work organization with 
the highest illness-absence, during a chosen period of inquiry (2005), a larger share of the 
employees stated that the communications in their organization were destructive, compared to 
the employees in the organization which showed the lowest illness-absence. Statistically 
secured links between high illness-absence and destructive communication have however not 
been observed. 

Scientific theories which form the base for the essays hypotheses, premises, concepts, 
and question formulations are mainly collected from two sociological directions: sociological 
socialpsychology and symbolic interactionism. In the essay sociological research are 
represented chiefly by Johan Asplund and Jürgen Habermas. Equally important for the essays 
theoretical base are however the psychoterapeutic theories and practical results which have 
been developed and reached by Harlene Anderson. 
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Sammanfattning: 
Huvudsyftet med uppsatsen ”Konstruktiva och destruktiva former av språklig kommunikation 
i moderna arbetsorganisationer” är att försöka utveckla metoder som kan användas för att 
mäta och klassificera olika former av språklig kommunikation. Metoder som förhoppningsvis 
även skall kunna användas för att analysera på vilka sätt de dominerande språkliga 
kommunikationsformerna i en arbetsorganisation påverkar personalens hälsa.  

Kvantitativa metoder har framför allt använts i uppsatsen. En enkät förankrad i 
sociologisk forskning och psykoterapeutisk forskning och praktik har använts för att samla in 
data kring kommunikationen i två arbetsorganisationer (vårdcentraler). Kommunikationen har 
sedan klassificerats i två huvudformer: konstruktiv och destruktiv språklig kommunikation.  

Resultat i uppsatsen visar att det finns tendenser till samband mellan hög sjukfrånvaro 
och destruktiv kommunikation i en arbetsorganisation. I den arbetsorganisation som hade den 
högsta sjukfrånvaron, under en utvald undersökningsperiod (år 2005), uppgav en större andel 
anställda att kommunikationen i deras organisation var destruktiv, jämfört med de anställda i 
den organisation som uppvisade den lägsta sjukfrånvaron. Några statistiskt säkerställda 
samband mellan hög sjukfrånvaro och destruktiv kommunikation har emellertid inte 
observerats. 

Vetenskapliga teorier som bildar grunden för uppsatsens hypoteser, utgångspunkter, 
begrepp och frågeställningar är främst hämtade från två sociologiska inriktningar: sociologisk 
socialpsykologi och symbolisk interaktionism. I uppsatsen företräds den sociologiska 
forskningen av framför allt Johan Asplund och Jürgen Habermas. Lika viktiga för uppsatsens 
teoretiska bas är dock de psykoterapeutiska teorier och praktiska resultat som har utvecklats 
och nåtts av Harlene Anderson.  
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1. Inledning och bakgrund 
Sverige har under en lång följd av år haft en stadigt ökande andel människor som lever med 
sjukdom och ohälsa i så hög grad att de får större delen av sin försörjning genom 
sjukförsäkringssystemet. I den nyligen avslutade statliga socialförsäkringsutredningen ”Mera 
försäkring och mera arbete”, färdigställd under november 2006, antyder statistiska 
genomgångar att det rör sig om en långsiktig och kostsam trend – såväl för den enskilde som 
för samhället i stort.  

Andelen människor som helt eller delvis och i olika kombinationer försörjer sig på 
sjuklön, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (före detta förtidspension) a-kassa eller 
socialbidrag har fördubblats sedan 1970. Från drygt tio procent i början av 1970-talet till över 
20 procent av den arbetsföra befolkningen (20-64 år) år 2005. Det är med andra ord inget 
tillfälligt fenomen, det handlar om en gradvis accelererande men stabil utveckling över en 35-
årsperiod. Socialförsäkringsutredningen pekar på att en till synes plötslig uppgång skedde i 
socialförsäkringsutbetalningarna i samband med den ekonomiska krisen vid 1990-talets 
inledning och att denna uppgång inte har visat några tecken på att falla tillbaka.  

”Vad som kunde ha varit övergående förefaller nu vara på väg att bli ett permanent 
tillstånd. Ännu i dag är läget påtagligt sämre än det var före nittiotalskrisen.”1 

När det specifikt gäller sjukfallen kan flera frågor ställas. Har svenskarna blivit sjukare 
eller är det ökande antalet sjukskrivningar och sjukersättningar en effekt av att 
sjukförsäkringssystemet är för ”mjukt”? Underförstått att alltför många människor sjukskrivs 
alltför lättvindigt och av oklara skäl. Socialförsäkringsutredningen är inne på det senare. Den 
tvivlar öppet på att många av de sjukskrivna verkligen är så ”sjuka” att de skall försörjas med 
olika sjukersättningar. Sjukförsäkringen är i dag för ”mjuk” i den meningen att den används 
som alternativ försörjningsväg, hävdar utredarna. Särskilt är detta märkbart vid regionala 
jämförelser. Där den lokala arbetsmarknaden är svag, där är också den registrerade ohälsan 
mer utbredd.  

Det så kallade ohälsotalet i Sveriges kommuner varierar mellan 20,3 och 77,3. En 
tämligen dramatisk skillnad. Socialförsäkringsutredningen exemplifierar även de regionala 
skillnaderna genom att jämföra sjukskrivningstider för olika sjukdomsdiagnoser. Exempelvis 
kan sjukskrivningstiden efter hjärtinfarkt variera med omkring 100 dagar beroende på den 
drabbades hemlän. Dessutom visar studier av ett urval fall att sjukskrivningslängden 
fördubblades för vissa diagnoser som fotledsfraktur och depression mellan 1990 och 2000.2 

 
1.1 Ohälsans uttryck i rikt välfärdsland 
Socialförsäkringsutredningen menar alltså att det i första hand är arbetslöshet och en alltför 
”mjuk” inställning hos läkare, försäkringskassa och andra bedömande myndigheter som är 
orsak till de ökande sjukskrivningarna och de höga ohälsotalen i vissa regioner. Det finns 
även andra uppgifter som talar emot att svenskarna skulle vara ett av världens sjukaste folk, 
sett utifrån det faktiska antalet människor som försörjer sig på olika former av 
sjukförsäkringsrelaterade ersättningar. Sverige är ett rikt land med världens kanske mest 
jämlika och bästa materiella levnadsvillkor. Sverige ligger år efter år bland toppnationerna i 
FN:s så kallade HDI-index, Human Development Index, som mäter tillgången till välfärd 
generellt för invånarna. Faktorer som mäts i HDI-index är bland annat barnadödligheten (som 
i Sverige tillhör världens lägsta), förväntad livslängd (som i Sverige är bland världens 
längsta), bruttonationalprodukt, utbildningsnivå och läskunnighet.3 På alla dessa och fler 

                                                 
1 Socialförsäkringsutredningen, SOU 2006:86, Mera försäkring och mera arbete, sid 51 
2 SOU 2006:86, sid 54-55. 
3 Se till exempel: http://www.nutek.se/sb/d/209/a/563 



 7

centrala välfärdsområden lever svenska medborgare under mycket goda förhållanden i 
relation till flertalet av jordens länder. 

Att utreda de reella orsakerna kring de ökande ohälsofallen från ett 
socialförsäkringsperspektiv är emellertid inte det primära ämnet för denna uppsats. Det räcker 
med att konstatera att trots stabil materiell välfärd under de senaste 30 åren så tycks upplevd 
ohälsa öka relativt kraftigt. Denna utveckling synliggörs bland annat genom ett ökande antal 
sjukskrivningar bland människor som har ett arbete och blir sjuka, bland människor som 
saknar arbete helt eller delvis, alternativt har drabbats av arbetslöshet eller arbetsskador. 
Konsekvenserna tycks dels ofta vara ökad passivitet och fördjupad ohälsa för den enskilde, 
dels kraftigt stigande kostnader för samhället. Kostnader som, om utvecklingen inte bryts, på 
sikt kan underminera det generella sjukförsäkringssystemet. 

 
1.2 Subjektiva och objektiva hälsouppfattningar 
Det finns en extremt stor mängd definitioner av hälsa och ohälsa. Någon fullständigt objektiv 
definition finns antagligen inte. Därför utgår den empiriska undersökningen i denna uppsats 
från en hälsodefinition som kan sägas vara relativt objektiv och bred, men även har fördelen 
av att vara känd över stora delar av världen, nämligen Världshälsoorganisationens, WHO:s, 
definition. Den lyder i korthet på följande vis, hälsa är: 

”Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och 
socialt och ej enbart i frånvaro av sjukdom”.4 

På samma sätt är WHO-definitionens motsatser vad som bildar utgångspunkten för 
begreppet ”ohälsa” i denna uppsats. Mer om detta begrepp längre fram. Hälsa och ohälsa är 
till stor del en subjektiv upplevelse. En cancersjuk människa kan i ytterlighetsfall känna sig 
frisk, en medicinskt sett frisk människa kan känna sig döende. Om ett stadigt stigande antal 
människor sjukskriver sig eller beviljas permanenta sjukersättningar så bör samhället utgå 
från att dessa människor på ett eller annat sätt upplever faktiska hälsoproblem som är så svåra 
att de inte klarar av att arbeta eller vistas på en arbetsplats. Ohälsa kan vara ohälsa för den 
enskilda människan även om det inte handlar om ohälsa i statligt klassificerad mening.  

Den arbetsplatsrelaterade ohälsan är antagligen den för samhället mest kostsamma på 
kort sikt. Den har så att säga en dubbel kostnad. Inte bara kostnaderna som uppstår för den 
enskilde genom lidanden, sjukvård och inskränkningar i livet, utan också de 
samhällsekonomiska kostnader som uppstår genom till exempel vård, 
sjukförsäkringsutbetalningar och produktionsbortfall.  
 
1.3 Klassiska ohälsofaktorer 
Arbetsplatsrelaterad ohälsa är intimt knuten till ett antal specifika faktorer, enligt flertalet 
studier på området. I statistiska centralbyråns stora genomgång av ohälsostatistik 1990-2004: 
”Sjukfrånvaro och ohälsa i Sverige” nämns ett antal klassiska faktorer som leder till ohälsa på 
arbetsplatser. Arbetsplatser kommer i fortsättningen att kallas arbetsorganisationer i denna 
uppsats, eftersom detta begrepp knyter bättre an till undersökningens syften och de 
forskningsteorier den utgår från. 

SCB bekräftar socialförsäkringsutredningens slutsatser om de stora regionala 
skillnaderna men framhåller även bland annat stora arbetsorganisationer, dålig arbetsmiljö 
och typ av bransch/verksamhet. Stora arbetsorganisationer uppvisar vanligen en mycket större 
tendens till att ha en hög sjukfrånvaro. En arbetsplats med 100 anställda eller fler inom 
exempelvis privat sektor har i genomsnitt en dubbelt så hög sjukfrånvaro som en liten 
arbetsorganisation med färre än fem anställda.5 Olika former av dålig arbetsmiljö har också en 
                                                 
4 Se till exempel: http://www.luth.se/org/stil/friskvard/vadarhalsa.htm 
5 Statistiska centralbyrån, SCB 2004:3, Sjukfrånvaro och ohälsa i Sverige, sid 39 
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stark påverkan på sjukskrivningstalen, konstaterar SCB: ”...en betydande del av ohälsa är 
relaterad till arbetsförhållanden. Effektiva åtgärder för att förbättra arbetsmiljön skulle 
förbättra folkhälsan. Kostnader för detta kan jämföras med de mycket stora kostnader som 
idag går till att ta hand om resultatet av ohälsan, bland annat i form av sjukersättning och 
förtidspension.”6 

Den tredje tyngsta faktorn är typen av verksamhet. Sjukfrånvaron är som högst bland 
män inom tung industri och kvinnor inom vård- och omsorgssektorn. ”Dålig arbetsmiljö” i 
olika former och allmänt svåra arbetsförhållanden spelar i dessa tre sektorer en central roll för 
ohälsan. Det finns dock betydande skillnader i ohälsa mellan olika arbetsorganisationer inom 
dessa sektorer vars orsaker inte fullt ut är klarlagda.7 
 
1.4 Andra ohälsofaktorer 
Andra klassiska faktorer som brukar nämnas som viktiga för variationer i ohälsa i 
arbetsorganisationer är bland annat kön, ålder och om arbetsorganisationen är formellt 
demokratiskt styrd som den offentliga sektorn (kommuner, landsting, stat) eller privatägd 
(firmor, bolag).  

Enligt SCB finns ett tydligt mönster vad gäller kön. Kvinnor är generellt sett mer 
sjukskrivna än män. Mönstret gäller oavsett vilken sektor eller verksamhet de arbetar i och 
oavsett ålder.  

Tydliga skillnader finns också mellan offentlig och privat sektor på ett generellt plan. 
Offentlig sektor har totalt sett högre sjukfrånvaro än privat. Men inom offentlig sektor finns 
relativt kraftiga skillnader. Kommunal verksamhet och landstingsverksamhet har högst 
sjukfrånvaro medan statlig verksamhet har lägre sjukfrånvaro än privat sektor.8  

Ålder spelar dock inte alltid så stor roll som i vissa sammanhang görs gällande, visar 
SCB:s beräkningar. I varje fall inte när det gäller långtidssjukskrivningar.  

”Många hävdar att det ökande antalet långtidssjukskrivna beror på att fyrtiotalisterna nu 
blir gamla och sjuka. Om man standardiserar för ålder, d.v.s ser vad ökningen skulle bli om 
åldersfördelningarna vore desamma 1996 och 1999, visar det sig att cirka två procent av 
ökningen (som var drygt 40 procent för kvinnor och 20 procent för män) beror på ålder. De 
demografiska förändringarna förklarar alltså endast en liten del av den ökande långa 
sjukfrånvaron.”9 

 
1.5 Språkliga kommunikationsformer – en dold faktor 
Under de ganska oprecisa begrepp som nämnts ovan döljer sig en lång rad dolda faktorer som 
orsakar hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Vad är till exempel en ”dålig arbetsmiljö”? Är det 
tunga lyft? Elak chef? Gnälliga medarbetare?  Begreppet ”dålig arbetsmiljö ” är egentligen så 
svävande i sig självt att det måste brytas ned i detalj för att överhuvudtaget fylla en funktion. 
En dålig arbetsmiljö orsakas i flertalet fall av en rad samverkande negativa faktorer.  

I denna uppsats lanseras hypotesen att en av dessa mer eller mindre dolda faktorer som 
kan bidra till att orsaka en ”dålig arbetsmiljö” eller för den delen en ”bra arbetsmiljö” - och 
därmed även ohälsa eller hälsa - är de former och uttryck som den språkliga 
kommunikationen mellan människor på arbetsplatsen tar sig. Jämfört med exempelvis de 
hårda fysiska och materiella arbetsförhållanden som råder i en gruva, i en tung industri eller 
på en sjukvårdsenhet med många svåra sjukfall bland personalen som är direkt eller indirekt 
orsakade av verksamheten så kan möjligen detta, att fokusera på språklig kommunikation, te 

                                                 
6 SCB 2004:3, sid 43 
7 SCB 2004:3, sid 11 
8 SCB 2004:3, sid 11 
9 SCB 2004:3 sid 60 
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sig en smula missriktat. Det bör därför poängteras att språkliga kommunikationsformer aldrig 
som enskilda faktorer kan förbättra exempelvis en fysisk-materiell arbetsmiljö som i grunden 
är svår av olika skäl. En ”dålig arbetsmiljö” är som tidigare sagts i flertalet fall resultatet av en 
rad sociala, fysiska, psykiska och materiella förhållanden som lokaler, maskiner, människor, 
viljor, historia, kultur, intressekonflikter och så vidare.  

 
1.6 Ohälsa i vården  
De organisationer som undersöks i denna uppsats är två vårdcentraler, Leksands vårdcentral 
och Mora vårdcentral. Deras gemensamma arbetsgivare är Landstinget Dalarna. Ett kriterium 
som har vägt tungt vid urvalet av arbetsorganisationer är att anställda i vården generellt sett 
har en relativt hög sjukfrånvaro. I Landstinget Dalarna specifikt uppgick den genomsnittliga 
sjukfrånvaron utslaget på alla anställda till 27 dagar under år 2004.10 Utifrån detta kriterium 
ingick som utgångskrav i urvalsprocessen att arbetsorganisationerna skulle skilja sig mycket 
kraftigt åt beträffande sjukfrånvaro bland personalen. Mycket stora skillnader i 
sjukfrekvensen hade gjort det enklare att koppla förekomsten av olika typer av 
kommunikationsformer, exempelvis destruktiv eller konstruktiv kommunikation, till sjuktalen. 
Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan de bägge organisationer som slutligen valdes ut är 
tämligen stora, men kanske inte fullt så stora som hade varit önskvärt.  

Den statistik som föreligger angående sjukfrånvaron är Landstingets interna statistik, 
vilken omfattar all personal som har arbetat på respektive vårdcentral under ett år (2005). 
Landstinget har inte kunnat tillhandahålla statistik om sjukfrånvaron i vilken det har varit 
möjligt att fullt ut särskilja vikarier från tillsvidareanställd personal. Syftet var från början att 
särskilja dessa grupper eftersom ett stort antal vikarier kan antas höja den samlade 
sjukfrånvaron. Inte nödvändigtvis för att vikarier skulle vara mer sjukskrivna än fast anställda, 
utan på grund av att ett större antal anställda helt enkelt kan öka risken för fler 
sjukskrivningar.  

 
1.7 Fysisk och psykisk ohälsa 
Trots svårigheterna att särskilja personalkategorier är det relevant att använda måttet 
genomsnittligt antal sjukskrivningsdagar/2005 för samtliga anställda, inklusive vikarierna, 
som ett mått på övergripande ohälsa i arbetsorganisationerna. Detta mått är grovt och gör inte 
någon skillnad mellan olika diagnoser eller någon uppdelning i fysisk eller psykisk ohälsa. 
Det särskiljer heller inte i denna studie långtids- och korttidssjukskrivna på detaljnivå. Det 
beskriver dock det faktiska, strukturella ohälsoläget i organisationen, uttryckt som just det 
genomsnittliga antalet sjukdagar under ett år.  

Att gå igenom individuella diagnoser och hur dessa fördelar sig på långtids- eller 
korttidssjukskrivning är en omöjlighet i denna korta studie. Det går i många fall heller inte - 
men långtifrån i alla - att dra en skarp gräns mellan fysisk och psykisk ohälsa i form av 
exempelvis ryggont och psykiska ohälsodiagnoser som ”utbrändhet”, 
”utmattningsdepression”, olika ångestsymptom eller upplevd ”kronisk trötthet”. Ofta följer 
psykisk ohälsa i varierande grad i spåren på exempelvis långvarig fysisk värk i axlar, nacke, 
rygg eller andra rörelseorgan. (Observera att jag med psykisk ohälsa i detta sammanhang inte 
avser psykiska sjukdomar utan psykisk ohälsa av mer tillfällig karaktär.) 

Den diagnos som ställs av läkare vid en sjukskrivning för ryggproblem kan därför vara 
ofullständig. Inte som en följd av att läkaren har gjort bristande undersökningar, utan på grund 
av att patienten har komplexa ohälsosymptom till följd av ryggproblem, till exempel 
nedstämdhet, trötthet, sömnlöshet, som i själva verket kan vara tecken på lättare eller 
                                                 
10 Landstinget Dalarna, MASMILD-projektets slutrapport 2005, ”Mer aktiverande sjukskrivning för medarbetare 
i Landstinget Dalarna”, sid 13 
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begynnande psykisk ohälsa. Dessa symptom kanske patienten själv inte kan sätta ord på, men 
likväl kan de påverka sjukdoms- och ohälsoförloppet kraftigt.  Fysisk och psykisk ohälsa 
tycks således hänga intimt samman.11  

Som beskrevs i det inledande kapitlet visar den nyligen publicerade 
socialförsäkringsutredningen att exempelvis sjukskrivningstiden efter hjärtinfarkt kan variera 
med omkring 100 dagar beroende på den drabbades hemlän. När en sjukskriven människa 
känner sig frisk beror med andra ord tämligen ofta på det allmänna hälsotillståndet, det 
fysiska och psykiska tillståndet sammantaget, även om detta inte framgår av diagnosen på 
sjukintyget. Metodmässigt bör det, utifrån detta resonemang, därför vara relevant att mäta det 
genomsnittliga antalet sjukskrivningar för alla anställda på en arbetsplats under ett år, oavsett 
diagnos, och använda siffrorna som ett övergripande mått på ohälsa. Validiteten i denna 
undersökningsmetod påverkas, förutom av redan tidigare diskuterade faktorer, givetvis även 
av enstaka långvariga sjukfall och det faktum att statistiska jämförelser inte görs bakåt i tiden.  
 

2. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att utveckla metoder för att kunna undersöka och analysera 
förekomster av konstruktiv och destruktiv språklig kommunikation i organisationer och dessa 
bägge kommunikationsformers samband med hälsa respektive ohälsa. 

 

3. Frågeställningar, begrepp och hypoteser 
Den övergripande frågeställningen i undersökningen är inte om, utan på vilka sätt det finns 
samband mellan ohälsa och olika former av språklig kommunikation. Att det finns samband 
stöds av den forskning som presenteras i teorikapitlet (kapitel 6). 

Min hypotes, med utgångspunkt i teorikapitlet, är att en öppen, konstruktiv och 
fungerande språklig kommunikation mellan människor på alla nivåer - som inte förlorar sig i 
tanklöst pladder men inte heller väjer för uttryck som skratt, befogad kritik, berättigad ilska 
eller gråt - kan vara en underskattad hälsofaktor i arbetsorganisationer. Existensen av 
konstruktiv språklig kommunikation kan ge en arbetsorganisation beständig dynamik och de 
arbetande människorna livs- och produktionskraft, vilket motverkar ohälsa och sjuklighet. 
Detta även om verksamheten i sig är känd för att skapa arbetssjukdomar och ohälsa.  

Begreppet ”ohälsa” definieras i denna uppsats, med utgångspunkt i WHO:s 
hälsodefinition som beskrivits ovan (kapitel 1), som ett genomsnittligt antal 
sjukskrivningsdagar/år för samtliga anställda i de organisationer som undersöks. Definitioner 
av begreppen konstruktiv språklig kommunikation respektive destruktiv språklig 
kommunikation har gjorts trots uppenbara svårigheter med godtyckliga bedömningar i 
sammanhanget. Istället för att från ett ensidigt teoretiskt perspektiv avgöra vilken 
kommunikation som är destruktiv respektive konstruktiv har syftet med denna undersökning 
varit att låta anställda i två arbetsorganisationer genom en enkätundersökning avgöra vad som 
är konstruktiv respektive destruktiv kommunikation. Med utgångspunkt i den akademiska 
forskning som sedan tidigare finns på området. De anställdas enskilda och gemensamma 
upplevelse av den språkliga kommunikationens karaktär bildar således, tillsammans med 
forskningsteori, grunden för definitionerna av begreppen. Därmed uppnås förhoppningsvis en 
fruktbar mix av teori och praktik. 

 

 
                                                 
11 Socialstyrelsen, rapport 2003: ”Utmattningssyndrom – stressrelaterad psykisk ohälsa”, sid 7 ff 
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4. Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Efter formalia i form av innehållsförteckning och 
sammanfattning följer en kortare inledning och bakgrund. I detta kapitel återges det allmänna 
hälso- och ohälsoläget i Sverige från ett samhälls- och strukturperspektiv. Klassiska 
ohälsofaktorer relaterade till arbetet behandlas översiktligt. Därefter följer kortare 
beskrivningar av syfte, frågeställningar, begrepp och hypoteser.  

Det därpå följande metodkapitlet behandlar framför allt de problem och möjligheter som 
har uppstått före och under det empiriska arbetet. Därefter följer teorikapitlet vilket i 
huvudsak redogör för sociologisk forskning företrädd av bland andra Johan Asplund och 
Jürgen Habermas. Kapitlet innehåller också i stor utsträckning teoretiska resonemang kring de 
psykoterapeutiska teorier, praktiker och metoder som har utvecklats av Harlene Anderson.  

Därefter följer resultatet från enkätundersökningen som presenteras i såväl löpande text 
som med hjälp av figurer. Sist återfinns ett avslutande diskussionskapitel. 

 

5. Metod 
Det empiriska arbetet med denna uppsats har i huvudsak inriktats på att samla in data och 
uppgifter kring kommunikation. För att göra detta delades huvudvariabeln, språklig 
kommunikation, i undersökningsskedet in i två oberoende variabler.  
 
• Horisontell kommunikation 
- Enskilda anställdas upplevelse av hur den språkliga kommunikationen fungerar mellan 
anställda i likartad position. 
 
• Vertikal kommunikation  
- Enskilda anställdas upplevelse av hur den språkliga kommunikationen fungerar mellan 
organisationens ledning (chefer/arbetsledare) och dess underställda anställda. 
 
Dessa variabler användes tillsammans med de centrala idéerna i teorikapitlet för 
operationalisering av frågor till en enkät (se bilaga) för att kunna göra en 
respondentundersökning. Frågorna formulerades i två block efter kategorierna horisontell 
(fråga 2-10) respektive vertikal kommunikation (fråga 11-20) och som påståenden för att 
kunna minska antalet svarsalternativ och för att enklare kunna göra kategorindelningar och 
klassifikationer. Att det görs en uppdelning i horisontell respektive vertikal kommunikation 
har inte framgått i förväg för de anställda som har svarat på enkäten. Skälet är att det sannolikt 
skulle ha blivit för komplicerat att förklara metoden i ett kort följebrev och att det därmed 
skulle riskera att minska intresset för att svara överhuvudtaget. Ytterligare ett skäl till att inte 
informera om uppdelningen är att sådan information skulle ha kunnat påverka svaren. 
Påståendena utformades utifrån den forskning som beskrivs i teorikapitlet om hur 
kommunikation i ett idealtillstånd kan fungera i en organisation. Svarsalternativen som gavs 
är antingen instämmer, instämmer delvis eller instämmer inte i dessa påståenden.12  

 
5.1 Svarsfrekvenser och statistiska överväganden 
Frågorna har besvarats anonymt och har skickats direkt till respondenternas hemadresser för 
att så långt som möjligt undvika grupptrycksmekanismer som kan påverka anställda när de 

                                                 
12 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2004): ”Metodpraktikan - konsten 
att studera samhälle, individ och marknad”, (andra upplagan) Stockholm: Norstedts juridik, sid 254 ff 
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befinner sig bland kollegor. Totalt bedömdes 20 frågor vara rimligt i denna enkät, med tanke 
på tidsbegränsningarna för en c-uppsats.  

Efter samråd med lärare och handledare beslutades att skicka ut om möjligt 140 enkäter, 
det vill säga till minst 70 anställda på varje arbetsplats i syfte att nå en statistiskt godtagbar 
nivå på den valda populationen. En sammanräkning av antalet anställda - tillsvidareanställda 
och vikarier - på Leksands respektive Mora vårdcentral i november 2006 visade att Leksands 
vårdcentral hade 82 anställda medan Mora hade 72 anställda. Totalt skickades därmed 154 
enkäter till samtliga anställda i december 2006. Vid sammanräkning av svaren i slutet av 
december hade 56 svar inkommit från Leksands vårdcentral och 40 svar från Mora 
vårdcentral. Bortfallet blev således 26 anställda vid Leksands vårdcentral och 32 anställda vid 
Mora vårdcentral. Det ger en svarsfrekvens på 68 procent bland personalen vid Leksands 
vårdcentral och en svarsfrekvens på 55 procent bland personalen vid Mora vårdcentral.  
 
5.2 Tolkningar av insamlade data 
I tolkningsfasen har de huvudvariabler använts som utkristalliserar sig och beskrivs i 
teorikapitlet, nämligen destruktiv och konstruktiv kommunikation. Enkätsvaren har sedan 
tolkats enligt en enhetlig modell, utformad utifrån kvantitativa metodregler.13 

En person som har svarat instämmer på en majoritet (fem eller fler än fem) frågor om 
horisontell kommunikation har fått värdet 1. Personen har alltså i en majoritet av svaren 
uttryckt att den instämmer i att den horisontella kommunikationen till största delen präglas av 
de idealtillstånd som beskrivs i påståendena. Personens åsikter förenklas därmed till att visa 
att den personen till största delen anser att den språkliga kommunikationen mellan 
medarbetare i samma position är konstruktiv.  

Vid en majoritet av andra typer av svar har åsikterna förenklats och kodats på samma 
sätt enligt modellen nedan:  
 
Värde 1: Konstruktiv   (fem eller fler än fem instämmer-svar) 
Värde 2. Konstruktiv och destruktiv  (fem eller fler än fem instämmer delvis-svar) 
Värde 3. Destruktiv   (fem eller fler än fem instämmer inte-svar) 
 
Ofullständiga svar från respondenter, i den mån deras svar har gått att använda eller räkna 
samman, har givits värde 2 (konstruktiv och destruktiv). Likaså har respondenter som har 
lämnat färre än fem svar av något alternativ givits värdet 2. 

Ett oförutsett problem uppstod genom att antalet frågor om vertikal kommunikation (11-
20) visade sig vara för många (10 stycken) för att i vissa fall kunna bilda en majoritet. 
Frågorna om horisontell kommunikation innehöll endast nio frågor (2-10) varför en majoritet 
alltid kunde bildas om samtliga frågor besvarades. Det felaktiga antalet frågor om den 
vertikala kommunikationen upptäcktes först när enkäten redan var utskickad. Därmed var det 
försent att åtgärda problemet. Fem svar av två svarsalternativ (det vill säga att inga 
svarsalternativ nådde majoritet) gavs därför värdet 2 i blocket om den vertikala 
kommunikationen.  

 
5.3 Statistisk metod och analys 
Personalens attityder har räknats om från absoluta tal, det vill säga det totala antalet personer 
som svarade, till procentandelar. Detta dels för att underlätta en hygglig grafisk presentation 
av materialet, dels för att procentandelar ger det mest rimliga jämförelseunderlaget.14 

                                                 
13 Hellevik, Ottar (1984): ”Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap”, (fjärde upplagan) Stockholm: 
Natur och kultur, sid 113 ff, sid 119 ff 
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Att jämföra absoluta tal i undersökningar som denna blir missvisande eftersom 
svarsfrekvensen är olika hög i de bägge personalgrupperna. De anställdas gemensamma 
attityd (byggd på individuella enkätsvar) är den attityd som presenteras i samtliga fall och 
som används för jämförelser mellan de bägge arbetsorganisationerna. Inte i något fall 
redovisas enskilda anställdas attityd, eller specifika personalgruppers attityder. Ursprungligen 
var syftet att kunna presentera åtminstone två olika personalkategoriers attityd: 
anställda/medarbetares attityd och chefer/arbetsledares attityd. Dessvärre har denna ambition 
fått väljas bort, dels på grund av tidsskäl, dels på grund av bristfälligt statistiskt underlag.  

Data om sjukfrånvaron vid vårdcentralerna har som tidigare nämnts tillhandahållits av 
Landstinget Dalarna. Dessa uppgifter har använts som jämförelsematerial mellan de bägge 
arbetsorganisationerna. 

 
5.4 Mått på kommunikationsformer i organisationer 
Med utgångspunkt i den teori som presenteras kring språklig kommunikation vill jag i denna 
uppsats försöka utveckla metoder för att kvantitativt mäta och klassificera det minst sagt 
svårfångade fenomenet språklig kommunikation i två huvudformer, eller grupper, destruktiv 
och konstruktiv kommunikation. Förenklat kan undersökningens variabler skrivas enligt 
nedanstående formel: 
 
Oberoende variabel (X):   Beroende variabel (Y):  
Språkliga kommunikationsformer påverkar faktisk ohälsa på arbetsplatsen 
(Destruktiva eller konstruktiva)  (genomsnittligt antal sjukdagar/år)
     
Uppsatsen bör i första hand ses som ett slags förstudie med fokus på metodutveckling snarare 
än generaliserbara resultat.  

Arbetet med att välja ut arbetsorganisationer har vägletts av flera kriterier. För att få ett 
relevant jämförelsematerial har det varit viktigt med två ungefär lika stora organisationer vad 
gäller antalet anställda och att dessa två har samma arbetsgivare. Statistiskt sett hade det varit 
önskvärt med ännu fler anställda, antingen i fler eller större organisationer, men givet 
uppsatsens tidsbegränsning uppfyller de två undersökta organisationerna uppsatsens syften 
relativt väl. Att personalen har samma arbetsgivare gör att den, på gott och ont, till exempel 
lever under samma personal- och lönepolitik. Det kan bidra till att attityderna till 
arbetsgivaren i detta avseende är relativt likartade, jämfört med om personalen arbetade för 
två olika arbetsgivare med mycket stora skillnader i  personal- och lönepolitik. Detta gynnar 
undersökningen och dess validitet eftersom svaren på enkätfrågorna i stor utsträckning 
påverkas av samma sorts maktrelationer, det vill säga maktrelationerna mellan arbetsgivare 
och anställda. 

 
5.5 Vårdcentralernas relativa mångfald 
En fördel med vårdcentralerna är att de har en blandning av olika typer av anställda. Det 
gäller framför allt de individuella variationer i utbildning och kvalificeringsgrad för olika 
typer av arbetsuppgifter som finns bland personalen. Därför går det också att i någon mån dra 
slutsatser beträffande relativt subjektiva och abstrakta fenomen som eventuella samband 
mellan ohälsa och språkliga kommunikationsformer. Inte minst kommunikation, till exempel 
snacket vid fikabordet och under arbetets gång, kan ju påverkas starkt av jargongen i 
organisationer som är närapå totalt dominerade av låg- eller högutbildade, alternativt präglade 
av nästan enbart enkla eller högt kvalificerade arbetsuppgifter. Naturligtvis finns jargong även 
                                                                                                                                                         
14 Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola (2003): ”Statistisk verktygslåda - samhällsvetenskaplig 
orsaksanalys med kvantitativa metoder”, Lund: Studentlitteratur, sid 51 ff. Hellevik (1984) sid 20 ff 
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på vårdcentraler. Men man kan hävda att vårdcentralernas personal representerar en relativ 
mångfald av människor och yrken vilket sammantaget gör att personalen speglar det 
omgivande samhällets struktur hyggligt vad gäller utbildning och klasstillhörighet 
(klasstillhörighet i detta sammanhang sedd enbart utifrån arbetsuppgifterna). Klass, etnicitet, 
kön och ålder hade varit ytterligare några viktiga och önskvärda faktorer att undersöka 
närmare. Tyvärr har vidare undersökning av dessa faktorer fått väljas bort av tidsskäl.  

Ett mål med denna undersökning är att studera effekter på strukturell nivå och att 
jämföra två likartade organisationer med varandra. Förhoppningen är att studien kan vara 
vetenskapligt relevant trots att den inte i någon större utsträckning jämför faktorer på 
individnivå. I relativt hög grad kan påverkan av individuella faktorer bland personalen ta ut 
varandra, det vill säga att de har samma effekter på sjukfrånvaron i bägge organisationerna 
tack vare de jämförda organisationernas strukturella likheter. En unik och mycket individuellt 
präglad långtidssjukskrivning i den ena organisationen kan ofta ha sin motsvarighet i den 
andra organisationen. Att jämföra individuella faktorer bland personalen och värdera olika 
typer av sjukskrivningar skulle ta avsevärt längre tid i anspråk än vad som är möjligt vid 
författandet av en c-uppsats. Särskilt eftersom en jämförelse antagligen skulle krävas även av 
sociala och  medicinska faktorer utanför arbetsorganisationen.15 
 

6. Teori: Att födas socialt 
1934 utkom i USA en samling texter i bokform under titeln Mind, Self and Society. Det rörde 
det sig om föreläsningsanteckningar av studenter från den tre år tidigare avlidne läraren i 
sociologi/psykologi/filosofi George Herbert Mead.  

Dessa texter blev en del av den grundläggande teoribildningen inom två ämnesområden 
och inriktningar inom sociologin som senare skulle kallas sociologisk socialpsykologi och 
symbolisk interaktionism. Det nya i Meads socialpsykologiska idéer var bland annat att de på 
ett kraftfullt sätt betonade människans språklighet och språkliga kommunikationsförmåga som 
det kanske mest grundläggande uttrycket för mänsklighet. Språket och förmågan att 
kommunicera var och är vad som framför allt gör människan till människa i sociala 
sammanhang, hävdade Mead. Förenklat kan hans tankar sammanfattas som att en varelse 
vilken som helst, djur eller människa, givetvis kan existera rent fysiskt-materiellt som individ 
även om denna individ saknar språklig förmåga. Hundar står ju bevisligen rent fysiskt framför 
ögonen på oss trots att de saknar språkförmåga. De skäller ju som bekant utan ord. 

För att fullt ut kunna existera som en social varelse, en identifierbar person eller individ 
med individuella karaktärsdrag och egenskaper, och att kunna framträda i denna roll inför 
andra människor, så krävs emellertid en utvecklad språklig kommunikationsförmåga. Hunden 
kan vara nog så social och även utrustad med karaktärsdrag, men aldrig på ett komplext, 
mänskligt sätt. Att aldrig med ord kunna uttrycka någonting begränsar dess 
föreställningsvärld, dess möjligheter att skapa relationer och dess möjligheter att ge uttryck 
för känslor och tankar. Ett uttryck som ibland används om hundar som visar miner som tycks 
uttrycka känslor är ”nu ser den ju nästan mänsklig ut”. Det fångar tämligen väl en ganska vitt 
spridd idé om att endast människan kan uttrycka vissa, mer komplexa, känslor och tankar 
genom utseenden, minspel och kanske framför allt – genom språklig kommunikation. 

Den enskilda människan existerar med andra ord alltid som fysisk varelse av kött och 
blod, även i total isolering och även om hon saknar språklig förmåga som exempelvis det 
nyfödda barnet. Men den enskilda människan ”blir till”, eller föds socialt om man så vill, i 
och genom språket, i samtal, i språklig kommunikation med andra människor. Denna sociala 
födelse, som enligt Mead upprepas gång på gång under livet, är grunden för den process som 

                                                 
15 Hellevik (1984) sid 19 ff 
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ytterst sett skapar mening i människans liv. Det var och är en tämligen revolutionerande 
tanke.16 
 
6.1 Behovet av gensvar 
Sociologen Johan Asplund framlägger i boken ”Det sociala livets elementära former” sin 
teori om social responsivitet, byggd på några av sociologins klassiker som Mead, Foucalt, 
Durkheim och Tarde. I den hävdar han att en grundläggande mänsklig drivkraft är behovet av 
gensvar eller respons från andra människor.  

Det yttersta och unikt mänskliga uttrycket för social responsivitet är enligt Asplund 
mänskligt språk och förmågan att kommunicera. Förmågan till fysisk beröring i form av 
ömsint närhet eller olika grader av fysiskt våld delar ju människor med djur. Dessa 
egenskaper är med andra ord inte unikt mänskliga. Från socialpyskologisk synpunkt är således 
förmågan till språklig kommunikation och språket självt  i praktiken ”oupplösligt förenade” 
med den sociala responsiviteten.  

”Vi kan säga att språket förutsätter social responsivitet. Utan sin sociala responsivitet 
hade människan inte kunnat utbilda ett språk. Vad som ytterst gör språket till språk är 
förmågan att ömsesidigt avge gensvar samt att föregripa motpartens gensvar och sätta sig i 
motpartens ställe. Vi kan betrakta den sociala responsiviteten som ett primitivt språk. För att 
bli varse vilka höjder den sociala responsiviteten kan utveckla sig till, bör vi skärskåda det 
fullt utvecklade språket.”17 

Grundläggande, tycks Asplund mena, är med andra ord människors behov av gensvar, 
av respons, och av språklig kommunikation, i ett ständigt pågående växelspel med andra 
människor. Alldeles oavsett vilka uttryck detta växelspel tar sig. Att vara ensam, isolerad, 
utfrusen eller bortglömd, eller uppleva att det förhåller sig så, gör människan ”liv- eller 
mållös.”18 Därmed inte sagt att människor inte kan uppskatta exempelvis avskildhet och 
ensamhet under perioder.  

 
6.2 Socioekonomisk modernitet som ohälsans grund? 
Språklig kommunikation i olika former och på olika sätt skulle därmed kunna sägas vara en 
avgörande pusselbit för att kunna tillfredsställa människors behov av social responsivitet. 
Skulle därmed även motsatsen, det vill säga avsaknad av språklig kommunikation, eller brister 
i densamma, kunna leda till att göra människor ”liv- eller mållösa.” Det vill säga sjuka? Den 
frågan har Asplund endast delvis försökt besvara genom att undersöka begreppet 
”utbrändhet”. 

Asplund ställer som motsats till begreppet social responsivitet begreppet asocial 
responslöshet. Den asociala responslösheten är enligt Asplund ett inlärt beteende, till skillnad 
från den sociala responsiviteten, som tycks vara mer eller mindre medfödd.19 Den asociala 
responslösheten är ett tillstånd av psykisk ohälsa som har stora likheter, eller rentav är 
synonyma, med diagnoser som ”utbränning” eller ”utmattningsdepression”, enligt Asplund. 
Asocial responslöshet har uppstått som en effekt av de sociala förändringar som den moderna 
samhällsutvecklingen har fört med sig. Den sociala responsiviteten var självklar i det 
förmoderna samhället, hävdar Asplund. Där fanns få eller inga abstraktioner utan 
familjemedlemmarna eller byinvånarna var ständigt upptagna – tillsammans - med konkreta 
sysslor av olika slag. Jakt, fiske, insamling av råvaror, skogs- och jordbruk, tvätt och 

                                                 
16 Månson, Per (red.) (2003): Moderna samhällsteorier – Traditioner, riktningar, teoretiker. (Sjätte upplagan) 
Stockholm: Prisma förlag, sid 152 ff 
17 Asplund, Johan (1987): Det sociala livets elementära former. Göteborg: Bokförlaget Korpen, sid 14 
18 Asplund (1987) sid 12 
19 Asplund (1987) sid 12 
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matlagning, tillverkning av kläder och redskap. Förmoderna människor levde i många fall hårt 
och fattigt, dog ofta unga, men de framlevde sina liv i en process av ständig konkret socialitet. 
I den var den mellanmänskliga språkliga kommunikationen, som den sociala responsivitetens 
centrala beståndsdel, ständigt pågående och självklar. Därmed inte sagt att den alltid var vare 
sig snäll eller trevlig. 

Inom ramen för konkret socialitet menar Asplund att även den sociala responsiviteten 
blir konkret, mer eller mindre automatiskt.  Ett exempel är det finländska ting från 1500-talet 
som Asplund skildrar under rubriken  ”Det finländska experimentet”, där människor – i syfte 
att påverka dömandet av en brottsling – fritt och i ord och handling ger utlopp för starka 
känslor som hot, skratt, gråt, förakt, obscena gester etc. mitt under pågående rättegång/ting. 
Beteendet sågs uppenbarligen under rådande historiska förhållanden i högsta grad som både 
lämpligt och legalt, till skillnad från det beteende som sanktioneras i det nutida formaliserade 
och disciplinerade rättsväsendet. Där är starka känslor strängt förbjudna och ses som ett 
tecken på opålitlighet och eventuellt även otillräknelighet.20 

Motsatsen till konkret socialitet är enligt Asplund abstrakt socialitet. En människa i det 
moderna samhället är dels en konkret person, dels en abstrakt samhällsvarelse. Bland annat i 
sina roller i arbetslivet eller i en publik. Han eller hon lever sitt liv dels som konkreta personer 
med konkreta, handfasta och målinriktade sysslor i gemenskap med andra. Dels och i allt 
högre utsträckning som abstrakta samhällsvarelser i rollen som ”opinionsbärare” inför val, 
”konsument” av vissa produkter, eller ”anställd” med arbetsuppgifter som trots att de kan vara 
livsviktiga sällan eller aldrig uppmärksammas av någon. Den ”anställde” är också ofta 
utbytbar på ett sätt som inte var möjligt i den förmoderna bygemenskapen. Han eller hon kan 
visserligen vara en viktig kugge i företagets eller organisationens maskineri. Likväl kan 
vederbörande ersättas av någon annan när som helst. Följaktligen lever en stor andel 
människor en stor del av livet i abstrakt socialitet.  

 
6.3 Innehållslösa känslor – ”utbrändhetens” förstadium 
När en människa hamnar i ett långvarigt tillstånd av abstrakt socialitet i till exempel sin 
arbetsorganisation kan detta tillstånd till slut övergå i - asocial responslöshet. I den moderna 
domstolen har processen sin gång oavsett om enskilda människor skriker och gormar eller 
rentav misshandlar vittnen under förhandlingarna. Likadant kan saker och ting upplevas av 
anställda i den moderna vården, skolan, polisen, omsorgen eller i praktiskt taget vilken 
organisation som helst. Den enskilde medarbetarens insats kan vara avgörande för att liv 
räddas, för att barn lär sig läsa, eller att äldre, vårdbehövande människor får mediciner och 
tillräckligt med näring.  

Ändå är det långtifrån säkert att någon alltid reagerar, ger respons, överhuvudtaget på 
dessa handlingar. De dagliga rutinerna har sin gång och de uppmärksammas kanske sällan 
eller aldrig inom den specifika organisationen. Hos de människor som utför dessa handlingar, 
som för det mesta är arbetsuppgifter, uppstår under alla omständigheter likväl så gott som 
alltid en lång rad känslor som kan behöva utlopp i någon form av social responsivitet. 
”Känslorna blir innehållslösa, de blir till abstrakta stämningar som föds och dör i den 
ändamålslösa interaktionen. Det är denna rena affektivitet som hotas av utbränning. Sitter 
man bara och känner, så slutar man snart nog att känna någonting. Det finns två utvägar för 
den sociala responsiviteten inom ramen för abstrakt socialitet; antingen fortlever den eller 
också upphör den och slår över i sin motsats, nämligen asocial responslöshet.”, skriver 
Asplund21 

 

                                                 
20 Asplund (1987) sid 46 
21 Asplund (1987) sid 171  



 17

6.4 Hälsoaspekter på olika kommunikationsformer 
Den amerikanska psykoterapeuten Harlene Anderson har lagt fram en rad resultat och teorier 
om språklig kommunikation och dess användbarhet som verktyg för såväl terapuetisk 
behandling som organisationsanalys.  

Anderson utgår från vad hon kallar en ”postmodern synvinkel”. Postmodernismen är för 
Anderson snarast ett slags tänkesätt, ett sätt att kritiskt betrakta världen i opposition till 
modernismen som anses stå för fasta värden och absoluta sanningar. Kritikerna mot 
postmodernismen har å andra sidan tagit fasta på just detta och ansett att postmodernismen 
står för värdeupplösning, nihilism och ett slags allmän flummighet. Den debatten skall 
emellertid inte avgöras här. Postmodernister menar att exempelvis all kunskap och alla idéer 
utvecklas och formas av och i mänskliga relationer och sammanhang. Postmodernism 
representerar enligt Anderson en utmaning mot ”...priviligierade diskurser och universella 
sanningar; bort från objektiv verklighet; bort från språk som representationer; och bort från 
det vetenskapliga kriteriet att kunskap ska vara objektiv och stabil.” 

Andra kännetecken för postmodernism är att den ”...karakteriseras av ovisshet, 
oförutsägbarhet och det okända. Förändring är given och accepteras. Postmodernt tänkande 
betraktar kunskap som en diskursiv verksamhet och språket som brännpunkten för hur vi 
känner världen och oss själva.”22  

På dessa utgångspunkter bygger Anderson sina arbetsmetoder och det är språk och 
språklig kommunikation som står i fokus i hennes praktiska verksamhet. Särskilt den form av 
språklig kommunikation som brukar kallas dialog, det vill säga muntliga eller skriftliga samtal 
mellan en eller flera personer. Enligt Anderson kan terapi ”...bäst beskrivas som ett 
målinriktat samtal, vars syfte är att skapa en miljö som underlättar en process där klient och 
terapeut tillsammans frambringar och konstruerar mening som leder till nya livsberättelser 
och därmed ny handlingsförmåga. Genom dialog framträder nya möjligheter.”23  

 
6.5 Att utjämna maktrelationer vid samtal 
Anderson utgår i sina behandlingsmetoder från vad hon kallar samverkande synsätt. 
Samverkande synsätt är ett slags hållning och den grundläggande idén är bland annat att 
försöka utjämna hierarkier och maktrelationer. I en konkret terapeutisk behandlingssituation 
sker det bland annat genom att terapeuten bildligt talat kliver ned från sin upphöjda position 
som förment allvetande expert och istället blir ett slags konversationspartner. Det blir då två 
rimligt jämlika parter som samtalar. Båda bidrar enligt Anderson med kunskap och expertis: 
”...klienten tillför innehållsexpertis: klienten är expert på sina livserfarenheter och vad som 
fört honom/henne in i den terapeutiska relationen (...) Terapeuten tillför processexpertis: 
terapeuten är expert på att engagera sig och delta tillsammans med klienten i en dialogisk 
process.”24 

Eftersom klienterna själva får lägga fram sina berättelser så ”...kan de erfara och känna 
igen sin egen röst, makt och auktoritet.”25 Terapeutens position som relativt jämlik 
konversationspartner (inte allvetande expert med färdigt frågeformulär) bidrar till en process 
”...som håller alla röster delaktiga och i rörelse. Denna hållning kännetecknas av terapeutens 
ärliga och uppriktiga förmåga att vara mottaglig för, inbjuda, respektera, höra och vara 
engagerad i en klients berättelse.”26 

                                                 
22 Anderson, Harlene (1999): ”Samtal, språk och möjligheter: psykoterapi och konsultation ur postmodern 
synvinkel”, Stockholm: Bokförlaget Mareld, sid 40 
23 Anderson (1999) sid 73 
24 Anderson (1999) sid 103 
25 Anderson (1999) sid 102 
26 Anderson (1999) sid 103 
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Att som terapeut-expert kliva ned från sin tron och sin upphöjda position innebär inte att 
vederbörande skall sluta göra sitt jobb eller sluta tillämpa sina kunskaper, påpekar Anderson. 
Det handlar mer om att acceptera olikheter och oförutsägbarhet. En expert vilken som helst är 
inte ett oskrivet blad med opåverkat sinne. Experten har sina kunskaper, fördomar, 
erfarenheter och förförståelser. Dessa leder ofta till att experten gör upp en färdig 
handlingsplan för hur klienten bör angripa sina problem. Denna ”handlingsplan” gör enligt 
Anderson mer skada än nytta eftersom den ofta baserar sig på expertens egna åsikter om hur 
exempelvis livet skall levas. Terapisamtalet riskerar att bli ett slags makt- och 
kunskapsdemonstration där experten håller en monolog och försöker styra inte bara klientens 
livsföring utan även dennes berättelser om sin situation. 

”När en terapeut är en belåten expert - en som känner till den mänskliga berättelsen och 
hur den bör berättas eller utformas och återberättas eller omformas - intar han eller hon 
underförstått rollen som narrativ expert med uppgift att redigera - vägleda eller revidera 
klientens berättelse.27  
 
6.6 Kontrollerande eller meningsskapande samtal  
Terapeuten bör således inte kontrollera eller försöka styra samtal i den meningen att vissa 
saker skall tas upp till diskussion och andra inte. Terapeuten skall heller inte ansvara för 
förändringars riktning.  

”Målet är inte att fatta rodret eller ingripa. Målet är att underlätta och att genom 
dialogen skapa optimala möjligheter för något nytt att uppstå i betydelser, i berättelser, 
handlingar, sinnesrörelser och känslor.”28  

Det nya som kan uppstå vid väl fungerande dialogiska samtal är konstruktiva 
tankemönster som kan ge en person stärkt handlingsförmåga i syfte att kunna angripa de 
problem han/hon har.  

Avdramatisering och utjämnande av maktrelationer i samtals- och 
kommunikationssituationer kan med andra ord, enligt Anderson, ha avgörande positiva 
effekter på människors hälsa. Huvudorsaken till det är det meningsskapande som sker genom 
dialog. På samma vis försvåras meningsskapande avsevärt när en expert håller en monolog 
inför en klient, patient eller vilken människa som helst. Särskilt om det sker från en förment 
allvetande och upphöjd position. En predikan eller en monolog fungerar således bäst när 
orden och budskapet egentligen inte i första hand syftar till att uppnå något slags samförstånd 
och meningsskapande. Vilket i bästa fall sker genom dialog. En predikan, eller en monolog, 
syftar främst till att försöka påverka någon att tänka i en viss förutbestämd riktning. Att styra 
och kontrollera.  
 
6.7 Vilka samtal skapar mening? 
Skapar då alla samtal mening om de bara är dialogiska till sin karaktär? Det är en alltför 
komplicerad fråga att svara fullständigt på här. Anderson tycks mena att det framför allt är det 
upprepade återberättandet av välbekanta berättelser som till slut genererar omformuleringar 
och nya betydelser som skapar mening. När vi resonerar med någon annan människa om ett 
välkänt dilemma, räntan har gått upp, barnen är sjuka, grannen är elak, eller vilket problem 
som helst och samtalet utvecklas på rätt så kan det alltså hjälpa oss att plötsligt se en mening 
med situationen. Det kan i sin tur ge oss den kraft som behövs för att börja angripa dilemmat 
och så småningom finna utvägar. 

Vi ”...skapar oss själva och våra omgivningar i oupphörlig kommunikativ interaktion 
med andra. Denna kontinuerliga utveckling av mening och verklighet baseras på dialog och 
                                                 
27 Anderson (1999) sid 103 
28 Anderson (1999) sid 105 



 19

symbolisk interaktion. All social handling kan uppfattas som resultatet av ett system av 
agerande individer som koordinerar - passar in och kopplar ihop - beteende med sig själva och 
med varandra genom tolkande processer och narrativa konstruktioner. Vi lever berättade liv 
tillsammans med varandra. Samtal är ur detta postmodernistiska och narrativa 
tolkningsperspektiv ett lingvistiskt fenomen, en meningsskapande process. Dess 
föränderlighet är inbyggd i samtalets dialogiska natur och dess kapacitet att återge våra 
livshändelser inom kontexten av en ny och annorlunda mening och betydelse. Genom samtal 
utvecklas mening som är unik och anpassad till situationen och människorna i den. Det vill 
säga, förändring uppstår i och genom de omformuleringar som kommer fram ur berättandet 
och återberättandet av välbekanta berättelser. I berättandet och återberättandet uppstår inte 
bara nya historier, utan en människa förändras i relation till dessa: det berättande självet 
förändras.”29 

Anderson återger en rad praktiska behandlingsresultat som visar hur rätt frågor i rätt 
sorts samtal kan förändra en människas sätt att se på sin livssituation och sina problem. Ett 
fall är en kvinna som har en dåligt fungerande relation till sin dotter. Efter det att kvinnan 
under en tid gått i behandling med samtalsterapi som primär behandlingsform beskriver 
Anderson hur hennes problem gradvis börjar lösas upp. 

”Händelserna har inte förändrats, men hon börjar förstå dem på ett annorlunda sätt och 
tillskriva dem andra betydelser. Hon går över från vad man skulle kunna betrakta som ett 
dåligt problem till ett som är möjligt att lösa. Det vill säga, det finns större möjlighet att 
skapa, att få den slags relation hon vill med sin dotter, än att rätta till hennes tidigare 
misslyckanden som mamma. Denna övergång var inte min avsikt; den växte fram genom 
dialogen.” 

Oavsiktligt eller ej, fallet visar hur själva samtalet flyttar kvinnans fokus från 
problemfixerat tillbakablickande till en framåtblickande och mer skapande attityd.30 

 
6.8 Fungerande och icke-fungerande familjers kommunikation 
Empiriska forskningsresultat med stark förankring i Harlene Andersons teorier finns bland 
annat i Alireza Moulas avhandling ”Population-based empowerment practice in immigrant 
communities - a socio-medical study of Iranian families in Sweden” (2005). Moula visar att 
den språkliga kommunikationen är central för väl fungerande familjer. Bland annat publiceras 
brev skrivna av iranska tonåringar som visar hur det inre livet och den språkliga 
kommunikationen i deras familjer kan se ut. Ett typexempel på en familj med en icke 
fungerande kommunikation framträder i ett brev från en 16-åring flicka (min översättning från 
engelska): 

”Mina föräldrar kollar min plånbok…En gång kollade min mamma min plånbok och tog 
ut alla bilder på mina vänner…hon och min pappa tittade på bilderna och sa: ”vad är det här 
för skräp?” De hotade att skicka tillbaka mig till Iran…Jag grät mycket för att de rev sönder 
många av bilderna, dem på killar. Min mamma kommer in i mitt rum utan att knacka, hon 
beter sig som om hon vill arrestera mig för att jag begår ett brott. Det har gjort mig nervös, för  
jag förväntar mig att någon skall störta in när som helst. De skickar ofta min lillasyster till 
mitt rum en gång i halvtimmen. Jag skriker åt henne, och hon gråter, och sedan kommer mina 
föräldrar och skriker åt mig…31 

 
 

                                                 
29 Anderson (1999) sid 118 
30 Anderson (1999) sid 193 
31 Moula, Alireza (2005): ”Population-based empowerment practice in immigrant communities - a socio-
medical study of Iranian families in Sweden” Linköping: Department of Health and Society, Linköpings 
universitet, sid 88 
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16-åringen fortsätter:  
 
”Om föräldrarna kunde förstå oss, så skulle livet vara lättare och enklare, vi skulle känna 

oss friskare och inte vara så rädda (för att de försöker kontrollera oss) dag och natt. Jag känner 
det ofta som att de är spioner istället för vänner som vill hjälpa oss. De vill veta om vi pratar 
med pojkar eller inte. De sviker oss. Många av mina klasskompisar har blivit svikna av sina 
föräldrar. Mammorna säger: ”Jag är din vän, berätta om dina problem så kan jag hjälpa dig”. 
Men så snart de får höra våra berättelser förvandlas situationen till en katastrof…Om vi 
berättar att vi älskar en pojke förvandlas huset till ett fängelse…Jag litar inte på mina 
föräldrar. Jag gömmer mina saker på andra ställen och tar inte hem dem. Jag är tvungen att 
hitta på lögner att berätta för dem. Jag är ledsen över den här svåra situationen, för jag måste 
hela tiden komma ihåg vad jag sa igår eller dagen före. Vad skall jag göra? De vill inte vara 
vänner med oss och de låter oss inte lita på dem. Jag hatar livet.”32 

 
Moulas undersökning identifierar kommunikation som en av de avgörande faktorerna för väl 
fungerande familjer. ”…konstruktiv kommunikation och dialog är avgörande för familjers 
välbefinnande, medan en brist på ömsesidig förståelse mellan familjemedlemmar och försök 
att utöva makt över varandra genererar problematiska familjemiljöer.”33 (min översättning) 
Moula sammanfattar i ett antal punkter:  
 
● Verbal kommunikation i en familj formar och får relationerna att växa mellan 
medlemmarna.  
● Familjemedlemmar förstår varandra på grundval av olika kommunikationsmönster.  
● Förståelse/enighet mellan familjemedlemmar hindras av ett slutet kommunikationssystem 
men underlättas av en kommunikationsstruktur som är öppen.  
● Kommunikation tillåter medlemmarna i en familj att upptäcka skillnader som kan leda till 
förståelse av och respekt för mångfald.34 
 
6.9 Dialogens och monologens speciella karaktärer 
Dialogens specifika kännetecken är enligt Anderson framför allt ett gemensamt frågande och 
lyssnande och att de deltagande parterna aktivt ger, får och tar utrymme. Dessa egenskaper 
ger dialogen en karaktär av utforskande och skapande och deltagarna får en känsla av 
samverkan, tillit och tillhörighet. Att ”få gensvar” är vad som i grund och botten skapar den 
känsla av tillhörighet som är avgörande för en dialogs existens. Anderson citerar bland annat 
ett exempel på hur en folkgrupp definierar sig själv genom dialog:  ”Ty enskilda medlemmar 
av ett folk kan ha en känsla av ”tillhörighet” i det folkets ”verklighet”, endast om de andra 
runt omkring dem är beredda att ge gensvar till vad de gör och säger med allvar; det vill säga 
om de behandlas som verkliga deltagare i detta folks ”författande” av sin verklighet och inte 
utesluts från det på något sätt. Ty endast då känner de att den verklighet de lever i är lika 
mycket deras som någon annans.”35 

Ytterligare ett centralt påpekande: dialog innebär inte att deltagarna eller parterna är 
överens eller ens att de måste bli överens. Däremot innebär faktisk dialog att deltagarna 
respekterar avvikande åsikter och respekterar att människor inte alltid kan bli överens och att 
deltagarna kan gå vidare utifrån detta faktum. 

                                                 
32 Moula (2005) sid 90 
33 Moula (2005) sid 94 
34 Moula (2005) sid 89 
35 Anderson (1999) sid 128 ff 
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”Att vara i dialogiskt samtal förutsätter inte enighet. Snarare kräver dialog att det finns 
utrymme för invanda synsätt, förvirrande tvetydigheter och kraftfulla åsikter att existera sida 
vid sida. Och den kräver att det finns utrymme för att alternativa uppfinningar och 
uppfattningar ska kunna uppstå. Med detta mål i sikte ”Måste vi erbjuda varandra andra 
tillfällen att bidra till skapandet av överenskomna betydelser.” När denna möjlighet finns kan 
vi få en känsla av tillhörighet utan att vara eniga.”36 

Monologens grundläggande kännetecken är dialogens motsatser. Det gemensamma 
frågandet och lyssnandet existerar inte eller är endast ett slags teater för att visa ett låtsat 
intresse. Eventuellt frågande sköts endast av den part som håller monologen, medan övriga 
parter vanligtvis är hänvisade till ensidigt lyssnande och svarande. Bristande öppenhet leder 
till att endast vissa sanningar, idéer och berättelser accepteras. Dörrarna till det oförutsägbara 
och okända, till det nya och oväntade, är stängda. Den karaktär av utforskande och skapande 
som utmärker dialogen är utbytt mot en atmosfär av att vilja förhindra, att kontrollera, 
dominera och styra. 
 
6.10 Kommunikativt och strategiskt handlande 
Den tyske sociologen och samhällsfilosofen Jürgen Habermas bekräftar i mångt och mycket 
Andersons iakttagelser i sin teori om kommunikativt handlande. Habermas betonar i den att 
människor i allmänhet har en grundläggande drivkraft att uppnå inbördes förståelse med 
andra människor, och tillägger att medlet för att uppnå denna förståelse är kommunikativ 
handling eller kommunikativt handlande. Kommunikativt handlande är med andra ord ett 
slags grundläggande mänskligt beteende, en drivkraft att utöva språklig kommunikation med 
andra människor genom tal och skrift i syfte att nå samförstånd. Det kommunikativa 
handlandet är intimt kopplat till dialogen som samtalsform. Som kommunikativt handlande 
avser Habermas framför allt den direkta, talade eller skrivna dialogen, samtalet eller 
diskussionen mellan två eller flera människor med möjlighet till spontan interaktivitet och 
gensvar. I mänskligt språk, hävdar Habermas, finns nycklarna till mänskligt samförstånd. Alla 
mänskliga språk är bildligt talat programmerade för att människor skall kunna nå inbördes 
förståelse, de har ett slags inneboende drivkrafter som delvis tycks ligga bortom det 
mänskliga medvetandets kontroll. 

Den kommunikativa handlingens motsats kategoriserar Habermas som strategiskt-
instrumentellt handlande. Dessa ingår som två delar i huvudbegreppet teleologiskt handlande. 
En strategisk-instrumentell handling riktar sig mot andra människor. Vanligtvis med syftet att 
nå ett mål i konkurrens med andra människor. En strategisk handling är med andra ord i första 
hand avsedd att genom olika strategier försöka främja vissa sociala handlingar i samhället, 
organisationen eller någon annan social miljö genom påverkan, inte genom inbördes 
förståelse eller samförstånd. Det är de egenskaper som framför allt skiljer kommunikativa 
handlingar från strategiska handlingar.37 Om den kommunikativa handlingen är intimt 
kopplad till dialogen kan den strategiska handlingen sägas vara intimt sammankopplad med 
monologen som kommunikationsform.  
 
6.11 Maktens legitimitet 
En av de mest centrala frågorna för en organisation, oavsett typ, är frågan om maktens 
legitimitet. I detta begrepp sammanstrålar i praktiken flertalet klassiska faktorer som 
organisationsforskningen har identifierat som avgörande för om en organisation skall fungera 

                                                 
36 Anderson (1999) sid 130  
37 Lersten, Jonas (2006): Internet och det öppna samhällets drivkrafter. B-uppsats i sociologi, VT 2006, 
Högskolan Dalarna, sid 8 ff, sid 12 ff 
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väl, mindre väl eller inte alls. Sådana klassiska faktorer som sägs avgöra en organisations öde 
är framför allt mål, strategi, struktur, kultur och maktförhållanden.38  

Max Weber beskrev som sociologisk pionjär redan i ”Ekonomi och samhälle” på 1920-
talet grunderna för maktens och ”herraväldets” vägar till legitimitet. Weber menar att varje 
organisatorisk makt, oavsett ideologisk utgångspunkt, har ett synnerligen starkt behov av att 
skapa legitimitet åt och för sina gärningar och handlingar. Inte minst uppstår detta behov för 
att motivera skillnader i makt och status, både inför de människor som äger makten och de 
människor som är underordnade makten.  

”Då det finns någon påtaglig skillnad mellan två människors öde eller situation, 
antingen det gäller t ex hälsan eller i ekonomiskt hänseende, visar den mest ytliga iakttagelse, 
att den mest gynnade har ett ständigt behov av att få betrakta skillnaden som ”legitim” och 
hans egen situation som ”förtjänad” och den andres som på något vis ”självförvållad”.39 

Legitimitet måste med andra ord skapas för att till exempel motivera underordnade att 
utföra uppgifter i syfte att säkra organisationens mål, ledningens fortsatta maktinnehav och 
organisationens generella fortbestånd, trots de skillnader som finns i makt och status mellan 
olika människor och grupper. En avgörande faktor i detta sammanhang är motivation. Makten 
(ledningen) måste skapa tillräckligt starka personliga intressen att lyda och att utföra tilldelade 
uppgifter bland alla människor som ingår i organisationen.  

”Rent generellt uttryckt består de specifika förutsättningar för herravälde som etablerats 
genom sammanslutning av följande: en grupp människor, som är vana att lyda ledares order 
och som också har ett personligt intresse av dominansens fortbestånd, på grund av deras egen 
delaktighet i och fördelar av den, delar mellan sig de funktioner som gagnar dominansens 
fortbestånd och står ständigt redo att utöva dem. (Detta slags struktur utgör organisation.)”40 

Legitimitet kan alltså förenklat sägas vara ett slags mått på förtroendet i relationen 
mellan makten och maktens underordnade. Garanterar makten vissa återkommande förmåner, 
eller övertygar om det rätta och riktiga i dess mål, eller både och, så är den enskilda 
människan benägen att betrakta makten som legitim. 

 
6.12 Kommunikation och legitimitet 
Hur skapas då legitimitet och förtroende mellan makten (ledningen på olika nivåer) och dess 
underställda (de anställda på olika nivåer) i moderna arbetsorganisationer, det vill säga företag 
och offentliga verksamheter i exempelvis kommuner och landsting? Vanligtvis genom en 
blandning av tämligen alldagliga ting som löner, löneförmåner och löften om befordring. Men 
också i mycket hög grad genom språklig kommunikation. På lång sikt är det, liksom rätt sorts 
samtalsterapi kan skapa mening åt själva livet, avgörande att skapa motivation och mening 
kring verksamhetens ändamål och innehåll, det vill säga kring målen och meningen med de 
arbetsuppgifter varje människa ägnar sig åt dagligen. I en väl fungerande organisation delar 
flertalet människor målen för arbetet och anser dem vara rimliga, viktiga och meningsfulla. 
Det kan i sin tur skapa motivation och lust att arbeta. Givet att den enskilde accepterar den 
rådande ordningen i organisationen med dess maktstruktur samt i grunden gillar yrket i sig så 
är detta är i hög grad vad som kan bygga ett långsiktigt förtroende för makten, en långsiktig 
maktens legitimitet. En organisation som saknar meningsskapande budskap kring 
verksamheten, är oklar över mening och mål, eller tiger ihjäl mening och mål, blir snabbt en 
herrelös hund, det vill säga att den tenderar att bildligt talat irra omkring planlöst. 

Budskap om målen med arbetet och arbetets mening kan i praktiken endast förmedlas 
genom muntlig och skriftlig kommunikation. På vilket sätt denna kommunikation sker kan 
                                                 
38 Jacobsen D I, Thorsvik J (2002): ”Hur moderna organisationer fungerar”, (andra upplagan) Lund: 
Studentlitteratur, sid 16 ff 
39 Weber, Max (1987): ”Ekonomi och samhälle 3”, Lund: Argos, sid 57 
40 Weber (1987) sid 56 ff 
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som tidigare redovisats ha avgörande betydelse för hur människor upplever klimatet i 
arbetsorganisationen och i förlängningen för deras hälsa. Sker denna kommunikation i ett 
slags dialogform där experter, chefer och – icke att förglömma – informella ledare bemödar 
sig tala och lyssna till kollegor från en rimligt jämlik position? Eller håller chefer, experter 
och informella ledare monologer för sina anställda och kollegor? Präglas diskussionen mellan 
kollegor på olika nivåer av kommunikativa handlingar från och mellan många människor? 
Eller hamnar diskussionerna ofta i ett läge där strategiska handlingar från ett fåtal människor 
tillåts dominera i syfte att kontrollera, påverka och tvinga på människor lösningar?  
 
6.13 Nyare studier om samband mellan kommunikation och hälsa 
Aktuell och nyligen publicerad forskning ger vid handen att kommunikationens former och 
uttryck i en arbetsorganisation spelar en central roll för människors hälsa. I en omfattande 
femårig studie (1999-2004) från Karolinska Institutet, det så kallade HAKul-projektet, har 
9000 anställda i kommuner och landsting kartlagts. En mycket viktig faktor för ohälsa och i 
förlängningen långtidssjukskrivning visade sig vara utfrysning. Uppemot 20 procent av de 
undersökta anställda uppgav att de kände sig utfrysta av chefer eller kollegor, eller bådadera. 
Dessutom menar forskarna i studien att risken för långtidssjukskrivning ökar kraftigt i 
samband med utfrysning. Framför allt kanske på grund av att kroppsliga symptom som till 
exempel värk i rörelseorgan förstärks av utfrysning och mobbning.41 

Omfattande empiriska resultat från enkätundersökningar bland anställda inom olika 
branscher presenterades nyligen i en avhandling av Per Lindberg vid Karolinska institutet. 
Avhandlingen har delvis kopplingar till HAKul-studien och riktar fokus mot friskfaktorer. Det 
empiriska materialet bygger bland annat på utskickade enkäter till omkring 20 000 anställda i 
olika yrken och branscher. Generella friskfaktorer som identifieras i avhandlingen, och som 
alltså inte är direkt knutna till andra faktorer som exempelvis typ av fysisk-materiell 
arbetsmiljö, är ”positiv feed-back från chefen”, ”rolltydlighet inom arbetet” och ”låga 
psykologiska krav”. Existensen av samtliga dessa tre faktorer kan sägas stå och falla med en 
fungerande, konstruktiv språklig kommunikation. Framför allt positiv feedback, det vill säga 
uppskattning, och rolltydlighet kan i praktiken endast förmedlas genom språklig 
kommunikation. 42 

 
6.14 Konstruktiv och destruktiv kommunikation 
Det finns med andra ord relativt tydliga mönster beträffande vilken effekt den språkliga 
kommunikationens former och uttryck får i en arbetsorganisation. Mycket talar för att det går 
att dela in dessa former i två huvudgrupper, former eller två idealtyper. Utfrysning är 
exempelvis ofta resultatet av destruktiv kommunikation. Resultaten i rapporterna från 
Karolinska institutet kan i viss mån sägas bekräfta Asplunds teori om utbrändhetens orsaker – 
att ett slags socialt och kommunikativt utanförskap är vad som gradvis kan leda till asocial 
responslöshet och vidare till långtidssjukskrivning. Är utanförskapet orsakat av regelrätt 
utfrysning så går denna process fortare. Utfrysningens mekanismer är många, men de handlar 
så gott som alltid om språklig kommunikation. Utfrysning behöver inte nödvändigtvis 
innebära att det öppet och alltid talas illa om någon. Tystnaden och tigandet är också 
utfrysningens signum. Men även i det fallet handlar det om kommunikation, ordlös 
kommunikation som kan upplevas vara del i ett mönster av upplevt destruktiv kommunikation 
i den arbetsorganisation en utfrusen anställd tillhör.  

En generell friskfaktor för uthållig arbetshälsa som framhålls i studien från Karolinska 
Institutet är ”positiv feedback”, det vill säga beröm eller uppskattning. Oavsett vad man väljer 
                                                 
41 Karolinska Institutet 2004: ”HAKuL – Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting”, sid 6 ff, sid 39 ff 
42 Lindberg, Per: ”The work ability continuum”, Karolinska Institutet, 2006, sid 3 ff 
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att kalla det så handlar även det i högsta grad om språklig kommunikation. Positiv feedback är 
konstruktiv kommunikation och kan i praktiken endast ges genom samtal och dialog i tal eller 
skrift.  

Därmed har också två begrepp, två kommunikationsformer, introducerats som bägge 
kommer att vara vägledande för det fortsatta arbetet med denna uppsats. De är konstruktiv 
kommunikation och destruktiv kommunikation. Med utgångspunkt i de presenterade teorierna 
vill jag försöka förena ett antal centrala tankegångar och kännetecken, utan rangordning, som 
är utmärkande för de bägge kommunikationsformerna, enligt nedanstående modell. Inom 
parentes anges den/de teoretiker som i huvudsak är upphov till respektive faktor. 

 
Konstruktiv kommunikation:  Destruktiv kommunikation: 
Social responsivitet (Asplund)  Asocial responslöshet (Asplund) 
Dialogiska samtal (Anderson)  Monologiska samtal (Anderson) 
Kommunikativt handlande (Habermas)  Strategiskt handlande (Habermas) 
Rimligt jämlika maktrelationer (Ander./Haber.) Ojämlika maktrelationer (Ander./Hab.) 
Meningsskapande (Anderson, Mead)  Kontrollerande, styrande (Anderson) 

 
 

7. Mora och Leksands vårdcentraler  
De arbetsorganisationer som har undersökts med hjälp av en frågeenkät finns på Mora och 
Leksands vårdcentraler. Den gemensamma arbetsgivaren är Landstinget Dalarna.  

Mora vårdcentral ligger i Mora kommun (tätorten) och är inrymd i Mora lasaretts 
lokaler. Verksamheten är dominerad av de vanligast förekommande uppgifterna och de 
vanligaste yrkesrollerna på en vårdcentral. Här finns bland annat distriktsläkare, 
distriktssköterska, hemsjukvård, vaccinationer, familjecentrum, rehabilitering och 
rådgivning.43 Fördelningen mellan kvinnor och män i personalen är ungefär 10 procent män 
och 90 procent kvinnor. Siffran är något osäker på grund av variationer i vikarieantalet över 
tid, men andelen män överstiger definitivt inte 20 procent.  

Leksands vårdcentral ligger i Leksands kommun, inne i tätorten Leksand. Verksamheten 
är dominerad av de vanligast förekommande uppgifterna och de vanligaste yrkesrollerna på 
en vårdcentral. Här finns bland annat distriktsläkare, distriktssköterska, MVC/BVC 
(Mödravård-Barnavårdscentral), provtagning, rehabilitering, rådgivning och röntgen.44 
Fördelningen mellan kvinnor och män i personalen är ungefär 10 procent män och 90 procent 
kvinnor. Även här är denna siffra något osäker, men liksom i fallet Mora överstiger andelen 
män definitivt inte 20 procent.  
 
 

                                                 
43 Landstinget Dalarnas hemsida, http://www.ltdalarna.se/templates/Base____289.aspx 
44 Landstinget Dalarnas hemsida,  http://www.ltdalarna.se/templates/Base____260.aspx 
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Figur 1. Diagrammet visar långtidssjukfrånvaron uttryckt som ett genomsnitt (medelvärde) bland samtliga anställda 
på respektive vårdcentral under kalenderåret 2005. Leksands vårdcentral hade nästan 10 procent högre  
långtidsfrånvaro än Mora vårdcentral. Långtidsfrånvaron på Leksands vårdcentral uppgick till 15,2 procent, i Mora  
uppgick den till 6,6 procent. Enligt Landstingets definition räknas alla sjukskrivningar som är längre än 29 dagar som 
långtidssjukskrivningar. 

 
 
 
7.1 Oförklarade skillnader i sjukfrånvaro trots strukturella likheter 
Mora och Leksands vårdcentraler har två arbetsorganisationer som har många och stora 
strukturella likheter.  

Personalen har samma arbetsgivare, vårdcentralerna har ungefär lika många anställda 
och bedriver ungefär samma medicinska verksamhet med likartade arbetsuppgifter. Dessutom 
är strukturen vad gäller könsfördelning bland personalen påfallande likartad. I bägge 
organisationerna är mellan 80-90 procent av de anställda kvinnor, medan 10-20 procent är 
män. Trots dessa strukturella likheter, vilka talar för existensen av likheter även på andra 
områden, finns relativt stora skillnader i sjukfrånvaron och antalet anställda sjukvikarier. 
Orsakerna till dessa strukturella variationer är dolda.  

Leksands vårdcentral hade under undersökningsperioden nästan 10 procent högre 
långtidssjukfrånvaro än Mora vårdcentral. Långtidsfrånvaron (medelvärdet) på Leksands 
vårdcentral uppgick under 2005 till 15,2 procent, medan den i Mora uppgick till 6,6 procent 
(figur 1.). 45 

                                                 
45 Landstinget Dalarna, intern statistik. 
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Figur 2. Korttidssjukfrånvaron (0-14 dagars sjukskrivning) på Leksands vårdcentral uppgick under år 2005 till 315 dagar för  
samtliga anställda. På Mora vårdcentral var motsvarande siffra 188 dagar. En skillnad på 127 dagar. 
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Figur 3. Korttids- och långtidssjukfrånvaron (14-179 dagars sjukskrivning) på Leksands vårdcentral var under år 2005  
629 dagar för samtliga anställda. På Mora vårdcentral var motsvarande siffra 264 dagar. En skillnad på 365 dagar.  
Observera att I denna kategori av korttidssjukfrånvaro (14-179 dagar) ingår även långtidssjukskrivningar. Kategorin 
långtidssjukskrivningar börjar enligt Landstingets definition vid 29 dagar. Se även bildtext figur 1. 
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7.2 Samband mellan långtids- och korttidssjukfrånvaro  
Även vad gäller korttidssjukfrånvaron uppvisar Leksands vårdcentral ett annat 
sjukskrivningsmönster än Mora vårdcentral. Såväl antalet sjukskrivningar 0-14 dagar (figur 2) 
som antalet sjukskrivningar 14-179 dagar (figur 3) översteg vid Leksands vårdcentral relativt 
kraftigt motsvarande antal sjukskrivningsdagar på Mora vårdcentral.  

Det tycks med andra ord ha förelegat tämligen tydliga samband mellan långtids- och 
korttidssjukskrivningar i de undersökta arbetsorganisationerna under år 2005. I den 
organisation, Leksands vårdcentral, som uppvisar det högsta antalet långtidssjukskrivningar 
återfinns också ett högre antal korttidssjukskrivningar. I den organisation, Mora vårdcentral, 
som uppvisar det lägsta antalet långtidssjukskrivningar finns följdriktigt det lägsta antalet 
korttidssjukskrivningar. Det iakttagna sambandet visar att det faktiska antalet sjukskrivningar 
kan antas ha klara kopplingar till faktorer i organisationerna som sådana (se teorikapitlet).  

Med stor sannolikhet påverkar dolda faktorer i respektive organisation 
sjukskrivningsfrekvensen i lika hög grad som de anställdas individuella medicinska och 
sociala förutsättningar och bakgrunder.  
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Figur 4. Diagrammet visar den totala sjukfrånvaron (0-9999 dagar) år 2005, uttryckt som ett medelvärde per anställd. På 
Leksands vårdcentral motsvarade det totala antalet sjukskrivningsdagar 39,1 dagars frånvaro per anställd, eller nästan 
åtta femdagars arbetsveckor. På Mora vårdcentral motsvarade det totala antalet sjukskrivningsdagar 21,4 dagar per 
anställd, motsvarande drygt fyra femdagars arbetsveckor. Siffrorna skall först och främst jämföras med medelvärdet för 
hela Landstinget Dalarna som under 2004 var ungefär 27 dagars sjukfrånvaro per anställd. 
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8. Enkätresultat: upplevda kommunikationsformer 
Resultaten från den enkät som skickades ut till anställda på Mora och Leksands vårdcentraler 
redovisas utan särskiljande av exempelvis chefer/arbetsledare och medarbetare/anställda 
bland personalgrupperna. Alla anställda, oavsett yrke och position, bildar således en enda 
kategori. 

Mätningarna visar att det finns en relativt tydlig tendens beträffande de bägge 
personalgruppernas gemensamma upplevelse av destruktiv, språklig kommunikation i deras 
arbetsorganisationer. Förekomsten av språklig kommunikation som i huvudsak får betecknas 
som destruktiv är störst vid Leksands vårdcentral (figur 6). Det gäller både personalens 
upplevelse av den horisontella kommunikationen (figur 5) – det vill säga kommunikationen 
mellan medarbetare med likartad position och likartade arbetsuppgifter – och personalens 
upplevelse av den vertikala kommunikationen, det vill säga kommunikationen mellan 
anställda (inklusive chefer/arbetsledare) och deras arbetsledare (chefer/arbetsledare på alla 
nivåer). Tendensen är mest påtaglig vad gäller den vertikala kommunikationen. Andelen 
anställda som anser att kommunikationen mellan anställda och arbetsledning i huvudsak är 
destruktiv är nästan dubbelt så stor vid Leksands vårdcentral som vid Mora vårdcentral. När 
det gäller den horisontella kommunikationen är skillnaden mellan organisationerna visserligen 
tydlig, men så liten att den närmast får betraktas som marginell.  
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Figur 5. Diagrammet visar den gemensamma attityden bland de anställda som deltog i enkätundersökningen.  
Procentuellt bland dessa upplever 8,9 procent vid Leksands vårdcentral att den horisontella kommunikationen i  
arbetsorganisationen är i huvudsak destruktiv. Motsvarande siffra i Mora är 7,5 procent. 
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Figur 6. Bland de anställda som deltog i enkätundersökningen upplever 26,7 procent vid Leksands vårdcentral  
den vertikala kommunikationen i arbetsorganisationen som i huvudsak destruktiv. Motsvarande siffra i Mora  
är 15,0 procent. 
 
 
 
 
 
 

8.1 Upplevd konstruktiv kommunikation  
Beträffande förekomsten av upplevd konstruktiv, språklig kommunikation i de bägge 
arbetsorganisationerna är tendenserna är mer svårtolkade. Det finns ingen entydig tendens 
som i fallet med den destruktiva kommunikationen. Förekomsten av upplevd konstruktiv, 
horisontell kommunikation är störst vid Leksands vårdcentral (figur 7). Det tyder med stor 
sannolikhet på att relativt många anställda upplever att det finns en för arbetsmiljön gynnsam 
konstruktiv kommunikation mellan medarbetare/anställda i likartad position som har likartade 
arbetsuppgifter. Vid Mora vårdcentral är andelen anställda som upplever att det finns en 
konstruktiv, horisontell kommunikation i motsvarande personalgrupper klart lägre.  

Mönstret kring den vertikala kommunikationen (figur 8) visar att fler anställda vid Mora 
vårdcentral än vid Leksands vårdcentral anser att det finns en konstruktiv, vertikal 
kommunikation i arbetsorganisationen. Kommunikationen mellan anställda och deras 
chefer/arbetsledare upplevs med andra ord som något mer konstruktiv i Mora än i Leksand. 
Men i denna kategori handlar det i praktiken om skillnader som är så små att de får betraktas 
som marginella.  
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Figur 7. Närmare 40 procent av den undersökta personalen vid Leksands vårdcentral anser att finns en  
konstruktiv horisontell kommunikation i arbetsorganisationen. det vill säga en konstruktiv kommunikation  
mellan kollegor i likartad position med likartade arbetsuppgifter. Vid Mora vårdcentral är motsvarande siffra  
22,5 procent. 
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Figur 8. Personalens attityder till den vertikala, konstruktiva kommunikationen är likartad i bägge arbets- 
organisationerna. Omkring 15 procent av personalen i både Leksand och Mora vill beteckna kommunikationen  
mellan anställda och deras chefer/arbetsledare som i huvudsak konstruktiv. 
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8.2 Konstruktiv och destruktiv kommunikation 
Den tveklöst vanligaste attityden bland den tillfrågade personalen i enkätundersökningen har 
varit benägenheten att karaktärisera kommunikationen i arbetsorganisationen som både 
konstruktiv och destruktiv. Det gäller såväl den horisontella som den vertikala 
kommunikationen, och det gäller såväl bland personalen vid Leksands vårdcentral som bland 
personalen vid Mora vårdcentral. 

En tydlig skillnad utkristalliseras emellertid vid en jämförelse mellan 
arbetsorganisationerna i denna kategori. Personalen vid Mora vårdcentral intar i större 
utsträckning attityden konstruktiv och destruktiv - när den skall karaktärisera 
kommunikationen i den egna arbetsorganisation -  än vad som är fallet vid Leksands 
vårdcentral. I Mora har 70 procent av personalen denna attityd både till den horisontella 
kommunikationen (figur 9), det vill säga kommunikationen mellan anställda med likartad 
position och likartade arbetsuppgifter, och till den vertikala kommunikationen (figur 10), det 
vill säga kommunikationen mellan anställda och deras chefer/arbetsledare. 

Vid Leksands vårdcentral intar omkring hälften av personalen attityden konstruktiv och 
destruktiv när den skall karaktärisera den horisontella kommunikationen i den egna 
arbetsorganisationen. Den vertikala kommunikationen karaktäriseras som både konstruktiv 
och destruktiv av närmare 60 procent. Bland personalen vid Leksands vårdcentral finns 
således en större spännvidd vad gäller attityder och inställning till kommunikationen som 
helhet.  
 
 
 
 

Mora vårdcentralLeksands vårdcentral

60,0

40,0

20,0

0,0

A
nd

el
 a

ns
tä

lld
a 

i %

51,7 %

70,0 %

Upplevd konstruktiv och destruktiv horisontell 
kommunikation

 
 
Figur 9. Betydligt fler anställda vid Mora vårdcentral än vid Leksands vårdcentral karaktäriserar den  
horisontella kommunikationen i arbetsorganisationen som både konstruktiv och destruktiv.  
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Figur 10. Även beträffande den vertikala kommunikationen så är det betydligt fler anställda vid Mora vård- 
central än vid Leksands vårdcentral som karaktäriserar kommunikationen i arbetsorganisationen som i  
huvudsak både konstruktiv och destruktiv. 

 
  
9. Diskussion: Hälsosamma organisationer 
Moderna nationalstater kan sägas vara de största fungerande organisationerna även om de inte 
faller direkt under klassiska organisationsbegrepp inom sociologin. Likväl är länder som 
Ryssland, USA och Kina i praktiken gigantiska samhällsorganisationer sett till såväl yta som 
befolkning. Deras inre organisation garanterar och upprätthåller lagar och gränser och utan en 
åtminstone nödtorftigt fungerande inre organisation upphör de att existera som stater. 
Sovjetunionens fall 1989-1991 illustrerade detta händelseförlopp. På bara drygt två år 
försvann ett av världshistoriens största imperier, och därmed en av världshistoriens största 
organisationer.  

Vilka nationalstater och samhällsorganisationer har då visat sig fungera väl och på vilka 
sätt? Forskning tyder på att formellt demokratiska nationalstater är de mest väl fungerande 
staterna från framför allt ekonomisk-materiell synpunkt och att de är de mest väl fungerande 
garanterna för fredlig samverkan mellan länder i det internationella statssystemet.46  

Den materiella välfärd som har skapats i de formella demokratierna efter andra 
världskriget är överlägsen flertalet exempel i världshistorien. Både vad gäller uppbyggnad, 
omfattning och fördelning av välfärdsresurser. Människor i västvärldens formellt 
demokratiska stater lever i genomsnitt längre och friskare liv än några andra människor i 
historien. Att detta skulle vara samma sak som att västvärldens människor är lyckligare än 
människor i andra länder eller historiska epoker är dock en långt mer komplicerad fråga som 
måste lämnas obesvarad tillsvidare.  
                                                 
46 Lersten J. (2006) sid 10 ff 
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Drivkrafterna i de formellt demokratiska staterna är flera, men en mycket viktig 
drivkraft är språklig kommunikation. För de statliga institutioner som bär upp det formella 
demokratiska beslutsmaskineriet är språklig kommunikation avgörande för om deras beslut 
och handlingar skall kunna klassas som åtminstone rimligt demokratiska.47 

Språklig kommunikation, begränsad av den formella demokratins spelregler, skulle med 
andra ord kunna sägas bidra till att skapa och upprätthålla en relativt hälsosam och fredlig 
samhällsorganisation på strukturell nivå som även bidrar till att upprätthålla och skapa samma 
värden på individnivå. Det vill säga relativt god hälsa och rimligt fredliga 
samhällsförhållanden för den enskilda människan. 

 
9.1 Hälsosamband mellan samhälls- och produktionsorganisationer? 
Om nu de formella demokratierna har lyckats skapa i varje fall längre och över en livscykel 
sett friskare liv åt sina invånare, delvis genom språklig kommunikation i demokratiska 
former, kan det då innebära att de formellt demokratiska nationalstaternas styrelse- och 
organisationsform, det vill säga den parlamentariska demokratin, kan överföras direkt till 
andra organisationer och där få liknande resultat och effekter? Och är drivkrafterna desamma i 
produktions- och arbetsorganisationer som i storskaliga stater och samhällen? 

Ett uttömmande svar kan givetvis ej ges i denna uppsats. Men vad beträffar de 
ekonomiskt och även i många fall socialt sett viktigaste organisationerna i moderna 
demokratiska stater, nämligen produktions- och arbetsorganisationerna (i huvudsak privata 
företag och organisationer inom offentlig sektor) så förefaller detta resonemang vid ett ytligt 
betraktade inte kunna bekräftas. Tillgänglig statistik ger istället vid handen att det under 
svenska förhållanden snarast kan vara till nackdel för hälsan att arbeta inom formellt 
demokratiskt styrd sektor, det vill säga offentlig sektor, som på ett övergripande plan har 
högre sjukfrånvaro än privat sektor.48 

Formell demokratisk styrning eller formellt inflytande genom nuvarande demokratiska 
kanaler tycks alltså långtifrån vara en given faktor för att ge den enskilda människans ett 
friskare liv inom en arbetsorganisation. Den organisationsform som har fungerat mest väl 
hitintills på den storskaliga nationalstatens nivå förefaller med andra ord, vid ett ytligt 
betraktande, vara ett specifikt fenomen för sig som i sin helhet inte kan överföras till andra 
organisationer och där ge samma resultat och effekter som i samhället i stort.  

 
9.2 Lokala förhållanden gör skillnad 
Denna uppsats visar att de undersökta arbetsorganisationerna påverkas och präglas av samma 
sorts maktförhållanden och maktrelationer från central nivå. Formellt styrs de demokratiskt 
genom Landstinget Dalarna och dess folkvalda politiker som på avstånd (i Falun) utövar 
beslutsmakten. Personalgrupperna på Leksands och Mora vårdcentraler arbetar i flertalet fall 
därmed under samma fortlöpande verksamhetsbeslut och under samma personal- och 
lönepolitik. Dessutom har organisationerna stora strukturella likheter beträffande 
personalsammansättning, arbetsuppgifter och yrkesroller. Likheter som talar för att 
organisationerna kanske inte borde uppvisa så stora skillnader i sjukfrånvaro som faktiskt är 
fallet.  

Maktrelationer påverkar i hög grad personalens attityder vilka därmed med stor 
sannolikhet har kommit till uttryck i personalens svar på frågorna i enkätundersökningen. Det 
har också varit ett av huvudskälen till uppdelningen i vertikal och horisontell kommunikation. 
Den vertikala kommunikationen präglas i hög grad av maktrelationer mellan anställda och 
ledning på flera plan, inte minst det kommunikativa. Chefer/arbetsledare kan ofta uppleva att 
                                                 
47 Lersten J (2006) sid 3  
48 SCB 2004:3, sid 11 
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kommunikationen är god inom organisationen, trots motsatsen, eftersom de tenderar att 
ständigt befinna sig i händelsernas centrum. Likadant kan människor med lågt värderade 
arbetsuppgifter eller människor långt från centrum i en stor och geografiskt spridd 
organisation tendera att känna att kommunikationen fungerar dåligt, trots att den i praktiken 
kanske fungerar väl med tanke omständigheterna. Den horisontella kommunikationen å andra 
sidan präglas i hög grad av maktrelationer mellan olika grupperingar av anställda med likartad 
position och likartade arbetsuppgifter, samt inte minst av maktrelationer mellan informella 
ledare i dessa grupperingar.  

Det som skiljer organisationerna i denna undersökning åt är med största sannolikhet 
lokala förhållanden och förutsättningar. Dessa kan vara av strukturell eller individuell natur. 
Det är troligt att dessa förhållanden påverkar sjukfrånvaron på olika sätt, och att en 
påverkande faktor kan vara den språkliga kommunikationens former och uttryck. I hur hög 
grad den språkliga kommunikationen påverkar sjukfrånvaron går emellertid inte att fastslå 
utifrån materialet i  denna korta studie. Mer forskning och framför allt längre tid för studier 
behövs. 

Undersökningen visar att den språkliga kommunikationens former i en 
arbetsorganisation kan vara möjliga att mäta. Att börja utveckla metoder för att kunna mäta 
kommunikation och dess karaktär, former och uttryck har varit ett primärt mål med denna 
uppsats. Att finna sådana metoder med vetenskaplig relevans skulle vara ett viktigt framsteg. 
Sådana metoder skulle inte minst kunna fungera väl som kvantitativa-empiriska komplement 
till den utbredda kvalitativa forskning som finns inom det sociologiska fältet kring språklig 
kommunikation. Nästa steg i utvecklingen av denna undersöknings mätmetoder kan vara att 
testa om det även finns statistiskt signifikanta samband mellan olika former av 
kommunikation och hälsa. Då krävs emellertid ett större statistiskt underlag och framför allt 
längre tid för studiernas genomförande. 
 
9.3 Att bli sedd = att bli tilltalad? 
När arbetsmiljö diskuteras i bland annat massmedier framförs ofta, påtagligt ofta från både 
chefer och anställda, hur viktigt det är ”att bli sedd” i sin roll inom en arbetsorganisation. 
Utifrån den teori och empiri som presenteras i denna uppsats går det att med visst fog påstå att 
”bli sedd” inte är det viktigaste, utan att det är att ”bli tilltalad” som är viktigt. Alternativt är 
dessa två lika viktiga eftersom de ofta, men inte alltid, går hand i hand.  

Att bara ”bli sedd” kanske inte räcker till fullt ut om vi vill nå den känsla av 
meningsskapande som förefaller vara så väsentlig för vårt välbefinnande. Den sociala 
responsivitet som tycks vara en av våra mänskliga drivkrafter kräver mer. Den kräver dialog, 
inte monolog, den kräver ett stort mått av kommunikativt handlande, och mindre av strategiskt 
handlande, samt inte minst meningsskapande istället för kontroll.  

Att bara ”bli sedd” kan snarast upplevas som en smula obehagligt i längden. Att bli 
tilltalad, eller tillskriven i en dialog tycks emellertid ofta fungera som just meningsskapande. 
Det är i den språkligt kommunicerade berättelsen om oss själva, enskilt och tillsammans med 
andra, om vad vi åstadkommer och har åstadkommit, som meningsskapande sker. Och 
upplevd mening med arbetet och tillvaron tycks i hög grad kunna bidra till att hålla människor 
friska. Om den goda, konstruktiva berättelsen runtomkring oss upphör och i värsta fall övergår 
i rent destruktiva former och orsakar en ständigt malande känsla av meningsförlust så 
reduceras av allt döma den mänskliga förmågan att motstå ohälsa och sjukdomar. 
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Nedan följer ett antal frågor och påståenden. Sätt kryss i den ruta som bäst överensstämmer 
med din åsikt. Ange endast ett svarsalternativ.  
 
 
Fråga 1. 
Vilken beteckning passar bäst in på den position du har på din arbetsplats. 
 
□ Anställd/medarbetare 
□ Chef/arbetsledare 
 
Fråga 2.  
Min arbetsplats präglas i hög grad av ett öppet klimat. Jag får varje dag utförliga 
muntliga och skriftliga synpunkter på mina uppgifter i det dagliga arbetet. 
Synpunkterna kommer från medarbetare med ungefär samma arbetsuppgifter som jag 
själv. 
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 3.  
Jag upplever att det finns gemensamma mål med det dagliga arbetet. Andra 
medarbetare med samma arbetsuppgifter som jag själv pratar med mig, eller skriver, 
mejlar eller ringer ofta till mig för att berätta om hur och varför vi skall nå målen med 
vårt arbete. 
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 4.  
Jag upplever att det ofta pågår konstruktiva muntliga eller skriftliga diskussioner om 
det mesta på min arbetsplats mellan medarbetare som har ungefär samma 
arbetsuppgifter som jag själv. Diskussionerna ger arbetsglädje och motivation och jag 
deltar ofta i sådana diskussioner själv.  
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
 
Fråga 5. 
På min arbetsplats finns långsiktiga mål med vårt arbete som alla medarbetare känner 
till och delar. Medarbetare med ungefär samma arbetsuppgifter som jag själv berättar 
ofta och gärna, muntligt eller skriftligt, om dessa långsiktiga mål och hur och varför vi 
skall nå dem. 
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 



 39

 
Fråga 6.  
Min arbetsplats präglas av att de flesta medarbetare regelbundet kan räkna med att 
muntligt eller skriftligt få gensvar på sin arbetsinsats och sitt uppträdande från andra 
medarbetare med ungefär samma arbetsuppgifter. Det kan handla om beröm och 
uppskattning men lika gärna om kritik eller utskällningar. Mellan medarbetare med 
ungefär samma arbetsuppgifter som jag själv är stämningen så trygg att de flesta 
anställda vågar ta upp även brännbara frågor.  
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 7.  
Något av det bästa med min arbetsplats är att de flesta medarbetare inom rimlig tid får 
tillräcklig muntlig och skriftlig information när förändringar skall ske i olika rutiner, 
scheman, personalärenden och annat som påverkar arbetet. Framför allt är det skönt 
att medarbetare med ungefär samma arbetsuppgifter som jag själv muntligt och 
skriftligt kan diskutera med varandra när saker och ting förändras.  
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 8.  
På min arbetsplats är det aldrig några problem med att få tid och möjlighet till att 
privat lära känna andra medarbetare med ungefär samma arbetsuppgifter. Vi har 
tillräckligt med pauser och raster för att kunna småprata, ringa eller mejla varandra 
om saker som kanske inte alltid hör arbetet till men som ändå är viktiga för trivseln och 
gemenskapen. 
 
□ Instämmer  
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte  
 
 
Fråga 9.  
Min arbetsplats utmärks av att det är ”högt i tak” mellan oss som har ungefär samma 
arbetsuppgifter. Alla vågar säga det de vill, när de vill. Vi upplever sällan eller aldrig 
besvärande, långvarig tystnad kring saker och ting. Vi rensar så gott som alltid luften 
genom muntliga eller skriftliga diskussioner.   
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
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Fråga 10. 
Sammantaget vill jag beskriva klimatet mellan oss med ungefär samma arbetsuppgifter 
som öppet och tillåtande. Det råder en långtgående yttrandefrihet och inom rimliga 
gränser löser vi de problem som uppstår genom muntliga och skriftliga diskussioner. 
Det ger i sin tur arbetsglädje och motivation som gör att man orkar med jobbet även de 
dagar det känns tungt att gå upp på morgonen. 
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 11. 
Min arbetsplats präglas i hög grad av ett öppet klimat. Jag får varje dag utförliga 
muntliga och skriftliga synpunkter på mina uppgifter i det dagliga arbetet från mina 
chefer och arbetsledare. 
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 12.  
Jag upplever att det finns gemensamma mål med det dagliga arbetet. Chefer och 
arbetsledare på olika nivåer och från olika avdelningar på arbetsplatsen pratar med 
mig, eller skriver, mejlar eller ringer till mig för att berätta om hur och varför vi skall 
nå målen med vårt dagliga arbete. 
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 13.  
Jag upplever att det ofta pågår konstruktiva muntliga eller skriftliga diskussioner om 
det mesta på min arbetsplats mellan medarbetare som har ungefär samma 
arbetsuppgifter som jag själv och mina chefer och arbetsledare. Diskussionerna ger 
arbetsglädje och motivation och jag deltar ofta i sådana diskussioner själv.  
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 14. 
På min arbetsplats finns långsiktiga mål med vårt arbete som alla medarbetare känner 
till och delar. Mina chefer och arbetsledare berättar ofta och gärna, både muntligt och 
skriftligt, om dessa långsiktiga mål och hur och varför vi skall nå dem. 
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
 



 41

Fråga 15.  
Min arbetsplats präglas av att varje medarbetare regelbundet kan räkna med att 
muntligt eller skriftligt få gensvar från sina chefer och arbetsledare på sin arbetsinsats 
och sitt uppträdande. Det kan handla om beröm och uppskattning men lika gärna om 
kritik eller utskällningar. Mellan medarbetare och chefer och arbetsledare är 
stämningen så trygg att de flesta anställda vågar ta upp även brännbara frågor.  
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 16.  
Något av det bästa med min arbetsplats är att de flesta medarbetare inom rimlig tid får 
tillräcklig muntlig och skriftlig information när förändringar skall ske i olika rutiner, 
scheman, personalärenden och annat som påverkar arbetet. Framför allt är det skönt 
att mina chefer och arbetsledare muntligt och skriftligt informerar och tar sig tid att 
diskutera med medarbetarna när saker och ting förändras.  
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 17. 
På min arbetsplats är det aldrig några problem med att få tid och möjlighet till att 
privat lära känna chefer och arbetsledare. Vi har tillräckligt med pauser och raster för 
att kunna småprata, ringa eller mejla varandra om saker som kanske inte alltid hör 
arbetet till men som ändå är viktiga för trivseln och gemenskapen. 
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis  
□ Instämmer inte  
 
Fråga 18. 
Min arbetsplats utmärks av att det är ”högt i tak” mellan medarbetare å ena sidan och 
chefer och arbetsledare å andra sidan. Alla vågar säga det de vill, när de vill. Vi 
upplever sällan eller aldrig besvärande, långvarig tystnad kring saker och ting. Vi 
rensar så gott som alltid luften genom muntliga eller skriftliga diskussioner.   
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
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Fråga 19.  
En stor fördel med mina chefer och arbetsledare är att de så gott som alltid går att nå 
för muntliga eller skriftliga diskussioner om såväl arbetet i sig som om mer privata 
ärenden. De är alltid öppna för diskussioner och så prestigelösa att man inte behöver 
hålla på och boka tid för möten med dem. Men de är heller inte rädda för att säga stopp 
om det blir för mycket löst prat. Det är en stor tillgång att ha det så på arbetsplatsen. 
 
□ Instämmer  
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
 
Fråga 20. 
Sammantaget vill jag beskriva klimatet mellan medarbetare och chefer och arbetsledare 
som öppet och tillåtande. Det råder en långtgående yttrandefrihet och inom rimliga 
gränser löser vi de problem som uppstår genom muntliga och skriftliga diskussioner. 
Det ger i sin tur arbetsglädje och motivation som gör att man orkar med jobbet även de 
dagar det känns tungt att gå till arbetet. 
 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis 
□ Instämmer inte 
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