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”When we learn to see the world through cultural lenses, all 

kinds of things begin to make sense that initially were 

mysterious, frustrating, or seemingly stupid” 
- Edgar H. Schein 
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Sammanfattning 
Organisationskultur är något som är komplext och svårdefinierat men som likväl har en 

betydelsefull roll. I nuvarande situation befinner sig sjukvården i en dragkamp mellan 

olika kulturer då det är en hierarkisk struktur, som idag kräver ett externt, ekonomiskt 

tänkt och som arbetar för att ge patienter ett värdigt möte. Samtidigt finns det stress för 

personalen i form av personalbrist medan cheferna har tryck från politiker och strama 

budgetar. Syftet med studien är att empiriskt undersöka om uppfattningen av en kultur 

inom slutenvården i Värmlands läns landsting, kan skilja sig beroende på hierarkisk 

position. I studiens syfte ingår också att identifiera och analysera de kommunikativa 

faktorer som bidrar till att kulturen skulle kunna uppfattas olika. Studiens huvudsakliga 

frågeställning är “I vilken utsträckning påverkar en anställds hierarkiska position dennes uppfattning 

om organisationskulturen?” följt av ”Vilken relation har den interna kommunikationen till den/de 

rådande uppfattningarna?”. 

 

Studiens analytiska ramverk har baserats på tidigare forskning och inom branschen 

väletablerade teorier för att definiera en viss typ av kultur inom en organisation, bland 

annat används ramverket för konkurrerande värderingar (Competing Values Framework) med 

vilken studien definierar de olika kulturerna inom organisationen genom dimensioner 

och kluster.  För att besvara studiens frågeställningar har en enkätundersökning 

tillämpats. En totalundersökning gjordes på populationen som dock fick en bristande 

svarsfrekvens. Resultaten indikerade att en tydlig hierarkisk kultur uppfattas inom 

organisationen. Däremot fanns stora önskemål om att styra den mot en mer familjär 

kultur men att fortfarande behålla de hierarkiska strukturerna. Cheferna ansåg att deras 

ledarskap karaktäriseras av hjälpsamhet och uppmuntran till deltagande, vilket dock inte 

var något som uppfattades av någon annan inom organisationen. Detta beror med stor 

sannolikhet på den enkelriktade kommunikationen som går igenom en hierarkisk 

kommunikationsmodell. 

 

Nyckelord: Hierarkisk differens, organisationskultur, subkultur, internkommunikation, 

ramverket för konkurrerande värderingar. 
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Abstract 
Organizational culture is somewhat hard to define and a complex matter that 

nevertheless has an important role. The current healthcare is challenged by a tug of war 

between different cultures for its hierarchical structure, which today needs an external 

and economic turn of mind and still work for a worthy meeting with the patient. 

Simultaneously it exists a stressful situation for the health professionals in terms of staff 

shortage while the management has a constraint from politicians and tight budgets. The 

purpose of this study is to empirically investigate whether the perception of an 

organizational culture within Värmlands Council may differ depending on individual’s 

hierarchical positions. The purpose also includes identifying and analysing the 

communicative factors that contribute to the different perceptions. The main question of 

the study is “To what extent does an employee’s hierarchical position affect the perception of an 

organizational culture?” followed by “What is the relationship between the internal communication 

and the current perceptions?”  

 

  

The analytical framework of the study is based on previous research and within the 

industry well-established theories, including the Competing Values Framework, which the 

study uses to define the different cultures within the organization through its dimensions 

and clusters. To answer the study’s questions a survey has been applied that was sent to 

the whole population, which however, received a lack of response rate. The results 

indicate that a distinct hierarchical culture is perceived within the organization, alongside 

desires to direct it towards a more family-oriented culture while maintaining the 

hierarchical structures. The managers considered their leadership to be characterized by 

helpfulness and encouragement for participation, however it was not perceived in such 

way by anyone else within the organization. This is most likely due to the one-way 

communication that goes through a hierarchical communication model within the 

organization. 

 

Keywords: Hierarchical difference, organizational culture, subculture, internal 

communication, Competing Values Framework 
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1. Introduktion	
Svensk sjukvård har sedan länge befunnit sig i motvind där allt färre yrkesverksamma 

inom vården finns tillgängliga, vårdköerna växer och allmänheten ifrågasätter allt mer om 

bra vård verkligen finns att få vid behov. Missnöjet hos anställda inom sjukvården har 

gått få nyhetskonsumenter förbi; media rapporterar ofta om krisen inom vården och en 

lösning på vårdproblemet är idag en het politisk fråga.  

 

Bra kommunikation är något som ligger till grund för en väl fungerande organisation. En 

viktig beståndsdel för en organisations framgång är att information når sin mottagare 

men är emellertid inte alltid en självklarhet. En väl fungerande kommunikation är särskilt 

viktig inom stora och komplexa organisationer likt de som finns inom sjukvården. 

Grundat i detta kommer denna studie att studera organisationskommunikation inom 

Värmlands läns landsting (LiV), i form av organisationskultur och internkommunikation.  

Studieobjektet är en regional enhet inom landstinget med en komplex hierarki och många 

anställda. 

 

1.1. Bakgrund 
Axelsson (2000) karaktäriserar svensk folkhälsovård som ett gammalt, sammanhängande 

och hierarkiskt monopol. Den traditionella folkhälsovården baserades på en hierarkisk 

struktur som utgår från det militära idealet. Av politiska och ekonomiska skäl genomgick 

sedan folkhälsovården på 1980-talet en förändring till marknadsorienterad och 

privatiserad folkhälsovård, vilket således förändrade konkurrensbilden (Axelsson, 2000). 

Efter denna förändring sattes hälso- och sjukvården under hård press från politiker, 

vilket även inkluderade LiV. Kostnaderna vid 1990-talet var för höga och det togs fram 

hårda besparingsprogram för att vända trenden med ökade kostnader. Dessa besparingar 

innefattade bland annat större nedskärningar av personalstyrkan och mycket av den 

administrativa arbetskraften på 1990-talet gick till att förbättra resultaten genom olika 

kostnadseffektiviseringar (Skålén, 2002). LiV ses inte som ett vinstdrivande företag. Trots 

detta ställs hårda krav på organisationen, bland annat från politiker om låga kostnader 

och hög kvalitet. Krav finns också hos vårdtagarna som givetvis vill erbjudas en kvalitativ 

vård. 
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Det råder idag en allmän uppfattning om att dagens sjukvård är bristfällig, vilket till stor 

del beror på en felaktig resursfördelning (Dagens Medicin, 2017). Inspektionen för vård 

och omsorg rapporterar i en sammanställning av klagomål för verksamhetsåret 2016 att 

dessa ökar med fem procent varje år samt att patienter och närstående upplever 

sjukvården som svårtillgänglig (IVO, 2017a). Patienter anser sig själva bli uteslutna från 

sin vård på grund av informationsbrist samt att patientinformation inte följer mellan 

olika avdelningar och vårdgivare. Detta leder följaktligen till att patienterna med en 

komplex sjukdomsbild själva får hålla ihop sin egen vård (IVO, 2017a). Det vill säga att 

de olika avdelningarna på sjukhusen inte kommunicerar med varandra och patienten 

måste på eget ansvar medla informationen när hen behandlas på olika avdelningar. 

Dessutom anses informationen vara ofullständig, vilket i sin tur försvårar det ytterligare 

för patienten. Resultatet blir således att patientsäkerheten blir bristfällig och skapar stora 

problem för det svenska samhället. Det råder på grund av detta en kris inom vården som 

utgörs av stora kommunikationsproblem, vilket gör det till ett högst aktuellt studieobjekt 

för denna medie- och kommunikationsstudie. Inom större organisationer, såsom LiV, 

kan också konflikter uppstå internt eftersom flera olika subkulturer kan uppkomma. Därav 

kan skilda avdelningar ha varierande sätt att kommunicera på samt ha olika 

beteendemönster vilket hämmar en organisatorisk framgång och således även den interna 

kommunikationen. En gemensam kultur förenklar sålunda avsevärt att bedriva en 

verksamhet då en gemensam kultur skapar en kommunikation som kan förstås av 

samtliga (Cameron & Quinn, 2006; Schein, 2003). Med tanke på att vården karaktäriseras 

som en hierarkisk struktur, kräver ett marknadstänk samtidigt som LiV dessutom har en 

värdegrund som beskriver ett humanistiskt synsätt där alla ska respekteras och har lika 

värde, går det att reflektera kring om de befinner sig i ett spänningsfält mellan olika 

kulturer och följaktligen har svårigheter att kommunicera med varandra (Axelsson, 2000; 

Landstinget i Värmland, 2017b).  

 

Eftersom subkulturer är kritiskt för en organisation samt att sjukvården har en tydlig 

struktur som innefattar en distinkt hierarkisk differens, blir det en intressant ingång till att 

undersöka i vilken utsträckning en hierarkisk position påverkar uppfattningen av en 

organisationskultur. Detta eftersom det bör både påverka och antyda något om 

organisationens internkommunikation då den har starka samband till 

organisationskulturen (Somaa ̆cescu, Barbu, & Nistorescu, 2016). LiV visar tecken på att 

kunna bestå av flera olika kulturer vilket gör dem till ett intressant studieobjekt för en 
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sådan typ av studie. Undersökningen stärks även av argument ur ett samhällsperspektiv 

eftersom sjukvården är av intresse för allmänheten och att alla, patient som anställd, vill 

att sjukvården ska fungera väl. 

 

1.2. Problemområde 
Dagens kommunikativa samhälle handlar mycket om transparens, 

tvåvägskommunikation, långsiktiga relationsbygganden och att föra en aktiv dialog med 

sina mottagare (Kim & Rhee, 2011). Detta är även något som bör appliceras internt inom 

organisationer, eftersom man inte bör se de anställda som en passiv publik utan som en 

viktig aktör för organisationens välmående, både internt och externt. Genom att fostra 

en deltagande kultur där chefer genuint visar omtanke och välvilja gentemot sina 

anställda och samtliga känner en stor gemenskap, skapas bättre förutsättningar för 

organisationen att kunna bedriva en lyckad extern kommunikation samt att få anställda 

som trivs (Dozier, Grunig & Grunig 1995). Medarbetare sprider en informell 

marknadsföring för organisationen beroende hur väl de trivs, vilket kan styras av 

kulturella faktorer, genom att de interagerar med organisationens externa publik (Kim & 

Rhee, 2011). Det finns tydliga exempel inom dagens vårdkris när interaktionen mellan de 

anställda och organisationens externa publik kan få en negativ påföljd. Detta har visat sig 

i form av att vårdpersonal har valt att vända sig till media för att upplysa samhället om de 

undermåliga arbetsförhållanden som de befinner sig i (Gustafson, 2017; Agö, 2013). 

Vårdpersonal går ut i media och berättar om problemen som finns för att 

uppmärksamma samhället på hur det ser ut inom sjukvården. Detta har på så vis 

resulterat i att sjukvården allmänt uppfattas ha stora problem och på så vis får ett dåligt 

rykte, vilket skulle kunna förebyggas med en tydlig och deltagande kultur. 

  

En tydligt identifierad organisationskultur är nämligen en viktig faktor för organisationer 

att kunna nå framgång. Organisationskulturen uppstår immateriellt och associeras av 

forskare till ett lim som håller ihop organisationens alla delar (Schein, 2010 & Cameron & 

Quinn, 2006). Den existerar organiskt inom en organisation, det vill säga att en 

organisationskultur ej strategiskt kan byggas upp av ledningen utan är något som av sig 

själv växer fram och frodas. Den kan dock via reformer från ledningen inom 

organisationen måhända styras mot en annan typ av kultur som kan anses önskvärd inom 

en verksamhet. Coca-Cola, Disney och Microsoft är stora organisationer som är kända 

för sina framgångar och för att ha distinkta kulturer som kan identifieras av dess 
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anställda. Dock är det inte enbart på grund av organisatoriska framgångar som kulturen 

bör tas i beaktning; organisationskulturen har även stora fördelar på en individuell nivå 

hos de anställda (Cameron & Quinn, 2006). Det finns forskning som påvisar att olika 

arbetsgrupper som doktorer, sjuksystrar och administratörer inom samma sjukhus ofta 

kan jobba emot varandra snarare än att jobba gemensamt för att förbättra sjukvården 

(Schein, 2010). Svaret på det kan finnas i att det lätt kan uppstå subkulturer inom en stor 

organisation, vilket i sin tur kan skapa dissonans eftersom de olika kulturerna har sina 

egna uppsatta regler för hur kommunikationen sköts, vilken jargong som råder samt vilka 

mål som är viktigast (Cameron & Quinn, 2006). Anställda inom vården med en 

yrkesprofession såsom sjuksköterskor och doktorer tenderar att dominera inom 

organisationen då de skapar deras egna kulturer (Radwan, Akbari, Sari, Rashidian, Takian, 

Abou-Dagga & Elsous, 2017). Corley (2004) redogör för liknande forskning inom 

området human relations där organisationsidentiteten uppfattas olika beroende på var i 

hierarkin den anställde befinner sig inom organisationen. Bland annat belyser Corley 

tidigare forskning som visar att doktorer och sjuksystrar på ett och samma sjukhus hade 

olika uppfattningar om vad organisationens identitet bestod av. Forskningsresultatet 

visade anmärkningsvärda skillnader på uppfattad organisationsidentitet mellan anställda 

på toppen respektive botten av organisationens hierarki. Utifrån detta perspektiv som 

påvisar att den hierarkiska positionen har en relevans för organisationens identitet, finns 

ett problem och tillika forskningshål. Detta eftersom det sålunda finns indikationer på att 

den även skulle kunna ha relevans för organisationens kultur, av den orsaken att de till 

stora delar liknar varandra (Hatch & Schultz, 2002). Detta är viktigt att belysa eftersom 

en förståelse för kulturen inom en organisation är avgörande för att inse varför irritation 

och motsträvan kan uppstå mellan olika grupperingar inom en organisation samt, varför 

det kan vara en mycket svår uppgift att utföra förändringar inom en organisationskultur 

(Schein, 2010). 

 

Med grund i den forskning som finns idag rörande organisationskultur finns det belägg 

för att konstatera att organisationers kultur har en viktig roll, för organisationens 

välmående, meningsskapande hos anställda, samt för organisationens externa relationer. 

Al-Alawi, Al-Marzooqi och Mohammed (2007) belyser i sin forskning hur hierarkiska 

strukturer hindrar effektiv kommunikation och kunskapsförmedling inom en 

organisation. De lägger med sin studie grund för och indikerar till framtida forskning 
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inom olika typer av organisationer som undersöker vikten av de olika faktorer som spelar 

in i en uppfattad organisationskultur.  

 

1.3. Syfte, frågeställning och förväntat resultat  
Studien syftar till att belysa problemområdet där ett bristande strategiskt arbete för 

internkommunikation kan leda till att anställda inom LiV saknar mening och motivation 

samt, att organisationen inte når sina uppsatta mål. Genom denna ska vikten av en god 

organisationskultur som genomsyrar hela organisationen belysas samt, att kulturen ibland 

kan uppfattas olika av de anställda beroende på hierarkisk position.  

 

1.3.1. Frågeställningar  
Studien ämnar ta reda på om organisationskulturen kan uppfattas olika av anställda inom 

slutenvården i LiV och hur organisationen arbetar med den interna kommunikationen 

för att bidra till den/de rådande uppfattningarna. Studiens huvudsakliga frågeställning 

lyder “I vilken utsträckning påverkar en anställds hierarkiska position dennes uppfattning om 

organisationskulturen?”, medan studien även frågar ”Vilken relation har den interna 

kommunikationen till den/de rådande uppfattningarna?”. Undersökningen kommer även att ta 

hänsyn till andra faktorer såsom kön och anställningslängd men har som huvudsyfte att 

undersöka den hierarkiska positionens påverkan samt internkommunikationen.  

 

1.3.2. Förväntat resultat 
De förväntade resultaten för denna studie är att individer som arbetar på högre 

avdelningar, som exempelvis verksamhetschefer vilka kommer i kontakt med arbetet 

kring organisationskulturen i högre utsträckning, kan uppfatta den på ett helt annat sätt 

än de anställda som jobbar längst ner i hierarkin och som inte är i kontakt med arbetet 

kring organisationskulturen i samma omfattning. Detta grundas i att kommunikation som 

färdas genom en traditionell och hierarkisk kommunikationsmodell, tenderar till att 

försvinna, gå långsamt eller placeras i fel kanaler (Chmielecki, 2015). På så vis kan en 

traditionell hierarki vara ett störningsmoment för arbetet kring strategisk kommunikation 

inom organisationen. Vidare finns det även forskning som visar att olika subkulturer kan 

förekomma inom en större organisationskultur (Martin, 2002). Om mindre grupperingar 

med olika kulturer växer fram på en hierarkisk nivå är det rimligt att anta att kulturer på 

en högre nivå i hierarkin uppfattas annorlunda än en kultur på en lägre nivå. Detta 
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eftersom de högre upp har närmare till bland annat beslutsfattanden, värderingar och 

mål. samt att kommunikationen inte stött på lika många hinder som den tillslut kommer 

göra längre ner i den hierarkiska kommunikationsmodellen. 

 

Studiens förväntade resultat gällande en viss uppfattad organisationskultur i en viss del av 

hierarkin står i likhet med vad Corley (2004) kommit fram till i sin forskning om 

skillnader i uppfattad organisationsidentitet beroende på hierarkisk placering. 

Organisationskultur och organisationsidentitet har separerats från varandra i tidigare 

studier, men liknar varandra till stora delar (Hatch & Schultz, 2002). Grundat i detta 

förväntas resultatet i denna studie i enlighet med Corleys belysa de skillnader om 

uppfattad organisationskultur för olika positioner i hierarkin som finns samt vilka 

faktorer denna skillnad kan grunda sig i. Den skillnad i uppfattad organisationskultur som 

uppstår i de olika delarna av organisationens hierarki kan förklaras genom brist på 

kommunikationen då den har starka förbindelser till kulturen (Somaăcescu et al, 2016). 

En bristfällig kommunikation leder följaktligen till en svåruppfattad kultur. Första linjens 

chefer och uppåt i hierarkin anses uppfatta organisationskulturen såsom den strategiskt 

är utformad, detta kan förklaras med att de oftare kommer i kontakt med de 

kommunikativa planer och manifest som finns vilka används för att upprätthålla eller 

styra den tilltänkta organisationskulturen inom organisationen. Denna kommunikation 

bör genomsyra hela organisationen för att nå de resultat man förväntas uppnå. 

 

1.4. Slutenvården inom LiV  
Studieobjekten för undersökningen är slutenvården, som är en del av LiV. Enhetschefer 

för kommunikationsavdelningen redogjorde att slutenvården är hierarkiskt uppdelad 

utefter områdeschefer, verksamhetschefer, första linjens chefer och vårdpersonal 

(telefonsamtal, 3 november 2017). Landstinget valdes som undersökningsobjekt eftersom 

organisationen har en tydligt strukturerad och traditionell hierarki samt med hänsyn till 

att sjukvården idag inte är lika välfungerande som allmänheten ställer krav på (IVO, 

2017b). Vården står idag inför stora utmaningar. Medborgarna blir allt äldre och 

långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar ökar i samhället. Samtidigt finns allt 

färre yrkesverksamma och vårdens budget stramas åt (Vårdförbundet, 2015). Sjukvården 

har således stora problem med långa väntetider, rådande personalbrist och patienter får 

inte alltid den vård som krävs (Euro health Consumer Powerhouse, 2017; Carlström & 

Ehrenberg, 2017).  
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Slutenvården inom LiV innefattar Centralsjukhuset i Karlstad, sjukhuset i Arvika och 

sjukhuset i Torsby. Studieobjektet valdes i samråd med enhetschefen på 

kommunikationsavdelningen på grund av att själva landstinget är en paraplyorganisation 

med flera organisationer under sig. Då studien ämnar undersöka bland annat den lägsta 

nivån av den organisatoriska hierarkin skapar en underorganisation, i detta fall 

slutenvården, avsevärt bättre förutsättningar för att komma åt en sådan typ av data som 

kan besvara studiens frågeställning.  Då slutenvård är en organisation under LiV råder 

dock fortfarande samma mål och värderingar som i övriga landstinget. På deras hemsida 

beskriver de sin värdegrund på följande sätt: 

  

Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt - Landstingets 

värdegrund innebär att Landstinget i Värmland genomsyras av en 

humanistisk grundsyn, där respekten för människors lika och okränkbara 

värde, jämlikhet och jämställdhet betonas. (Landstinget i Värmland, 2017b) 

 

De beskriver även att vården ska utgå från patientens behov och medarbetarnas 

kompetens samt att landstingets vision är att de ska “bidra till trygghet, välfärd och 

livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en god folkhälsa och tillgodose 

invånarnas behov av hälso- och sjukvård inklusive tandvård.” (Landstinget i Värmland, 

2017b). Vidare presenterar de sina olika mål utifrån effekt och kvalitet. Deras effektmål 

utgår från ett medborgarperspektiv med: god folkhälsa, trygg befolkning och nöjda 

patienter, medan deras kvalitetsmål utgår från en vårdkvalitet med: inga vårdskador, bästa 

vårdkvalitet, vård utan köer och respektfulla möten (Landstinget i Värmland, 2017b). 

 

Som nämns i ovanstående avsnitt gällande förväntade resultat så bör anställda högre upp 

i hierarkin uppfatta en kultur som ligger nära organisationens mål och värderingar. De 

mål som LiV har uppsatta gällande effekt och kvalitet betonar nöjda patienter och bästa 

möjliga vårdkvalitet. Målen speglar en marknadskultur, som presenteras i teoriavsnittet, 

som är externt fokuserade och resultatinriktade. Samtidigt betonar värdegrunden respekt 

för människors lika värde och en humanistisk grundsyn och speglar mer en klankultur 

som har ett mer internt fokus och karaktäriseras av lojalitet (Cameron & Quinn, 2006). 

De som är anställda högre upp i organisationshierarkin bör således uppfatta 
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organisationens kultur mer styrd åt marknadskultur eller klankultur, medan det längre ner 

i hierarkin kan komma att variera på grund av exempelvis kommunikationsbrist. 

 

1.5. Uppsatsens disposition  
Till att börja med presenteras teorier som kommer att ligga som grund för 

undersökningen samt tidigare forskning inom ämnet. Därefter följer ett avsnitt om 

undersökningens metod innefattande metodval, operationalisering, datainsamling, 

bortfallsanalys, etiska spörsmål samt en diskussion gällande studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Sedan presenteras undersökningens resultat följt av en analys och 

diskussion av resultatet. Avslutningsvis sammanställs analysen i en slutsats samt förslag 

för framtida forskning som efterföljs av implikationer för samhället samt yrkeslivet.  

 

1.6. Avgränsningar 
Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning en hierarkisk position kan påverka 

uppfattningen av organisationskulturen samt, vilka relationer som finns mellan 

uppfattningen och organisationens interna kommunikation. Studien avgränsar sig till att 

utföra en totalundersökning på en organisation med hjälp av en kvantitativ metod.  
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2. Teorier och tidigare forskning  
Det finns en mängd forskning inom organisationskultur där forskarna är eniga om att 

begreppet är svårdefinierat och komplext. Därav presenteras tidigare forskning rörande 

begreppet följt av det analytiska ramverk som undersökningen främst kommer att utgå 

ifrån för att mäta och för att kunna urskilja om det finns olika uppfattningar av 

organisationskulturen inom slutenvården i LiV. Därefter följer teorier kring 

internkommunikation samt ett avslutande stycke av tidigare forskning rörande 

organisationskulturer inom sjukvården. 

 

2.1. Organisationskultur  
Organisationskultur är de symboler, delade värden, meningsskapande och förväntningar 

som finns mellan de människor som tillsammans arbetar inom en organisation (Dozier et 

al., 1995). Det som gör organisationskultur till ett något svävande och otydligt begrepp är 

främst att den innefattar det immateriella inom en organisation. Organisationskultur är 

något som byggs upp av ett system av formella och informella sedvanor, symboler, 

delade värderingar, tilltro och kollektivt underförstådda övertygelser som spelar in på de 

anställda och de strukturer som finns inom en organisation (Ravasi & Schultz, 2006; 

Schein, 2010; Grunig, Grunig & Dozier, 2009). Då konsensus för vad organisationskultur 

egentligen är saknas inom området kan man närmast övergripande beskriva det som en 

modell där dessa värderingar och övertygelser hjälper en individ att förstå den 

organisatoriska funktionen och genom dessa förstår vilka standarder som finns inom den 

(Lund, 2003). Martin (2002) klargör även att det manifesta inom en kultur är sådant som 

humor, jargong, berättelser samt formella strukturer och policys likväl som informella 

normer.  

 

Det finns organisationskulturer som är bra eller dåliga, starka eller svaga. Den rätta typen 

av kultur inom en organisation visar sig genom att påverka en organisations effektivitet. 

Det finns tidigare forskning som betonar vikten av en organisationskultur och dess olika 

dimensioner för att nå en viss produktivitet inom organisationen (Schein, 2010). Oavsett 

om en kultur är bra eller dålig, effektiv eller ej, bottnar dock inte enbart i sig själv. Den 

miljö som kulturen existerar i och förhållandet mellan dessa spelar en stor roll. Kulturen 

skapar vissa attityder och referensramar hos den som tar del av den. En kultur hos en 

grupp kan upplevas likt vad en karaktär och personlighet är för en individ, det beteende 



 16 

som skapas är det som syns men det som skapar själva beteendet syns sällan till. Likt en 

personlighet och karaktär hos en individ kan således en kultur bana väg för och begränsa 

en viss typ av uppförande hos en grupp genom skapandet av normer (Schein, 2010). 

Eftersom det är svårt att sätta fingret på vad en organisationskultur i själva verket är för 

något, samt eftersom forskare är eniga om komplexiteten och variationerna av 

definitioner, kommer därför studien utgå från ett ramverk som presenteras längre ner i 

detta avsnitt. Det är viktigt att på ett konsekvent sätt definiera och operationalisera en 

organisationskultur när man ämnar att studera en sådan, för att göra det tydligt vad 

studien kan och inte kan uttala sig om (Martin, 2002). Således kommer denna studie att 

baseras på ramverket för konkurrerande värderingar (Competing Values Framework), en 

välkänd modell för att identifiera kulturer inom en organisation. Studien kommer även 

att baseras på teorier kring internkommunikation och dess relation till 

organisationskulturen. 

 

Många forskare hävdar att kulturen kommer till uttryck i olika dimensioner såsom 

organisatorisk framgång, engagemang och i de anställdas trivsel (Schein, 2010; Cameron 

& Quinn, 2006). Det som dock bör belysas närmare är anledningen till varför 

organisationskultur är ett omdiskuterat ämne. De flesta anställda vill i allmänhet arbeta 

inom en organisation som värnar om sina medarbetare, där de känner tillhörighet och 

trivs bra. Det är även många som istället vill arbeta inom en organisation där man 

utmanas och får utlopp för sina tävlingsinstinkter. Det finns olika kulturer där olika 

människor kan hitta en trivsel och tillhörighet. Det som bör tas i beaktning är att de olika 

kulturernas funktioner inte har uppmärksammas enbart för att de anställda ska kunna 

trivas bättre, utan på grund av att organisationen genom de anställdas trivsel kan nå en 

större framgång. Genom att medarbetarna känner en tillhörighet och trivsel på sin 

arbetsplats ökar även engagemanget hos de anställda och de sprider i sin tur en positiv 

bild av organisationen de arbetar på (Kim & Rhee, 2011). En ökad trivsel betyder också 

att de anställda heller inte är lika benägna till att byta arbetsplats (Cole & Brush, 

2006).  Det är också något som organisationen drar nytta av eftersom det kräver stora 

resurser att anställa och lära upp en ny medarbetare. På så vis bör det alltid finnas en 

medvetenhet att kulturen inte är till för anställda, även om det ibland verkar så, utan att 

ledningen försöker styra kulturen för att organisationen ska kunna uppnå sina mål, få ett 

gott rykte och få de anställda att bli delaktiga i organisationens beteende. 
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Dock bör detta i vissa avseenden ses ur ett större perspektiv. Organisationer som inte 

drivs av ekonomisk vinning, har inte samma intresse som ett företag att tjäna pengar. 

Trots att sjukvården har vissa ekonomiska mål och idag kräver ett marknadstänk på 

grund av yttre faktorer såsom budget, så handlar det fortfarande i slutändan om att 

behandla patienter och uppnå en god folkhälsa i samhället. Det kan således vara 

nödvändigt att ibland bortse från kulturens syfte att uppnå en organisatorisk framgång 

och se vad denna framgång skulle ha för betydelse på en samhällsnivå. I det här fallet 

handlar det om att LiV har som mål att bland annat uppnå en god folkhälsa, ha hög 

kvalitet på vården och att i slutändan ha nöjda patienter (Landstinget i Värmland, 2017b). 

Ur detta hänseende bör kulturen ses som något nödvändigt och bra snarare än en strategi 

för organisationer att nå framgång. 

 

2.2. Subkulturer 
Inom en större organisation är det inte ovanligt att det uppstår mindre subkulturer vilket 

ofta kan resultera i konflikter internt eftersom de olika subkulturerna har olika regler och 

bettendemönster (Cameron & Quinn, 2006). Subkulturer kan anta många olika former 

och uppkomma av olika anledningar. Bland annat kan de uppstå olika avdelningar 

emellan eller på hierarkisk nivå. De kan även uppkomma på grund av andra 

samhörigheter såsom personliga kontaktnät, vänskap eller demografiska faktorer såsom 

etnicitet och kön (Martin, 2002). Sjukvårdens subkulturer är heller inte ovanliga beroende 

på profession, det vill säga läkare, sjuksköterska etc. och brukar ofta även utvecklas i takt 

med utbildning (Hall, 2005). Med andra ord, att de inom sina yrken har olika traditioner, 

jargonger och beteenden som är specifikt knutna till sina professioner som följaktligen 

blir mer distinkta när de utbildar sig. 

 

Subkulturer är ofta synliga och kan således uppmärksammas och möjligtvis åtgärdas. 

Dock kan olika uppfattningar av kulturer beroende på en hierarkisk nivå vara mer dolda 

men likväl ha stor effekt på organisationen (Schein, 2003). Därav finns det anledning att 

undersöka en organisations uppfattade kultur beroende på vilken hierarkisk nivå de 

anställda befinner sig på. Visar det sig att det är stor skillnad mellan de uppfattade 

kulturerna beroende på hierarkisk position är det en indikation på att organisationen kan 

vara ostabil. Konflikter, olika värderingar och mål kan uppstå hos de anställda som 

uppfattar olika kulturer inom samma organisation. När det talas i termer av kultur är dess 

medlemmar ofta måna om att värdera och skydda den, här ses kulturen som en form av 
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gruppidentitet där man har sin givna plats inom en organisation. Vad som ger en form av 

status och tillhörighet är ett gemensamt språk som skapas inom gruppen som Schein 

(2003) belyser som subkulturens ”jargong”. Även om medarbetare inom samma 

organisation talar samma modersmål betonar Schein att subkulturer kan ha stora 

problem att kommunicera med varandra på grund av olika jargonger. Således kan detta 

försvåra kommunikationens flöde inom en organisation om olika avledningar på olika 

positioner i hierarkin har olika sätt att samtala på. Inom den klassiska 

kommunikationsmodellen så finns det ett brus som försvårar meddelandet att ta sig från 

avsändare till mottagare (Shannon & Weaver, 1964). I detta fall blir de olika 

subkulturernas jargonger ett brus som förhindrar organisationens internkommunikation. 

På så vis försvårar detta kommunikationsproblem skapandet av en tydlig och gemensam 

kultur som karaktäriserar en stark organisation. Detta belyser problematiken om de 

anställda inom en organisation har olika uppfattningar av en kultur. Låt säga att chefer 

har uppfattningen om att organisationens kultur är öppen och familjär samtidigt som 

anställda lägre ner i hierarkin uppfattar kulturen inom samma organisation som stängd 

och strikt. Följaktligen blir det svårare att arbeta mot en symmetrisk 

tvåvägskommunikation på grund av att de förmodligen har olika jargonger beroende på 

hierarkisk position. Således behöver cheferna förstå och vara medvetna om hur samtliga 

inom organisationen uppfattar kulturen för att kunna anpassa sin kommunikation till sin 

målgrupp. I bästa fall uppmärksammas den segregerade kulturen för att kunna styra den 

åt en mer integrerad kultur, vilken underlättar kommunikationen, som sedan i sin tur 

präglar kulturen eftersom de har ett starkt samband (Somaa ̆cescu et al, 2016). 

 

2.3. Ramverket för konkurrerande värderingar 
Ett sätt att kategorisera organisationskulturer är genom framtagna modeller. Denna 

studie baseras på ramverket för konkurrerande värderingar för att kunna urskilja rådande 

kulturer inom LiV. Denna väletablerade modell är framtagen av Quinn och Rohrbaugh 

på 1980-talet då ämnet organisationskultur började uppmärksammas. De skapade då en 

modell genom att analysera 39 tidigare framtagna indikatorer som representerar 

effektivitet inom organisationer, för att sedan ta fram två olika dimensioner som 

karaktäriserar organisationen i fråga. Dessa dimensioner delar sedan upp de 39 

indikatorerna i fyra olika kluster för att närmare identifiera och karaktärisera 

organisationen (Cameron & Quinn, 2006). 
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Figur 1 – Ramverket för konkurrerande värderingar 

Källa: Cameron & Quinn, 2006 s.35. Översatt av uppsatsens författare 

 

Den första dimensionen beskriver organisationen som flexibel och med individuellt 

beslutsfattande kontra stabil och kontrollerad. Indikatorerna i denna dimension brukar 

uppträda i konflikt mot varandra, som exempelvis kontroll kontra flexibilitet. Den andra 

dimensionen särskiljer organisationer med internt fokus och integration kontra externt fokus 

och differentiering. Denna dimension relaterar till om organisationen har en intern 

inriktning där de intresserar sig för sina anställdas välmående eller om de har ett externt 

fokus där de ser på välmåendet av organisationen. De fyra olika kluster som skapas av de 

två dimensionerna har alla olika karaktärer och värden som definierar vad som anses vara 

bra och dåligt inom en organisations utförande (se figur 1). Med andra ord, fyra olika 

områden som skapar fyra olika typer av organisationskulturer. Varje kulturområde 

karaktäriseras utav olika typer av ledarskap, delade värderingar och övertygelser, vilka 

fungerar som förbindelser för de anställda och de strategiska betoningar inom en 

organisation som tillämpas för att slutligen nå en organisatorisk effektivitet. De fyra olika 

typerna av organisationskultur inom modellen är hierarkin, marknaden, klanen och 

adhokratin.  

 

2.3.1. Hierarkisk kultur 
Den hierarkiska organisationen kännetecknas av ordning, regler och förordningar där 

ledaren agerar som samordnare och administratör. Kulturen kretsar främst kring regler 
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och policys med en strategi som betonas av stabilitet, förutsägbarhet och en 

okomplicerad funktion (Radwan et al., 2017). Denna typ av organisation är baserad på 

Max Webers tidiga teorier om en effektiv byråkrati. Weber tog fram följande nyckelord 

som kom till att bli klassiska egenskaper i en byråkrati: regler, specialisering, meritokrati, 

hierarki, separat äganderätt, opersonlighet och ansvar (Weber, 1947). Denna typ av 

hierarki eller byråkrati ansågs länge vara ett ideal då den resulterade i konsekventa, stabila 

och effektiva resultat för organisationerna (Cameron & Quinn, 2006). För många 

organisationer är det fortfarande en gynnsam kultur eftersom de kräver en viss hierarki, 

standardiserade procedurer och regler för att fungera. Organisationer som har en 

hierarkisk kultur kännetecknas som en formaliserad och strukturerad arbetsplats med 

organiserade ledare, stabilitet, förutsägbarhet och effektivitet med formella regler som 

håller ihop organisationen. Vanligt förekommande organisationer med hierarkisk kultur 

är stora organisationer och statliga myndigheter (Cameron & Quinn, 2006). 

 

De mest dominerande karaktärerna inom hierarkin är just kontroll och struktur samt att 

procedurer och tillvägagångssätt inom organisationen ofta är formella och förutbestämda 

som de anställda behöver förhålla sig till. Ledarna belyser generellt gärna organisering, 

samordning och effektivitet medan anställningar genomsyras av trygghet, förutsägbarhet 

och stabilitet. En hierarkisk organisation anses nå goda resultat när de nått effektivitet 

genom tillförlitligt utgång och låga produktionskostnader (Cameron & Quinn, 2006). 

 

2.3.2. Marknadskultur  
Marknadskulturen beskrivs som en tävlings- och målinriktad organisation där ledaren är 

avgörande och prestationsinriktad. Det mest väsentliga av denna kultur är att se själva 

organisationen som en fungerande marknad. Kulturen genomsyras av produktivitet, 

tävlings- och målinriktning medan den fokuserar främst på det externa snarare än det 

interna. Den strategiska betoningen är marknadsledande och konkurrensfördelaktig 

(Cameron & Quinn, 2006). Denna form av organisation blev uppmärksammad när 

organisationer under sent 1960-tal stötte på många konkurrenskraftiga utmaningar. De 

forskare som lade grunden för de antaganden som relateras till marknadskulturen 

argumenterade för att transaktionskostnader var det mest primära för att göra en 

organisation effektiv. Denna typ av organisation ses fungera som en marknad i sig själv 

och inriktar sig framförallt genom affärer mot externa intressenter såsom leverantörer, 

kunder och licensierare. Det största fokuset ligger i ekonomisk vinning genom kontrakt 
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och liknande samarbeten med andra aktörer för att skapa en konkurrenskraftig fördel på 

marknaden (Cameron & Quinn, 2006). 

 

Dominerande karaktärer inom organisationer präglade av en marknadskultur är att de är i 

hög grad fokuserade på resultat och att få jobbet gjort. Anställda är ofta tävlings- och 

prestationsinriktade samt hårt arbetande för att uppnå goda resultat medan ledarna kan 

tendera till att ha ett mer aggressivt förhållningssätt, inte uppskatta onödiga 

störningsmoment samt är fokuserade på att uppnå mål och resultat. Viktigt inom 

kulturen är att samtliga arbetar tillsammans mot uppsatta mål för att dominera inom dess 

marknad. Marknadskulturer definierar framgång genom att konkurrera ut andra företag 

på marknaden och vara ledande. (Cameron & Quinn, 2006) 

 

2.3.3. Klankultur 
Klanen beskrivs som en organisation med hög flexibilitet och ett internt fokus (Radwan 

et al., 2017). Kulturen kännetecknas av högt gemensamt deltagande och teamwork med 

en familje- och vi-känsla. Här uppfattas ledaren som en föräldrafigur samt att lojalitet och 

tradition genomsyrar organisationen med en strategisk betoning på moral, engagemang 

och human resources. Delade värderingar och målsättningar tillsammans med en 

sammanhållning och delaktighet är också något som kännetecknar en klankultur som 

hålls ihop genom tradition och lojalitet samt att engagemanget hos de anställda är högt 

(Cameron & Quinn, 2006). Kulturen blev uppmärksammad efter andra världskriget då 

omständigheterna resulterade i en turbulent och ständigt föränderlig miljö vilket gjorde 

det svårt för chefer att planera. Japanska organisationer var då först med att förstå att det 

var enklare att driva sina verksamheter om dess anställda delade samma värden, 

underförstådda övertygelser och mål. De mest grundläggande egenskaperna i en 

klankultur är att miljön inom organisationen bäst hanteras genom samarbete och 

personalutveckling. En stor del av ledarnas arbete innebär att främja de anställdas 

deltagande, engagemang och lojalitet, medan organisationens konsumenter ses mer som 

partners än endast konsumenter (Cameron & Quinn, 2006). 

 

Organisationer som genomsyras av en klankultur har dominerande karaktärer som att ses 

som en extra familj där dess medlemmar ofta delar med sig av personliga erfarenheter. 

Ledare är internt fokuserade och exemplifierar mentorskap, främjande och att vårda 

relationer. Anställning karaktäriseras generellt med teamwork, enighet och deltagande 
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samt att engagemanget till organisationen tillsammans med lojalitet är något som håller 

ihop verksamheten. Detta deltagande uppskattas högt av ledning som satsar på en 

mänsklig utveckling med fokus på öppenhet och tillit. Goda resultat definieras här som 

en väl fungerande human resources-avdelning, teamwork, engagemang från anställda och 

att samtliga medlemmar i kulturen bryr sig om varandra (Cameron & Quinn, 2006). 

 

2.3.4. Adhokratikultur 
Med adhokratin beskrivs en organisation med entreprenörsanda och kreativitet där 

ledaren är en innovatör och risktagare. Den här typen av organisation genomsyras av nya 

resurser och tillväxt genom nyskapande. Adhokratin tog sin form när industrialiseringen 

tog slut och nästa modernisering tog sin början och beskrivs som något som är 

temporärt och dynamiskt. Makten är inte centrerad till någon bestämd ledning eller 

avdelning, utan är ständigt föränderlig beroende på arbetsuppgifter, team eller projekt. 

Egenskaper som anpassningsförmåga, flexibilitet och kreativitet är något som fostras 

inom kulturen för att nå effektivitet. Adhokratin är fokuserad på framtiden och villig att 

ta stora risker för att kunna utvecklas och de anställda inom en adhokrati är ofta 

involverade i produktion, undersökningar, kunder och utveckling. vilket resulterar i att 

det är enkelt för de anställda att förutse den framtida marknaden. Det som håller dessa 

typer av organisationer ihop är främst ett engagemang för experiment och innovation för 

att vara ledande inom produkter, service och kunskap. Detta för att kunna skapa och 

erbjuda unika produkter (Cameron & Quinn, 2006). 

 

Kulturen karaktäriseras främst av ett dynamiskt entreprenörskap där dess medlemmar är 

villiga att våga testa nya idéer och ta risker för att utveckla verksamheten. Förutom att 

ledarna ofta belyser entreprenörskap och risktagande främjar de även innovation och 

nyskapande för att de anställda individuellt ska våga ta risker för att komma på unika 

lösningar. Denna kultur bygger på ständig innovation och utveckling för att ligga i 

framkant och arbetar med att förutse möjligheter, testa nya resurser samt att skapa nya 

utmaningar. Framgång anges inom kulturen som att erbjuda de mest unika produkterna 

och att vara ledande inom nyskapelser på marknaden. (Cameron & Quinn, 2006).  
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2.4. Organisationskulturens relation till internkommunikation  
Tedla (2016) påvisar ett positivt samband mellan god organisationskultur och 

organisatoriska framgångar. Inom organisationer med en svag organisationskultur 

tenderar de anställda till att ha svårigheter att uppfatta dess värderingar och därmed 

också att leva sig in i dem. En öppen och inkluderande kommunikation inom en 

organisation är något som kännetecknar en god organisationskultur, det vill säga en 

öppen och interaktiv kommunikation som genomsyrar hela organisationen uppifrån och 

ner. Denna typ av kommunikation kräver ett engagemang från anställda inom hela 

organisationen. En inkluderande och öppen kommunikation rörande organisatoriska 

aktiviteter ökar således chansen för att anställda inom en organisation delar information 

mellan varandra (Tedla, 2016). 

 

Internkommunikationens betydelsefulla roll görs tydlig även i resultatet av Sriramesh, 

Grunig och Doziers studie (1996). Den påvisar att en symmetrisk internkommunikation 

kan ge positiva effekter på kulturen som i sin tur kan erbjuda en omgivning för 

internkommunikationen att växa sig starkare i. Genom att arbeta för en 

tvåvägskommunikation internt inom organisationen, skapas möjligheter att enklare kunna 

förmedla exempelvis värden, mål och historier om organisationen vilka samtliga formar 

en kultur. Medarbetarna trivs samtidigt mer på jobbet när det existerar en bra 

organisationskultur vilket både de anställda och organisationen drar stor nytta av 

(Sriramesh et al., 1996). Kulturen och kommunikationen är således i relation och 

beroende av varandra. Kommunikationen förmedlar kulturen medan kulturen påverkar 

kommunikationen. Kulturen är således viktig ur ett kommunikativt perspektiv eftersom 

den sätter prägel på hur kommunikationen sker. Vidare kan den sedan motivera de 

anställda genom att kommunicera de kulturella faktorerna såsom värden, stämning och 

mål. (Somaa ̆cescu et al, 2016). 

 

Något som är en essentiell komponent inom en organisation och som måste 

implementeras i kulturen är kunskapsförmedling. Det har tidigare bevisats att den 

hierarkiska strukturen förhindrar kommunikation och kunskapsförmedling genom att det 

tar lång tid för kommunikationen att nå sina mottagare (Al-Alawi et al, 2007; Chmielecki, 

2015). Det betyder att organisationer bör rikta in sig mot en platt organisationsstruktur 

som då istället ska förenkla den kommunikativa processen vilket genererar att kunskap 

ges ett starkare fäste inom organisationskulturen. Som Cameron och Quinn nämner så är 
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dock ibland en hierarkisk struktur nödvändigt för att en organisation ska fungera (2006). 

Däribland större statliga organisationer såsom LiV. Att hävda att en organisation med 

flera tusen anställda bör rikta in sig mot en plattare struktur för att öka den 

kommunikativa effektiviteten är förmodligen inte möjligt. Dock bör dessa typer av 

organisationer fortfarande vara medvetna om kommunikativa problem som kan uppstå i 

en hierarki och alltid sträva åt att stärka banden mellan chefer och de anställda. Dessa 

relationer bör tas om hand om för att få organisationen att må bra samt att genom 

sammankomster och sociala event utanför arbetet ökar tilliten och informell vänskap 

mellan de anställda (Al-Alawi et al., 2007).  

 

Inom public relations finns en ofta nyttjad och omdiskuterad teori gällande 

kommunikationens inverkan på organisationens förutsättningar att uppnå sina mål. 

Grunig, Grunig och Dozier som är grundare till Excellensteorin tog fram denna i syfte om 

att kunna mäta en organisations excellence inom deras kommunikation (2009). Grunig 

som är en utav forskarna i denna studie har tidigare tagit fram koncept kring symmetrisk 

och asymmetrisk envägs- och tvåvägskommunikation. Den sistnämnda fastställs som 

idealet för en organisation att eftersträva för att lyckas med de externa relationerna 

(Grunig et al., 2009). Kulturen avgränsas i denna teori till två olika slag inom 

organisationer, en deltagande och en auktoritär kultur. Organisationer präglas av båda 

kulturerna men domineras oftast utav en av dessa två. Inom en deltagande kultur ingjuter 

organisationer dess värderingar till sina anställda, de lägger mycket tid på att jobba med 

teamwork för att uppnå gemensamma mål samt att de föredrar innovation och 

anpassning över tradition och kontroll som den auktoritära kulturen karaktäriseras av 

(Dozier et al., 1995). Detta kan vidare kopplas till det teoretiska ramverket som ligger till 

grund för studien, ramverket för konkurrerande värderingar. Skillnaden här är att 

dimensionerna ”kontroll kontra flexibilitet” och ”internt kontra externt” inte ligger som 

ett kors och delar upp fyra kategorier av kultur utan att de snarare ligger parallellt och 

avgränsar kulturen till två olika typer. Det har dock samma innebörd och fokuserar på 

om organisationen riktar sig mot sina anställda och interna processer eller om de snarare 

är mer intresserade av sina externa intressenter och om de föredrar förändring och 

flexibilitet eller struktur och hierarki inom företaget.  

 

Vad Dozier et al (1995) bland annat vill belysa med sin studie är att en deltagande kultur 

ger bättre förutsättningar för att uppnå en excellent kommunikation till sin externa 
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publik. Om en organisation är internt inriktad och föredrar innovation, fostras en mer 

fördelaktig miljö för att kunna bedriva en lyckad public relations.  På så vis skulle företag 

med en auktoritär kultur, som snarare präglas av kontroll och envägskommunikation än 

en gemensam dialog, inte ha möjlighet att kunna bedriva en excellent kommunikation. 

Dock så visar det sig finnas undantag för detta då det trots allt påträffas i vissa 

organisationer med auktoritära kulturer. Emellertid är det mer förekommande i en 

deltagande kultur med symmetrisk tvåvägskommunikation (Dozier et al., 1995). Det vill 

säga, det ena utesluter inte det andra men det finns vissa egenskaper i en deltagande 

kultur som bidrar med bättre förutsättningar för att en excellent kommunikation ska bli 

realiserbart. Detta argument förstärks även i Sriramesh, Grunig och Doziers studie 

(1996). Även där konstaterar de att kulturen vare sig är nödvändig eller tillräcklig för en 

excellent public relations, men att den deltagande kulturen gör det fullt mer möjligt. 

 

Denna studie utgår ifrån att organisationer inte bör se sina anställda som en passiv publik 

och att det också är de som avgör vilken kultur som organisationer består av. Därav är 

det viktigt att belysa vilken inverkan de anställda kan ha på en organisation. Autenticitet 

är värdefullt för en organisation när de kommunicerar med sina intressenter, då fler idag 

begär öppenhet och transparens (Lee & Kim, 2017). Detta hävdas bidra till företagets 

autenticitet eftersom konsumenter, som i detta fall utgörs av det svenska samhället, är 

mer benägna att påverkas av information från de anställda gällande företagets produkter 

och service, eftersom vi idag tenderar att lita mer på personer vi möter och kan föra en 

dialog med snarare än strategisk utarbetat marknadsföring (Lee & Kim, 2017; Kim & 

Rhee, 2011). Även om politiker skulle hävda att sjukvården är välfungerande är det inget 

vi idag skulle tro på, eftersom vi kan ta del av många artiklar angående vårdpersonalens 

missnöje. Detta ger argument till vikten av att fostra en deltagande kultur för att skapa 

goda relationer mellan organisationer och dess anställda eftersom de utövar en informell 

och autentisk kommunikation då de interagerar med organisationens externa publik (Kim 

& Rhee, 2011). Det kan således även bidra till positiv kommunikation genom 

vårdpersonalen till det svenska samhället. 

 

2.5. Tidigare forskning och sammanfattning 
LiV arbetar bland annat för en personcentrerad vård vilket beskrivs som ett etiskt 

förhållningssätt som vägleder vårdpersonalen genom deras möten med 

patienter (Landstinget i Värmland, 2017a; Vårdförbundet, 2015). Det handlar om att inte 
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enbart se sjukdomen hos en patient utan även de andra egenskaper som skapar personen, 

såsom vilja, hälsa och kulturella sammanhang. Vad Vårdförbundet här lyfter fram är att 

det finns olika faktorer som både kan främja eller hindra en personcentrerad vård. Det är 

bland annat styrmedel såsom budget och organisering som kan påverka men på ett mer 

grundläggande plan handlar det främst om att organisationskulturen inom vården ska 

vara en gemensam kultur som främjar motivation för att ge förutsättningar till en 

personcentrerad vård (Vårdförbundet, 2015).  

 

En av studierna som Vårdförbundets skrift är baserad på, belyser sambanden mellan 

organisationskultur och förmågan för svensk sjukvård att kunna bedriva en 

personcentrerad vård. Studien har ett intressant resultat eftersom många tidigare har 

indikerat på att en kultur som främjar flexibilitet, sammanhållning och förtroende har 

positiva resultat. I den nämnda studien når de dock fram till slutsatsen att en kultur som 

istället främjar stabilitet, kontroll och målsättningar ger bättre förutsättningar för att 

reducera patientosäkerheten genom en implementering av nya vårdmodeller (Alharbi, 

Ekman, Olsson, Dudas, Carlström, 2012). På så vis förespråkas en mer strukturerad och 

kontrollerad kultur för att underlätta den personcentrerade vården. Dock finns det fler 

faktorer som spelar in på vården än en lyckad vårdmodell som underlättas av en annan 

typ av kultur, men att vara medveten om vilken kultur som råder inom organisationen är 

av stor vikt för att känna till förutsättningar. Grundat i detta belyses vikten av en stark 

gemensam kultur som delas av samtliga anställda. Organisationskulturens problematik 

belyses även i en senare studie av samma forskare, gjord på fyra olika sjukhusavdelningar 

i västra Sverige som där var först med att implementera personcentrerad vård (Alharbi, 

Olsson, Ekman & Carlström, 2014). Där indikerar resultaten återigen att en kultur 

karaktäriserad av stabilitet och kontroll ger bättre förutsättningar att nå målen inom 

personcentrerad vård, men även att en kultur som karaktäriseras av flexibilitet är mer 

gynnsam vid själva implementeringen av nya vårdmodeller (Alharbi et al., 2014). Det är i 

deras mening mest gynnsamt att bedriva en hierarkisk kultur men att ha ledare som 

förstår de olika organisationskulturernas karaktärer för att kunna förändra kulturen till en 

mer flexibel under förändringar, såsom en implementering av nya vårdmodeller (Alharbi 

et al., 2014). Dock så redogörs det tidigt i denna studie att kulturen inte är något man kan 

skapa, utan är något organiskt som man i bästa fall kan styra åt en annan riktning. Att 

tillfälligt förändra en starkt kontrollerad kultur till en flexibel är således inte 

genomförbart.  
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I detta avseende går det att återigen urskilja kulturens komplexitet. Det finns både för- 

och nackdelar med samtliga kulturer, men detta behöver inte nödvändigtvis betyda att en 

kultur utesluter en annan. Det kan således vara av värde att sträva mot en komplex och 

ibland paradoxal kultur, speciellt då förändringar ska ske inom organisationen, eftersom 

olika företeelser kräver olika kontexter (Alharbi et al., 2017). För att då återgå till 

problembakgrunden i studien där kulturella spänningsfält inom LiV uppmärksammas går 

det nu att resonera kring huruvida det kan vara till fördel eller nackdel. Ovan redovisas 

att organisationskulturen behöver ha olika dimensioner samtidigt som forskare belyser 

problemet kring subkulturer och dess inverkan på organisationens välmående (Schein, 

2003; Cameron & Quinn, 2006). Det finns på så vis belägg för att påstå att en kultur bör 

vara gemensam och tydlig för den fullständiga organisationen men att den ständigt bör 

vara medveten. Det för att antingen få den mest gynnsamma utgångspunkten för att 

försöka styra den mot andra egenskaper under exempelvis en organisationsförändring 

eller för att vara medvetna om under vilka omständigheter kulturen inte ger de bästa 

förutsättningarna. 

 

Att det krävs en komplex och paradoxal kultur problematiseras ytterligare av att 

subkulturer är vanligt förekommande. Inom sjukvården är det vanligt att subkulturer 

uppstår beroende på profession. Dessa subkulturer visar sig utvecklas i takt med de olika 

yrkena genom social klass, könsfördelning, utbildning och socialisering. De yrkesgrupper 

som då sedan vidareutbildar sig (exempelvis de specialutbildade sjuksköterskorna) blir 

därav mer försjunkna i deras egen kultur vilket kan bidra till svårigheter med samarbeten 

med andra yrkesgrupper (Hall, 2005). Utöver de professionsbaserade subkulturerna finns 

det även samband mellan hierarkisk position och subkulturer. Detta utspelar sig bland 

annat i de anställdas engagemang inom organisationer (Cole & Brush, 2006). De som 

befinner sig högre upp inom organisationens hierarki kan känna sig mer emotionellt 

knutna till organisationen och dess värderingar och de har även ett större socialt utbyte. 

De är villiga att offra mer för att få erkännande och respekt. Hos de som befinner sig 

längre ner i hierarkin däremot är vikten av personliga övertygelser avgörande för att 

känna en tillhörighet till organisationen (Cole & Brush, 2006). På så vis uppmärksammas 

förståelser kring hur subkulturer även kan uppstå på en hierarkisk nivå och vikten av att 

kommunicera organisationens mål och värderingar tydligt genom hela hierarkin för att 

kunna implementera dem hos de anställda längst ned. Precis som Corley (2004) visade i 
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sin studie gällande olika uppfattade organisationsidentiteter beroende på hierarki kan 

kulturen uppfattas olika genom exempelvis värderingar, jargong och kommunikation. 
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3. Metod  

3.1. Kvantitativ metod  
Till att börja med behöver studien innefatta ett större urval för att kunna säga något om 

populationen, vilken är anställda inom slutenvård i LiV. Intervjuer hade kunnat 

tillhandahålla en djupare förståelse men hade utelämnat en möjlighet till att kunna uttala 

något om den fullständiga populationen. Därav lämpar sig en kvantitativ metod i form av 

en enkät bäst för studiens syfte, då det är en metod som ger goda förutsättningar för att 

kunna generalisera (Ekström & Larsson, 2010). Studien ämnar även undersöka 

utsträckningen av hierarkins påverkan av en uppfattad organisationskultur, vilket innebär 

att studiens syfte styrs in på ett kvantitativt spår eftersom det medför att något mäts 

(Trost, 2007). Då även olika korrelationer förväntas uppstå mellan uppfattad 

organisationskultur och hierarkisk position samt att mätning av den uppfattade 

organisationskulturen hos de anställda ska göras, lämpar sig en enkätundersökning bäst 

(Trost, 2007). Mätningen utgår från ramverket för konkurrerande värderingar samt 

forskning och perspektiv kring organisationskultur och dess inverkan på och av 

internkommunikation. Med andra ord, hur en organisation strategiskt arbetar för att 

anställda inom organisationen förstår och blir en del av organisationens värderingar och 

propositioner och även vad det kan ha för inverkan på landstingets externa relationer. 

 

3.2. Population och urval  
Populationen är den grupp som studien ämnar uttala sig om och består av de anställda 

inom slutenvården i LiV (Östbye, Knapskog & Helland, 2004). Mer konkret, de anställda 

på Centralsjukhuset i Karlstad, sjukhuset i Arvika och sjukhuset i Torsby. Landstinget 

valdes som studieobjekt på grund av att studien kräver en hierarkisk uppbyggd 

organisation, vilket landstinget utgör. Studieobjektet valdes även baserat på att vården 

befinner i dagsläget sig i en kris, delvis på grund av kommunikationsproblem, vilket 

innebär att organisationer inom sjukvården är i behov av att se över sin 

organisationskultur. Detta antagande grundar sig i den forskning som tidigare 

presenterats under avsnitt två, som indikerar att en välmående organisation bedriver en 

tydlig och god organisationskultur. Vidare valdes i samråd med enhetschefen på 

kommunikationsavdelningen att avgränsa populationen till slutenvården, som är en del 

av LiV. Detta på grund av att den hierarkiska strukturen blir som tydligast inom 

slutenvården eftersom LiV är en paraplyorganisation vilket gör det svårare att mäta 
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kulturen längre ner i hierarkin. Tack vare samarbetet med enhetschefen på 

kommunikationsavdelningen möjliggjordes en totalundersökning av organisationen, det 

vill säga att enkäten har skickats ut till hela populationen. Populationen blir då densamma 

som urvalet (Trost, 2007). En totalundersökning är något som i många fall är väldigt 

omfattande och svårt att genomföra (Östbye et al., 2004) men genom interna e-postlistor 

via olika chefer på LiV kunde enkäten skickas ut till samtliga inom organisationen med 

en anställning, som totalt blev 3500 personer. 

 

3.3. Variabler och operationalisering  
Enkäten består av 27 variabler vilka är operationaliserade utifrån studiens frågeställning 

och studiens analytiska ramverk ner till enkätfrågor som är empiriskt mätbara. Första 

variabeln gällande huruvida den anställde trivs på sin arbetsplats ger en indikation på hur 

välmående LiV är internt samt om den uppfattade kulturen fostrar en god stämning. 

Därefter följer nio frågor som operationaliserats utifrån ramverket för konkurrerande 

värderingar för att kunna mäta den uppfattade kulturen. Dessa frågor är även kopplade till 

excellensteorins delar angående organisationskultur för att se om kulturen är deltagande eller 

auktoritär. Dessa variabler förväntas ge den enskilde respondentens uppfattning om 

organisationskulturen denne jobbar i. För att mäta de uppfattade kulturerna hos 

respondenterna har variablerna operationaliserats genom i enkäten använda de olika 

karaktärerna som kännetecknar en viss organisationskultur enligt ramverket. Exempelvis 

lyder frågan angående uppfattad hierarkisk kultur ”jag upplever min arbetsplats som 

formaliserad och strukturerad. Det finns formella regelverk som styr vad vi gör”. 

I dessa nio variabler har respondenterna i olika utsträckningar ombetts instämma i hur de 

upplever organisationen i förhållande till de olika karaktärerna för varje kultur. Således 

utgör den insamlade datan vilken kultur som uppfattas starkast respektive svagast hos 

varje respondent 

 

Därefter följer nio frågor gällande internkommunikationen och dess teorier för att svara 

på ”Vilken relation har den interna kommunikationen till den/de rådande uppfattningarna”. Först 

frågas det om de känner till värderingar och mål för att kunna se hur bra LiV är på att 

kommunicera dessa till sina anställda vilka är en stor del av en kultur (Cameron & Quinn, 

2006) Sedan frågas i vilken utsträckning den anställde känner en stolthet till organisationen 

för att få kunskap om hen kan knyta an organisationens värderingar med sina egna. Det 

frågas även huruvida det finns en stolthet inom yrket för att kunna se om det finns 
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anledning att anta att det snarare än yrkesrollen som spelar en roll för trivsel och 

stämning inom deras arbete än kulturen. Enkäten innehåller även frågor gällande upplevd 

kommunikation kring arbetsprocesser och värderingar för att få indikatorer för kvaliteten 

av internkommunikationen inom LiV, samt frågor i vilken utsträckning den anställde 

kommunicerar med medarbetare på olika positioner i hierarkin. Dessa ska ge en 

förståelse för om det förekommer en symmetrisk eller asymmetrisk 

tvåvägskommunikation. Ytterligare antydan på arbetet att föra en symmetrisk 

tvåvägskommunikation inom slutenvården i LiV ses tydligt i frågan gällande hur den 

anställde upplever förutsättningarna för att kommunicera uppåt i hierarkin. Enkäten 

innehåller även en fråga angående hur de anställda uppfattar att de kan påverka 

beslutsfattande inom slutenvården i LiV; frågan mäter både antydan om 

tvåvägskommunikation samt om kritik tas emot högre upp och gör de anställda delaktiga 

inom verksamheten. Delaktigheten indikerar även om det råder en auktoritär eller 

deltagande kultur.  

 

Avslutningsvis ställs frågor angående respondentens karaktär såsom ålder, kön och 

anställningslängd som förväntas påverka de övriga frågorna. Det är på så vis studiens 

oberoende variabler som ska komma att påverka de beroende variablerna (Trost, 2007). 

De viktigaste frågorna här är yrkesgrupp och/eller arbetstitel, vilka kommer att ge oss 

data för att besvara den huvudsakliga frågeställningen, “I vilken utsträckning påverkar en 

anställds hierarkiska position uppfattningen av en organisationskultur?”. 

 

3.4. Datainsamling  
Valet att distribuera enkäten på hamnade på ett elektroniskt verktyg på internet som 

heter Google Forms, eftersom en webbenkät är högst kostnadseffektivt (Trost, 2007). I 

detta fall är det kostnadseffektivt på det viset att insamlingen av datan innebär en stor 

tidsbesparing eftersom den då kan skickas direkt till urvalet. Genom ett samarbete med 

enhetschefen på kommunikationsavdelningen kunde webbenkäten skickas ut via chefer 

på LiV inom slutenvården. Den skickades då ut via deras interna e-post vilket ger 

enkäten större trovärdighet än om den skulle skickas ut genom våra egna e-postadresser. 

Enkäten ligger på en mycket enkel layout vilket gör den enkelt att navigera sig igenom 

och besvara. Enkäten är utformad på så vis att den består av strukturerade frågor med 

färdiga svarsalternativ, eftersom det ofta kan uppstå problem med icke-strukturerade 

frågor (Trost, 2007). Respondenterna kan skriva vad de vill som svar av en icke-
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strukturerad fråga och på så vis fylla i “vill ej svara” eller liknande och på så vis blir det 

en ökad risk för bortfall. Dock är den främsta anledningen för strukturerade frågor att 

det är mer tidseffektivt eftersom svaren annars kan vara svårtolkade och ha olika 

dimensioner (Trost, 2007). Enkäten innehåller dock två icke-strukturerade frågor som 

inte var möjliga att undvika, men som endast finns till för att se ytterligare korrelationer 

om så behövs. Samtliga svar är även obligatoriska för att minska risken för internt 

bortfall. 

3.5. Bortfall och svarsfrekvens  
Av det totala urvalet om 3500 anställda på LiV område slutenvården besvarade endast 

226 personer på enkäten. Vår svarsfrekvens blir således 6 procent. Det externa bortfallet 

blir 94 procent och innefattar de som av tidsbrist eller ovilja inte besvarat enkäten och de 

som inte mottagit den av olika anledningar (Ekström & Larsson, 2010). Det höga externa 

bortfallet grundar sig i att utskicket av enkäten fördröjdes på grund av 

kommunikationsbrist inom slutenvården i LiV. För att få möjlighet att skicka ut enkäten 

till varje anställd inom organisationen krävdes godkännanden från olika instanser, 

däribland IT-avdelningen, HR-avdelningen samt ledningen för område slutenvården. 

Detta moment tog längre tid än planerat, vilket resulterade i att utskick av enkäten drog 

ut på tiden. På grund av detta kunde inte enkäten ligga ute i fält tillräckligt länge för att få 

in en större mängd svar eller för att kunna skicka ut påminnelser. Efter samtal med 

flertalet sjuksköterskor som arbetar inom slutenvården i LiV har det även kommit till 

kännedom att många av dem inte mottagit någon enkät trots stöd från enhetschefen på 

kommunikationsavdelningen. Även om undersökningen hade stöd från ledningen så tog 

kommunikationen lång tid och många chefer skickade aldrig vidare enkäten. Detta 

påvisar ytterligare stora kommunikationsbrister inom organisationen.  

 

I motsats till det externa var det interna bortfallet av den mindre skalan. Internt bortfall 

på grund av respondenter som väljer att hoppa över enstaka eller flera frågor, är i vår 

datainsamling obefintlig eftersom samtliga frågor var obligatoriska. Dock kan 

obligatoriska frågor påverka svarsfrekvensen eftersom respondenter kan välja att inte 

genomföra undersökningen om de känner att de inte kan svara på en fråga (Trost, 2007). 

Det är dock något som troligtvis kan uteslutas då frågorna går att besvaras av samtliga, 

oavsett hierarkisk position, samt att svarsfrekvensens orsak redovisas ovan. 
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Där det dock fanns ett internet bortfall var på en icke-strukturerad fråga där 

respondenterna själva fick fylla i sin arbetstitel. Under denna fråga var det totalt två 

respondenter vars svar inte gick att tyda. Tanken var från början att använda variabeln 

”jag är anställd som” för att kategorisera den hierarkiska positionen, dock var 

svarsfrekvensen delat på den hierarkiska områdesindelningen är bristfällig. Av de som 

har svarat på enkäten utgör 76 procent vårdpersonal, 14 procent första linjens chefer, 2 

procent verksamhetschefer och 1 procent områdeschefer1. Reliabiliteten blir således låg 

att tolka resultat utifrån variabeln “jag är anställd som”, då fördelningen inte är jämn i det 

avseendet. Således utgår istället studiens kategorisering från variabeln ”arbetstitel” istället. 

Detta var som nämnt en icke-strukturerad fråga som gav möjligheter till att sortera 

respondenterna till undersköterskor, sjuksköterskor, specialutbildade sjuksköterskor, 

läkare och chefer. Eftersom svarsfrekvensen var såpass låg hos de högre uppsatta 

cheferna fick samtliga chefer ingå i en gemensam kategori. De som angivit en titel som 

för oss inte var möjlig att kategorisera in hierarkiskt fick tvättas bort inför analys och 

utgjorde 12 procent av svaren. Tillsammans med det tidigare presenterade interna 

bortfallet tvättades totalt 13 procent bort inför analysen.  

 

En annan variabel som inte drabbades av internt bortfall, men som fick tvättas inför 

analys, var en multivariabel som dock var beräknad. Den frågade i vilken utsträckning 

respondenten kommunicerar med övriga medarbetare beroende på hierarkisk position. 

Eftersom alla inte kan besvara den frågan, exempelvis högre uppsatta chefer som inte har 

någon chef att kommunicera med, var svarsalternativet “frågan ej relevant för mig” 

nödvändigt att addera. På frågan gällande “kommunikation med kollegor under mig i 

organisationshierarkin” tvättades således 14 procent bort av svaren, “kommunikation 

med kollegor på samma hierarkiska nivå som jag själv” 2 procent, “kommunikation med 

närmaste chef” 6 procent och “kommunikation med högre uppsatt chef över min 

närmaste chef” 7 procent.  

 

3.6. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
För att en studie ska anses vara vetenskaplig finns det vissa kriterier som ska uppfyllas. 

Det krävs att det ska finnas en viss validitet och reliabilitet (Ekström & Larsson, 2010). 

                                                
1 Trots flera försök att få tag på jämförande siffror som visar den faktiska fördelningen av anställda, fick vi aldrig dessa 
skickade till oss. 
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Validitet innebär huruvida den insamlade datan i förhållande till studiens syfte och 

problemformulering är relevant, medan reliabilitet avser tillförlitligheten på den 

insamlade datan (Östbye et al., 2004).  

 

Då studien ämnar mäta i vilken utsträckning en hierarkisk position påverkar 

uppfattningen av en organisationskultur har teorier valts utefter syftet för hjälp att svara 

på frågeställningen. Ramverket för konkurrerande värderingar som ligger till grund för att 

kategorisera organisationskulturen är en etablerad modell som är framtagen just för det 

syftet. Genom noggrann operationalisering av modellen, samt de utvalda teorierna som 

går i linje med studiens syfte, påvisas en hög validitet. Enkäten har även pilottestast på 

yrkesverksamma inom slutenvården i LiV för att tillse att frågorna inte kan misstolkas 

samt för att se till att det finns goda svarsalternativ utefter respondenternas mening. I de 

variabler som befattningar och hierarkiska positioner nämns har vi i samråd med de 

yrkesverksamma använt oss av de befattningar och positioner som förekommer inom 

organisationen. Om en respondent skulle ha frågor eller funderingar kring variablerna i 

enkäten finns möjligheten att kontakta oss via de kontaktuppgifter som bifogats i 

enkätens missivbrev. Detta tillsammans med att det avsedda urvalet är representativt för 

populationen håller studien en hög validitet.  

 

Då svarsfrekvensen var väldigt låg påverkas studiens reliabilitet till det negativa. 

Vetskapen om att enkäten fastnat hos chefer som inte har skickat den vidare till sina 

anställda ger en medvetenhet om att alla avdelningar inte har kunnat svara på enkäten. På 

så vis kan resultatet inte säkert säga att detta gäller samtliga anställda inom slutenvården i 

LiV eftersom det finns en chans att olika avdelningar kan ha olika uppfattningar. Att i 

enkäten fråga vilken avdelningen respondenten tillhörde hade kunnat höja reliabiliteten 

på studien men det hade samtidigt kunnat inkräkta på integriteten. Det är en diskussion 

värt att ta vidare till liknande undersökningar. Reliabiliteten påverkas även negativt av att 

det är få högre uppsatta chefer som svarat på enkäten och samtliga respondenter med 

chefsposition har därav kodats till en gemensam yrkesgrupp, oavsett hierarkisk position. 

Vad som stärker reliabiliteten i studien är att det interna bortfallet är mycket lågt. Endast 

en variabel har drabbats av internt bortfall på grund av att samtliga frågor har varit 

obligatoriska att svara på vilket resulterar i att man inte kan genomföra undersökningen 

utan att ha svarat på samtliga frågor. Den variabel som drabbades av bortfall var en som 

respondenten själv fick fylla i. Detta resulterade i att totalt två respondenter svar ej gick 
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att tyda. Den slutgiltiga datan har även behövt tvättas inför analys samt en andra variabel, 

men detta var från början uträknat och kunde inte gjorts annorlunda. Tvättandet av 

datan har mer utförligt presenterats i studiens bortfallsanalys.  

 

Enkät är en vanlig metod där möjligheter för generalisering är goda eftersom man genom 

ett slumpmässigt urval kan låta en mindre grupp utav populationen representera den 

större populationen (Ekström & Larsson, 2010). På så vis är denna studie upplagd för en 

avsevärd god generaliserbarhet då det avsedda urvalet var ett totalurval. Dock resulterade 

det aldrig i det eftersom enkätutskicket var utanför vår kontroll när enkäten väl skickats 

till slutenvården inom LiV där den skulle skickas ut via olika chefer till samtliga 

medarbetare, vilket inte skedde. Dessutom så finns det inte tillräckligt med områdes- och 

verksamhetschefer som svarat på enkäten för att det ska anses vara representativt för 

populationen. Därav kan inte studien uttala sig om populationen med säkerhet eftersom 

den inte är generaliserbar. Dock kan den upptäcka intressanta mönster som kan 

uppmuntra till vidare studier som där kan bidra med en generalisering. 

 

3.7. Etiska spörsmål  
För att förhålla studien etiskt bifogades ett missivbrev tillsammans med enkäten. I 

missivbrevet redogjordes att deltagandet är frivilligt, vem avsändaren är och vad 

resultaten av enkäten skulle komma att användas till (Trost, 2007). Detta gjordes för att 

skapa trovärdighet och för att väcka ett intresse hos respondenten att vilja delta i 

undersökningen (Ekström & Larsson, 2010). Det redogjordes även för respondenternas 

anonymitet; det kommer aldrig att framgå vad en enskild person svarat samt, att enkäten 

är frivillig. Anonymiteten fyller även en funktion för att få respondenterna att svara på 

frågorna. Genom att inga namn eller personliga uppgifter behöver anges kan respektive 

enkät inte kopplas till respondenten i fråga (Trost, 2007). Det är idag viktigt att tänka 

utanför de typiska könsnormer som finns i samhället. I frågan om kön finns alternativet 

”icke binär” för de respondenter som inte identifierar sig som varken man eller kvinna. I 

enkäten uppgavs även våra kontaktuppgifter ifall eventuella frågor skulle uppkomma.  

 

Den insamlade datan bahandlades på ett varsamt sätt för att inte riskera anonymiteten. 

När datan kodades på datorer som övriga studenter har tillgång till säkerställdes att 

ingenting finns kvar, trots att det krävs inloggningsuppgifter för att komma åt personlig 

data. När uppsatsen är inlämnad och godkänd kommer dessutom all data att raderas från 
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hårddisken där den nu ligger lagrad; detta så att den aldrig ska kunna hamna i andras 

händer. Rådatan kommer inte att skickas till LiV eftersom det innehåller uppgifter såsom 

födelseår, kön och yrkestitel vilket eventuellt skulle kunna möjliggöra identifikation för 

någon. 
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4. Resultat 

I denna del redovisas det resultat till studien som tagits fram genom en 

enkätundersökning. De resultat som redovisas är de som till störst del är relevanta för 

besvarandet av studiens frågeställning. Ur tabellerna läses variabelvärdena “stämmer 

helt” och “stämmer till stor del” som starka och “stämmer inte alls” och “stämmer till 

liten del” som svaga. Samma gäller även liknande svarsalternativ. Notera att totalsiffran 

blir i vissa fall mer än 100 procent då avrundning gjorts samt, att antalet respondenter 

kan variera på grund av att datan har i vissa fall tvättats inför analysen. 

 

Notera även att i vissa tabeller har frågor varit för stora för att presentera dem där.  

Sålunda har dessa frågor istället placerats i fotnoter under tabellerna för läsaren att se om 

så önskas, medan frågorna i tabellen har ersatts med representativa ord tillsammans men 

hänvisning till sidans fotnot.  

 

4.1 Uppfattad kultur 
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Tabell 4:1 – Uppfattad organisationskultur beroende på yrkesgrupp  
 

Jag uppfattar min 
arbetsplats som en… 
(se fullständig fråga i 

fotnot)2 

     

Hierarkisk kultur 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 0 4 50 46 100% 
Sjuksköterska 0 13 63 24 100% 

Specialistsjuksköterska 0 13 56 31 100% 
Läkare 3 11 68 19 100% 
Chefer 0 0 73 27 100% 

      
Marknadskultur 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 36 29 21 14 100% 
Sjuksköterska 28 43 24 5 100% 

Specialistsjuksköterska 25 63 13 0 100% 
Läkare 14 43 39 5 100% 
Chefer 33 40 27 0 100% 

      
Klankultur 

(procent) N=196 
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 11 36 39 14 100% 
Sjuksköterska 9 46 30 15 100% 

Specialistsjuksköterska 13 63 25 0 100% 
Läkare 14 57 24 5 100% 
Chefer 0 53 33 13 100% 

      
Adhokratikultur 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 7 39 46 7 100% 
Sjuksköterska 18 38 37 7 100% 

Specialistsjuksköterska 19 31 50 0 100% 
Läkare 19 46 30 5 100% 
Chefer 7 27 53 13 100% 

                                                
Hierarkisk kultur = Formaliserad och strukturerad. Det finns formella regelverk som styr vad vi gör 
Marknadskultur = Resultat- och tävlingsinriktad. Huvudsaken är att vi snabbt blir färdiga med våra arbetsuppgifter för att nå 
organisationens uppsatta mål 
Klankultur = Familjär och personlig. Vi är som en stor familj och jag umgås med mina kollegor utanför arbetstid 
Adokratikultur = Nytänkande och främjar kreativitet. Folk här är villiga att sticka ut och på eget initiativ testa nya arbetssätt 
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Kommentar: Tabellen visar att en uppfattad hierarkisk organisationskultur är starkast i 

yrkesgrupperna undersköterska vilka befinner sig längst ner i hierarkin samt chefer vilka 

befinner sig högst upp i hierarkin. Även i yrkesgrupperna däremellan upplevs den 

hierarkiska kulturen som stark men inte i samma utsträckning som hos undersköterskor 

och läkare.  

 

Marknadskulturen upplevs som svag inom samtliga yrkesgrupper. Den yrkesgrupp som 

anser marknadskulturen starkast är läkare medan den upplevs som svagast hos 

specialutbildade sjuksköterskor.  

 

Klankulturen uppfattas mellan de olika yrkesgrupperna som splittrad. Den yrkesgrupp 

som uppfattar klankulturen som starkast är undersköterskorna längst ner i hierarkin och 

de som uppfattar klankulturen svagast är specialutbildade sjuksköterskor.  

 

Adhokratikulturen uppfattas som starkast hos undersköterskorna längst ner i hierarkin 

och chefer längst upp i hierarkin. Sjuksköterska, specialutbildad sjuksköterska och läkare 

uppfattar den som svagare varav läkarna uppfattar den som svagast. 
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Tabell 4:2 – Uppfattat ledarskap beroende på yrkesgrupp 
 

Jag uppfattar 
ledarskapet som en… 
(se fullständig fråga i 

fotnot)3 

     

Hierarkisk kultur 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 4 14 50 32 100% 
Sjuksköterska 6 20 59 15 100% 

Specialistsjuksköterska 0 13 63 25 100% 
Läkare 0 38 51 11 100% 
Chefer 7 33 60 0 100% 

      
Marknadskultur 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 14 29 46 11 100% 
Sjuksköterska 17 42 34 7 100% 

Specialistsjuksköterska 31 50 13 6 100% 
Läkare 11 43 41 5 100% 
Chefer 7 47 40 7 100% 

      
Klankultur 

(procent) N=196 
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 4 43 21 32 100% 
Sjuksköterska 18 33 39 10 100% 

Specialistsjuksköterska 56 19 25 0 100% 
Läkare 16 43 32 8 100% 
Chefer 0 13 67 20 100% 

      
Adhokratikultur 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 7 46 25 21 100% 
Sjuksköterska 16 48 28 8 100% 

Specialistsjuksköterska 44 31 25 0 100% 
Läkare 27 38 24 11 100% 
Chefer 0 20 67 13 100% 

                                                
Hierarkisk kultur = Förespråkar regler och formella riktlinjer. De ger ofta direkta order och förväntar sig att vi anställda skall följa 
de uppsatta regler, policys och procedurer som finns 
Marknadskultur = Samordnar och pushar oss anställda för att prestera och snabbt nå organisationens mål 
Klankultur = Är omtänksamma och arbetar som våra mentorer. De förespråkar hög trivsel och delaktighet hos oss anställda 
Adokratikultur = Uppmuntrar oss anställda att på eget initiativ testa nya arbetssätt och jobba innovativt för att nå hög effektivitet 
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Kommentar: I tabellen visas att det hierarkiska ledarskapet uppfattas som starkast hos 

yrkesgruppen specialutbildade sjuksköterskor. Det hierarkiska ledarskapet uppfattas som 

starkt även hos yrkesgrupperna undersköterska och sjuksköterska och läkare. Det 

uppfattas som svagast utav cheferna längst upp i hierarkin. På just det hierarkiska 

ledarskapet finns en liten statistiskt signifikans (p<0,05) mellan att befinna sig lägre i 

organisationshierarkin och att uppfatta ledarskapet som hierarkiskt.  

 

Marknadskulturen hos ledarskapet uppfattas som starkast av yrkesgruppen 

undersköterska vilka befinner sig längst ner i hierarkin. Den uppfattas som svagast av 

specialutbildad sjuksköterska. Övriga yrkesgrupper uppfattar marknadskulturen som 

svag.  

 

Klankulturen hos ledarskapet uppfattas som stark hos yrkesgruppen undersköterska vilka 

befinner sig längst ner i hierarkin samt chefer vilka befinner sig högst upp i hierarkin. 

Övriga yrkesgrupper uppfattar klankulturen som svag.  

 

Adhokratikulturen hos ledarskapet uppfattas med god marginal som starkast av 

yrkesgruppen chefer. Övriga yrkesgrupper uppfattar adhokratikulturen hos ledarskapet 

som svag av vilka undersköterskor uppfattar den som minst svag. 
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Tabell 4:3 – Förespråkad organisationskultur beroende på yrkesgrupp  
 

Jag anser att det är 
viktigt med en… 

(se fullständig fråga i 
fotnot)4 

     

Hierarkisk kultur 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 0 0 36 64 100% 
Sjuksköterska 0 0 35 65 100% 

Specialistsjuksköterska 0 0 13 88 100% 
Läkare 0 5 60 35 100% 
Chefer 0 0 53 47 100% 

      
Marknadskultur 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 0 21 54 25 100% 
Sjuksköterska 1 33 54 12 100% 

Specialistsjuksköterska 6 19 44 31 100% 
Läkare 0 38 46 16 100% 
Chefer 0 33 67 0 100% 

      
Klankultur 

(procent) N=196 
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 0 0 4 96 100% 
Sjuksköterska 0 1 12 87 100% 

Specialistsjuksköterska 6 0 19 75 100% 
Läkare 0 0 18 81 100% 
Chefer 0 7 20 73 100% 

      
Adhokratikultur 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 4 18 46 32 100% 
Sjuksköterska 6 17 50 27 100% 

Specialistsjuksköterska 6 38 13 44 100% 
Läkare 3 22 57 19 100% 
Chefer 0 27 47 27 100% 

 

                                                
Hierarkisk kultur = Jag anser att det är viktigt att vi har tydliga regelverk som vårt arbete utgår ifrån 
Marknadskultur = Jag anser att det är viktigt att vi snabbt når våra uppsatta mål 
Klankultur = Jag anser att det är viktigt att vi är lojala mot varandra och hjälps åt 
Adokratikultur = Jag anser att det är viktigt att vi vågar ta risker och prova nya arbetssätt för att ständigt utveckla arbetet 
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Kommentar: I tabellen visas att den förespråkade hierarkiska kulturen är starkast hos 

yrkesgruppen specialutbildade sjuksköterskor. Hos yrkesgrupperna undersköterska och 

sjuksköterska och chefer är kulturen starkt förespråkad, de som förespråkar den 

hierarkiska kulturen minst (med liten marginal) är läkare.  

 

Marknadskulturen som förespråkad kultur är starkast hos yrkesgruppen undersköterskor. 

Hos yrkesgrupperna sjuksköterska, specialutbildad sjuksköterska och chefer är 

marknadskulturen också starkt förespråkad. Läkare är de som förespråkar 

marknadskulturen minst.  

 

En förespråkad klankultur är starkast hos yrkesgruppen undersköterskor. Här instämmer 

96 procent helt till en klankultur på arbetsplatsen. Hos sjuksköterskor, läkare och chefer 

är förespråkad klankultur stark. Hos specialutbildade sjuksköterskor är den starkt 

förespråkad, värt att beakta är att 6 procent inte instämmer alls i förespråkandet av 

klankulturen.  

 

En starkt förespråkad adhokratikultur finns hos yrkesgrupperna undersköterska, 

sjuksköterska, läkare och chefer där undersköterskor förespråkar kulturen starkast. 

Specialutbildade sjuksköterskor förespråkar kulturen minst starkt med 57 procent på den 

positiva svarskalan. 
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Tabell 4:4 – Uppfattade dimensioner av ramverket för konkurrerande värderingar 

beroende på yrkesgrupp 
 

Jag anser att…      

Organisationen 
värnar om sina 

anställda 
 (procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 18 43 36 4 100% 
Sjuksköterska 24 44 31 1 100% 

Specialistsjuksköterska 56 25 19 0 100% 
Läkare 27 43 24 5 100% 
Chefer 0 20 73 7 100% 

      
Organisationen bryr 

sig för mycket om 
vad politiker säger 

(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 0 25 39 36 100% 
Sjuksköterska 1 25 50 24 100% 

Specialistsjuksköterska 0 19 56 25 100% 
Läkare 0 19 62 19 100% 
Chefer 0 47 47 7 100% 

      
Organisationen 

anpassar sig efter 
förändringar i 

samhället 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 4 43 50 4 100% 
Sjuksköterska 6 44 45 5 100% 

Specialistsjuksköterska 13 44 44 0 100% 
Läkare 5 51 41 3 100% 
Chefer 0 27 67 7 100% 

 

Kommentar: Här syns en stor skillnad mellan cheferna och vårdpersonal. 

Undersköterskor, sjuksköterskor, specialutbildade sjuksköterskor tycker samtliga starkt 

att LiV inte värnar speciellt mycket om sina anställda medan cheferna tycker att de gör 

det. Missnöjet är störst hos de specialutbildade sjuksköterskorna där 56 procent har 

svarat att det inte stämmer alls. Vårdpersonalen är även eniga om att LiV har ett externt 
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fokus där dem i stort sett har svarat enhetligt på frågan om de anser att LiV bryr sig för 

mycket om vad politikerna säger. Svaren visar ett tydligt ja. Cheferna är däremot inte lika 

överens men väger även dem över på ett ja med 7 procent som instämmer helt på 

påståendet.  

 

Vad vårdpersonalen dock är oeniga om är huruvida de anser LiV anpassa sig utefter 

händelser och förändringar i samhället. I samtliga yrkesgrupper inom vårdpersonalen 

(undersköterska, sjuksköterska, specialutbildad sjuksköterska och läkare) är 

respondenterna tämligen splittrade i vad de tycker. Hälften håller med och hälften håller 

inte med. Dock är cheferna i denna fråga eniga och 67 procent av dem håller till stor del 

med om att LiV anpassar sig efter förändringar. 

 

4.2. Organisationskommunikationen inom slutenvården i LiV 
 

Tabell 4:5 – Trivsel på arbetsplats beroende på yrkesgrupp 
 

Jag trivs på min 
arbetsplats 

(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 0 0 32 68 100% 
Sjuksköterska 0 6 46 48 100% 

Specialistsjuksköterska 0 6 56 38 100% 
Läkare 3 11 41 46 100% 
Chefer 0 0 40 60 100% 

 

Kommentar: De flesta inom slutenvården i LiV trivs bra på sin arbetsplats oavsett 

vilken yrkesgrupp den anställde tillhör. 
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Tabell 4:6 – Upplevda förutsättningar för tvåvägskommunikation beroende på 
yrkesgrupp 
 

Jag upplever att jag 
kan kommunicera 
uppåt likväl som 

nedåt 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 25 39 32 4 100% 
Sjuksköterska 27 42 24 7 100% 

Specialistsjuksköterska 69 19 6 6 100% 
Läkare 43 32 22 3 100% 
Chefer 20 33 40        7 100% 

 

Kommentar: De flesta inom slutenvården i LiV upplever att det är svårt att 

kommunicera uppåt i hierarkin, oavsett vilken yrkesgrupp den anställde tillhör. Dock 

upplever cheferna större förutsättningar och inte långt efter även undersköterskorna. 

 

Tabell 4:7 – Ansedd möjlighet till att kunna påverka beslut beroende på 
yrkesgrupp 
 
Jag anser att jag kan 

påverka beslut 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 29 54 18 0 100% 
Sjuksköterska 27 55 14 4 100% 

Specialistsjuksköterska 69 31 0 0 100% 
Läkare 24 57 19 0 100% 
Chefer 7 27 53 13 100% 

 

Kommentar: Det finns en statistisk signifikans på p<0,05 med att befinna sig högt upp i 

organisationshierarkin och att kunna vara en del av beslutsfattandet inom slutenvården i 

LiV. Det är dock specialutbildade sjuksköterskor som anser sig själva helt sakna 

möjlighet till att påverka beslut och de befinner sig i mitten, vilket kan vara anledning till 

att signifikansen inte är starkare.   
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Tabell 4:8 – Kännedom om mål och värderingar beroende på yrkesgrupp 
 

Jag känner till…      

Organisationens mål 
  (procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 
del 

Stämmer 
till stor 
del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 4 11 50 36 100% 
Sjuksköterska 3 11 55 31 100% 

Specialistsjuksköterska 6 0 19 75 100% 
Läkare 5 24 46 24 100% 
Chefer 0 0 33 67 100% 

      
Organisationens 

värderingar 
(procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 4 4 50 43 100% 
Sjuksköterska 2 14 54 30 100% 

Specialistsjuksköterska 6 6 31 56 100% 
Läkare 5 24 49 22 100% 
Chefer 0 0 27 73 100% 

 

Kommentar: En stor majoritet av de anställda oberoende av yrkesgrupp känner till LiV 

läns mål och värderingar. Dock så visar det sig att läkarna inte har lika tydliga resultat 

som resterande yrkesgrupper, de känner inte till mål och värderingar i lika stor 

utsträckning. Resultaten visar sig stämma till stor del överens med varandra vilket således 

betyder att de kommunicerar organisationens värderingar i samma utsträckning som mål. 
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Tabell 4:9 – Kommunikation i organisationshierarkin beroende på yrkesgrupp 
 

Jag kommunicerar 
med mina 

medarbetare i 
följande 

utsträckning…  

     

Under mig i hierarkin  
(procent) N=169 

I mycket 
liten 

utsträckning 

I liten 
utsträckning 

I hög 
utsträcknig 

I mycket hög 
utsträckning 

Totalt 

Undersköterska 6 0 44 50 100% 
Sjuksköterska 1 1 31 67 100% 

Specialistsjuksköterska 0 0 50 50 100% 
Läkare 0 0 46 55 100% 
Chefer 0 0 40 60 100% 

      
Samma hierarkiska 

nivå som jag själv 
N=193 

I mycket 
liten 

utsträckning 

I liten 
utsträckning 

I hög 
utsträcknig 

I mycket hög 
utsträckning 

Totalt 

Undersköterska 0 7 33 59 100% 
Sjuksköterska 1 0 25 75 100% 

Specialistsjuksköterska 0 6 44 50 100% 
Läkare 0 5 38 57 100% 
Chefer 0 7 67 27 100% 

      
Närmaste chef över 

mig 
N=189 

I mycket 
liten 

utsträckning 

I liten 
utsträckning 

I hög 
utsträcknig 

I mycket hög 
utsträckning 

Totalt 

Undersköterska 7 11 48 33 100% 
Sjuksköterska 5 13 37 45 100% 

Specialistsjuksköterska 25 25 19 31 100% 
Läkare 3 22 46 30 100% 
Chefer 7 7 53 33 100% 

      
Högre uppsatt chef 

över min chef 
N=183 

I mycket 
liten 

utsträckning 

I liten 
utsträckning 

I hög 
utsträcknig 

I mycket hög 
utsträckning 

Totalt 

Undersköterska 54 29 13 4 100% 
Sjuksköterska 43 36 12 10 100% 

Specialistsjuksköterska 67 20 7 7 100% 
Läkare 78 14 6 3 100% 
Chefer 53 27 0 20 100% 
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Kommentar: Det finns en statistiskt signifikans på p<0,05 mellan att kommunicera med 

sina medarbetare på samma hierarkiska nivå om man befinner sig längre ner. Dock 

kommunicerar de flesta yrkesgrupperna med varandra men sjuksköterskorna, som 

befinner sig näst längst ner i organisationshierarkin, pratar i högre utsträckning med 

kollegor på samma nivå. Kommunikationen med närmaste chef har inte någon påverkan 

av vilken yrkesgrupp den anställde tillhör och de flesta pratar ofta med sin chef med 

undantag för de specialutbildade sjuksköterskorna som näst intill är jämnt fördelade på 

svaren. Här finns det även en viss skillnad mellan hur ofta denna kommunikation sker 

och kommunikation nedåt i hierarkin, men till synes existerar åtminstone en asymmetrisk 

tvåvägskommunikation längre ner i hierarkin. Det är sällan någon inom slutenvården i 

LiV kommunicerar med chefer som är högre uppsatta än den närmsta chefen. Det finns 

inget större samband med yrkesgrupper mer än att läkarna är dem som minst 

kommunicerar med högt uppsatta chefer. Dock så syns här en markant skillnad på hur 

man kommunicerar nedåt och uppåt i hierarkin. 

 

Något avvikande från resultaten är att undersköterskorna har svarat att de kommunicerar 

nedåt i hierarkin vilket inte är möjligt i den hierarkiska uppbyggnad som denna studie 

undersöker. Dock finns det säkerligen informella hierarkier inom organisationen vilka de 

syftar på. Exempelvis att de menar att de kommunicerar nedåt om de pratar med 

vikarierande undersköterskor eller liknande.  
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Tabell 4:10 – Stolthet inom organisation och yrke beroende på yrkesgrupp 
 

Jag känner en 
stolthet… 

     

Som anställd inom 
slutenvården i LiV 

 (procent) N=196 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 0 14 75 11 100% 
Sjuksköterska 11 29 48 12 100% 

Specialistsjuksköterska 6 25 56 13 100% 
Läkare 14 35 41 11 100% 
Chefer 0 20 53 27 100% 

      
I mitt yrke 

(procent) N=196 
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Undersköterska 0 4 36 61 100% 
Sjuksköterska 0 4 31 65 100% 

Specialistsjuksköterska 0 6 13 81 100% 
Läkare 0 3 22 76 100% 
Chefer 0 0 13 87 100% 

 

Kommentar: Det finns ingen större skillnad mellan de olika yrkesgrupper och att känna 

en stolthet som anställd inom slutenvården i LiV, mer än att läkarna samt de 

specialutbildade sjuksköterskorna är de som minst känner en stolthet som anställd inom 

LiV. I övrigt visar tabellen spridda resultat, men med en majoritet på att de flesta känner 

en stolthet till stor del. Till skillnad från att känna en stolthet inom slutenvården i LiV så 

finns här tydliga resultat att de flesta är stolta inom sitt yrke. Det finns även en statistisk 

signifikans på p<0,05 mellan att vara högt uppsatt och känna en stolthet kopplat till sitt 

yrke. Dock så känner även dem längre ner i hierarkin en stark stolthet till yrket.  
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Tabell 4:11 – Upplevd kommunikation gällande arbetsprocesser och 
värderingar beroende på yrkesgrupp 
 

Jag upplever 
kommunikationen 

gällande… 

     

Arbetsprocesser 
som… 

 (procent) N=196 

Mycket 
dålig 

Dålig Bra Mycket 
bra 

Totalt 

Undersköterska 0 14 79 7 100% 
Sjuksköterska 8 23 64 5 100% 

Specialistsjuksköterska 6 19 50 25 100% 
Läkare 8 43 40 0 100% 
Chefer 0 27 67 8 100% 

      
Värderingar som… 

(procent) N=196 
Mycket 
dålig 

Dålig Bra Mycket 
bra 

Totalt 

Undersköterska 0 18 77 4 100% 
Sjuksköterska 7 29 60 4 100% 

Specialistsjuksköterska 6 25 44 25 100% 
Läkare 14 43 38 5 100% 
Chefer 7 7 73 13 100% 

 

Kommentar: Kommunikationen gällande arbetsprocesser upplevs som övervägande bra 

men det är fortfarande många som upplever den som dålig. Det finns ingen större 

skillnad mellan de olika yrkesgrupperna. Precis som kommunikationen gällande 

arbetsprocesser så anses kommunikationen gällande värderingar även den vara 

övervägande bra men visar ingen skillnad mellan de olika yrkesgrupperna.  

 

Dock fanns det statistisk signifikans på <0,01 mellan den upplevda kommunikationen, 

både gällande värderingar och arbetsprocesser, och kön. Där visade det sig att kvinnor 

upplever kommunikationen som betydligt bättre än vad männen gör. Kvinnor är 

dessutom överrepresenterade i denna studie på 82 procent vilket påverkar frekvensen av 

upplevd kommunikation. Hade respondenterna varit jämnt fördelade mellan kvinnor och 

män hade resultaten kunnat se annorlunda ut, dock är det fler kvinnor som arbetar inom 

sjukvården vilket gör att resultatet trots allt är representativt för populationen. 
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Exempelvis så beräknas de utbildade sjuksköterskorna år 2030 bestå av 13 procent män 

och då har utvecklingen gått framåt (SCB, 2010). 

 

Tabell 4:12 – Kännedom om mål och värderingar beroende på 
anställningslängd.  
 

Jag känner till… 
 

     

Organisationens 
värderingar 

(procent) N=226 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Mindre än ett år   0 42 50 8 100% 
1-5 år 4 17 58 21 100% 

6-10 år 3 12 53 32 100% 
11-15 år 0 5 50 45 100% 
16-20 år 4 17 48 30 100% 
21-25 år 0 5 55 40 100% 

26 år eller mer 4 10 38 48  100% 
      

Organisationens mål 
N=226 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
till liten 

del 

Stämmer 
till stor 

del 

Stämmer 
helt 

Totalt 

Mindre än ett år 8 33 58 0 100% 
1-5 år 4 23 48 25 100% 

6-10 år 0 9 65 27 100% 
11-15 år 0 0 60 40 100% 
16-20 år 0 17 39 44 100% 
21-25 år 0 10 45 45 100% 

26 år eller mer 6 9 39 47  100% 
 

Kommentar: Det finns tydliga samband med att känna till värderingar och mål beroende 

på hur länge man har varit anställd. De som har varit anställda en längre tid inom 

organisationen känner bättre till mål och värderingar inom LiV. Sambandet till både 

värderingar och mål är statistiskt signifikanta på p<0,01. De flesta av respondenterna har 

dessutom varit anställda i mer än 26 år (31 procent) vilket kan förklara varför så många 

anser att kommunikationen gällande värderingar uppfattas som bra och att så många 

känner till dem. Det går även att se att 42 procent dem som varit anställda mindre än ett 

år endast känner till värderingarna till liten del och den gruppen utgör en liten del av 

respondenterna (5 procent).  
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5. Analys och diskussion  
I detta avsnitt analyseras och diskuteras de redan presenterade resultaten enligt det 

teoretiska ramverk och de teorier som ligger till grund för studien. Inledningsvis börjar 

analysen med en diskussion för att identifiera vilken typ av kultur som uppfattas enligt 

vilken yrkesgrupp, följt av en diskussion om huruvida det existerar subkulturer eller inte. 

Avslutningsvis följer ett stycke om internkommunikationens viktiga roll för uppfattandet 

av de olika kulturerna samt vikten av den alltför underskattade tvåvägskommunikationen. 

 

5.1. De uppfattade kulturerna 
Nedan presenteras en analys per kategori av organisationskultur  utifrån ramverket för 

konkurrerande värderingar för att diskutera vilken kultur som uppfattas av vilken 

yrkesgrupp. 

 

5.1.1. Hierarkisk kultur 
Den hierarkiska organisationskulturen, är den kultur som kännetecknas av ordning, 

regler, förordningar, stabilitet, förutsägbarhet och en okomplicerad funktion. Inom 

denna kultur uppfattas ledningen som samordnare och administratörer för övriga 

medarbetare inom organisationen (Radwan et al., 2017). Denna typ av auktoritära 

organisationskultur kännetecknas även utav en asymmetrisk kommunikation, en 

envägskommunikation som vanligtvis löper från toppen av hierarkin genom 

organisationen och stannar av vid de tilltänkta mottagarna vilka befinner sig längre ner i 

den hierarkiska uppbyggnaden (Dozier et al., 1995). Den hierarkiska kulturen inom 

yrkesgruppen undersköterska upplevs som stark hos 96 procent av de tillfrågade, varav 

46 procent helt instämmer på påståendet. Ledarskapet är även den uppfattad som 

hierarkisk och samtliga undersköterskor anser att det är viktigt att med en hierarkisk 

kultur för att kunna luta sig tillbaka på regler och riktlinjer. Den hierarkiska kulturen är 

den kultur som upplevs tydligast bland undersköterskorna. Ett liknande resultat hittar vi 

hos yrkesgruppen sjuksköterska. Här uppfattas den som mycket stark med 87 procent. 

Av de tillfrågade sjuksköterskorna instämmer 24 procent helt i påståendet om att 

organisationskulturen är hierarkisk. Även ledarskapet anses i denna yrkesgrupp vara 

hierarkiskt då 74 procent anser den som stark. Sjuksköterskor förespråkar sålunda i stor 

utsträckning en kultur med struktur och formella regelverk vilka styr arbetsuppgifterna. 

Likt undersköterskorna anser även sjuksköterskorna med 100 procent att det är positivt 
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med en hierarkisk struktur, 35 procent instämmer till stor del och 65 procent instämmer 

helt i påståendet. I yrkesgruppen sjuksköterska går således upplevd kultur, 

ledarskapskultur och förespråkad kultur i linje med varandra vilket är en ideal 

förutsättning för en god organisationskultur, där anställda inom organisationen 

oberoende av hierarkisk position uppfattar samma typ av organisationskultur där 

formella och informella sedvanor, standarder, policys och strukturer spelar in (Ravasi & 

Schultz, 2006; Schein, 2010; Lund, 2003; Martin, 2002; Grunig, Grunig & Dozier, 2009). 

  

De specialutbildade sjuksköterskorna uppfattar även dem en stark hierarkisk kultur där 

87 procent anser sig hålla med på påståendet. 88 procent uppfattar likaså ledarskapet som 

hierarkiskt. Samtidigt är det även denna yrkesgrupp som mest förespråkar en sådan 

kultur utifrån svarsalternativen där 88 procent instämmer helt i påståendet och de 

resterande anser sig till stor del hålla med om påståendet. Detta var inte heller helt 

oväntat med tanke på vissa krav på en hierarkisk struktur inom sjukvården. Även läkare 

uppfattar organisationen som mest hierarkisk. Här har en majoritet på 87 procent svarat 

att de uppfattar denna typ av organisationskultur. En majoritet hos uppfattningen av 

ledarskapet som hierarkiskt finns också inom denna yrkesgrupp, här uppfattar 62 procent 

ledarskapets kultur som hierarkisk. Uppfattningen av organisationskulturen stämmer 

även här överens med den önskade kulturen då 95 procent av läkarna instämmer med en 

hierarkisk kultur som viktig. Läkarna uppfattar sålunda den kultur de själva föredrar, 

både hos ledarskapet och inom organisationen som helhet. Värt att notera är dock att 

läkarna är den yrkesgrupp som förespråkar den hierarkiska kulturen minst jämfört med 

övriga, dock handlar det om 5 procent av läkarna som inte önskar den hierarkiska 

kulturen jämfört med 95 procent som önskar den, detta står jämfört med övriga 

yrkesgrupper där 100 procent har önskat en hierarkisk kultur. I likhet med de övriga 

yrkesgrupperna så uppfattar även cheferna en stark hierarkisk kultur inom 

organisationen, samtliga chefer anser sin arbetsplats vara formaliserad och styrd av 

regelverk. Det råder dock delade meningar angående huruvida ledarskapet är hierarkiskt 

eller ej. Där lutar det fortfarande åt att de starkt uppfattas som hierarkiskt med att 33 

procent anser att det stämmer till liten del och 7 procent anser att de inte stämmer alls. 

De är dem som minst anser ledarskapet vara hierarkiskt vilket är intressant eftersom det 

är dem själva som utgör ledarskapet inom organisationen. Det är även cheferna som efter 

läkarna minst förespråkar en hierarkisk kultur där 47 procent helt håller med om 

påståendet i kontrast mot sjuksköterskorna där 88 procent håller helt med. Dock bör det 
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tilläggas att samtliga chefer har svarat att de anser att den är viktig men med en svagare 

antydan på skalan. En hierarkisk kultur är som tidigare nämnt ett förväntat resultat. 

 

5.1.2. Marknadskultur 
Marknadskulturen, den kultur som kännetecknas av resultatfokus, tävlings- samt 

målinriktat engagemang och av att ledaren är prestationsinriktad och spelar den 

avgörande rollen för organisationens framfart (Cameron & Quinn, 2006). Denna typ av 

kultur karaktäriseras ofta av en tydligt prioriterad kommunikation mot externa 

intressegrupper för att ge konkurrenskraftiga fördelar på marknaden (Cameron & Quinn, 

2006). Marknadskulturen upplevs hos yrkesgruppen undersköterska med blandade 

resultat. Undersköterskorna upplever inte sin arbetsplats som särskilt marknadsstyrd, 

endast 35 procent anser marknadskulturen som stark varav 14 procent instämde helt på 

påståendet. Den upplevda marknadskulturen är mer tydlig hos ledarskapet där 57 procent 

anser den vara stark. Ledarskapet anses således mer inriktat mot att driva de anställda till 

att snabbt uppnå målen men fortfarande var åsikterna ganska splittrade. Däremot 

förespråkas marknadskulturen hos denna yrkesgrupp, 79 procent anser att det är viktigt 

att snabbt uppnå målen varav 25 procent instämde helt. Detta kan tolkas som är att 

arbetet inte främst handlar om att utföra arbetsuppgifter snabbt men att 

undersköterskorna anser att det går för långsamt och att arbetsprocesser bör 

effektiviseras. Även hos sjuksköterskor upplevs marknadskulturen som svag, med 71 

procent. De som inte alls instämmer i en marknadskultur är 28 procent kontra de som 

instämmer helt på 5 procent. Ledarskapets marknadskultur anses svag med 59 procent. 

Sjuksköterskorna uppfattar grundat i detta inte en marknadskultur inom organisationen. 

Marknadskulturen förespråkas dock inom organisationen av 66 procent av de tillfrågade 

sjuksköterskorna. Yrkesgruppen ser sålunda en marknadskultur som viktig med resultat- 

och målinriktat engagemang inom organisationen. Dock uppfattar de inte denna kultur 

inom organisationen eller hos ledarskapet vilket gör samma slutsats som för 

undersköterskorna applicerbar även för sjuksköterskorna. 

  

Marknadskulturen är i kontrast till hierarkin den kultur som de specialutbildade 

sjuksköterskorna minst uppfattar. Där håller endast 13 procent med till stor del och 

ingen anser sig helt hålla med om påståendet vilket hos yrkesgruppen ger en svag 

uppfattning med 88 procent. Inte heller ledarskapet anses vara speciellt resultatinriktat då 

50 procent anser det stämma till liten del och 31 procent anser att det inte stämmer alls. 
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Däremot är marknadskulturen något som anses vara viktigt hos 75 procent av de 

specialutbildade sjuksköterskorna. Detta påvisar ett missnöje som skulle kunna bero på 

att de anser att arbetsmoment drar ut på tiden och en frustration i att inte kunna ge 

tillräcklig hjälp till patienterna. Även hos läkarna uppfattas marknadskulturen som svag, 

dock i mindre utsträckning, med 57 procent. Värt att notera är att 14 procent inte alls 

instämmer i påståendet om uppfattad marknadskultur. Dock är läkare den av alla 

yrkesgrupper som uppfattar marknadskulturen som minst svag. Även om majoriteten 

uppfattar den som svag har 44 procent svarat för att de anser den som stark. Hos 

ledarskapet anser läkarna marknadskulturen vara svag med 54 procent. Då läkarna 

uppfattar denna kultur som svag, både i organisationen och ledarskapet, ses den 

fortfarande som önskvärd av 62 procent. Läkare kan ur detta anses, i likhet med 

undersköterska, sjuksköterska och specialutbildad sjuksköterska, vara intresserade av ett 

mer prestationsinriktat arbete och tydligare målsättningar inom organisationen. 

  

Ett förväntat resultat var att chefer skulle uppfatta en marknadskultur, detta grundat i de 

mål som LiV har satt upp. Dock är det endast 27 procent av cheferna som anser detta. 

Vad som bör återigen uppmärksammas i detta fall är den bristande svarsfrekvensen hos 

de högre uppsatta cheferna. De som utgör 79 procent av yrkesgruppen ”chefer” är 

avdelningschef vilka är de chefer som är längst ner i organisationshierarkin. Med grund i 

detta går det inte med säkerhet säga att datan är representativ för högre uppsatta chefer. 

Det uppfattade ledarskapet karaktäriserat av en marknadskultur är dock högre men med 

delade meningar. Vad som dock ligger i linje med de förväntade resultaten är att 67 

procent av cheferna starkt föredrar marknadskulturen och anser den viktig. Detta kan 

således tolkas som att även cheferna anser att arbetet inom slutenvården i LiV behöver 

bli mer prestationsinriktat och förses med tydligare målsättningar. 

 

5.1.3. Klankultur 
Klankulturen kännetecknas som en organisation med internt fokus, hög flexibilitet, god 

sammanhållning och en familjekänsla (Cameron & Quinn, 2006 & Radwan et al., 2017). 

Klankulturen karaktäriseras av en deltagande kultur, med detta följer en symmetrisk 

kommunikation vilken inkluderar samtliga medarbetare inom organisationen (Cameron 

& Quinn, 2006). Klankulturens uppfattning hos yrkesgruppen undersköterska gav ett 

intressant resultat i och med att den marginellt med 53 procent anses som stark 

arbetsplatsen. Även klankulturen hos ledarskapet uppfattas relativt splittrat, 57 procent 
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uppfattar den som stark. Här är det stora skillnader i skalan då 32 procent som helt anser 

att ledarskapet förespråkar trivsel för de anställda och 46 procent som instämmer till liten 

del vilket kan betyda att ledarskapet ter sig olika på olika delar av organisationen. Det 

som är intressant är att samtliga undersköterskor anser att det är viktigt med en 

klankultur varav 96 procent instämmer helt på påståendet. Trots detta upplevs inte 

arbetsplatsen som familjär av mer än hälften. Detta är beaktningsvärt då det är något som 

i det närmaste kan kallas kulturkrock. Att en yrkesgrupp förespråkar en 

organisationskultur med trivsel och familjekänsla till allra högsta grad och att den sedan 

uppfattas i en så låg utsträckning utav samma yrkesgrupp. Detta resultat bör vara av högt 

intresse för organisationen då det hos en anställd som inte trivs på sin arbetsplats finns 

en större benägenhet att söka sig till en annan arbetsplats (Cole & Brush, 2006). 

  

Klankulturen uppfattas av sjuksköterskor som svag med 55 procent. Även klankulturen 

hos ledarskapet anses svag med liten marginal, 51 procent anser den som svag kontra 49 

procent stark. Med tanke på den lilla marginalen mellan stark och svag är det värt att 

beakta att 18 procent inte instämmer alls i en klankultur hos ledarskapet och 10 procent 

instämmer helt. Det råder här en splittrad uppfattning kring om klankultur råder inom 

yrkesgruppen samt om ledarskapet förespråkar den. Klankulturen förespråkas av 

sjuksköterskorna med hela 99 procent. Här går på så vis förespråkad kultur inte i linje 

med den uppfattade inom organisationen eller hos ledarskapet. Med tanke på att en så 

stor del som 99 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna förespråkar en klankultur på 

sin arbetsplats finns det utrymme att analysera detta närmare. Likt sjuksköterskorna är 

heller inte klankulturen hos de specialutbildade sjuksköterskorna något som uppfattas 

som stark då 76 procent anser den vara svag. Ledarskapet har enligt de specialutbildade 

sjuksköterskorna heller inga egenskaper som karaktäriseras av klankulturen då 75 procent 

anser att ledarna inte är omtänksamma och arbetar som deras mentorer, varav 56 procent 

av dessa anser att det inte stämmer alls. Liksom i övriga yrkesgrupper anses klankulturen 

vara viktig då samtliga har svarat att det stämmer till stor del eller stämmer helt på 

påståendet. Bortsett från den fortfarande höga siffran så är det dock dem som minst, 

efter chefer, förespråkar en klankultur vilket skulle kunna bero på att det råder en stor 

brist på denna yrkesgrupp (Olsson, 2015) vilket gör att det antagligen inte finns många 

anställda inom dessa områden. På grund av det kan det således vara svårt att rådfråga och 

ta hjälp av andra om det inte finns medarbetare med samma kunskaper. 
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Klankulturen inom organisationen uppfattas av läkare som svag med 71 procent. På 

frågan om de uppfattar en klankultur inom organisationen instämmer 14 procent inte alls 

på påståendet. Även klankulturen hos ledarskapet anses svag med 59 procent. Av läkare 

anser 100 procent en klankultur som förespråkad. Värt att nämna är att 81 procent 

instämmer helt i frågan om kulturen är viktig inom organisationen. Resultatet är 

intressant då läkare anser klankulturen som mycket viktig men ser den mycket svagt 

uppfattad inom organisationen samt hos ledarskapet. För cheferna inom LiV är detta 

värt att ta i beaktning. Cheferna förväntades uppfatta en klankultur i större utsträckning 

eftersom den speglas i organisationens värdegrund. Det visade sig heller inte i studiens 

resultat då det rådde delade meningar kring den. Detta kan återigen bero på att 

avdelningscheferna utgör en betydligt större del av yrkesgruppen än vad de högre 

uppsatta cheferna gör. Dock är det 87 procent som menar att ledarskapet fungerar som 

ett mentorskap och förespråkar trivsel vilket tyder på att cheferna inte är bra på att 

förmedla detta då ingen yrkesgrupp uppfattar en stark klankultur. De anser också att det 

är viktiga karaktärer inom en organisation vilket återigen påvisar att antingen 

förmedlingen av dem stannat upp någonstans i hierarkin eller att de inte arbetar utefter 

det. 

 

5.1.4. Adhokratikultur 
Adhokratikulturen kännetecknas av entreprenörsanda och kreativitet där ledningen anses 

ta risker och vara innovativ. Organisationen med denna kultur är anpassningsbar, flexibel 

och fokuserad på framtiden. Inom adhokratikulturen finns ingen fast eller förutbestämd 

ledningsgrupp som styr över organisationen. Beroende på vilka arbetsuppgifter som 

gäller för de projekt som för tillfället utförs är kommunikationen föränderlig och präglas 

av både asymmetrisk och symmetrisk kommunikation (Cameron & Quinn, 2006). Den 

uppmätta adhokratikulturen hos yrkesgruppen undersköterska gav ett intressant resultat. 

Uppfattningen av denna kultur förväntades bli låg eftersom den innebär att ta risker för 

att utvecklas och sjukvården är inget som i allmänhet förknippas med adhokratikulturens 

egenskaper. Trots det så uppfattas den som stark med 53 procent. Adhokratikulturen hos 

ledarskapet uppfattas dock som svagt med 46 procent. Kulturen är dock något som 

förespråkas i betydligt större utsträckning då 78 procent anser kulturen som viktig inom 

organisationen. Eftersom resultatet förväntades att vara mycket lägre är det trots spridda 

siffror ett intressant resultat. Det kan betyda att undersköterskor förväntar sig förändring 

och nya arbetssätt samt att en förändring börjar ta form. 
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Adhokratikulturen hos sjuksköterskor upplevs som svag med 56 procent. Av de 

tillfrågade sjuksköterskorna instämmer 18 procent inte alls och 7 procent instämmer helt 

i att det finns en adhokratikultur inom organisationen hos ledarskapet anses 

adhokratikulturen liknande, som svag med 64 procent där 16 procent inte instämmer alls 

och 8 procent helt i att ledarskapet är adhokratiskt. Hos yrkesgruppen sjuksköterskor 

uppfattas sålunda inte en nytänkande kultur som främjar kreativitet inom organisationen. 

Ej heller ledarskapet uppfattas främja kreativitet och nytänkande. 77 procent av 

sjuksköterskorna anser dock en adhokratikultur som viktig inom organisationen. Inte 

heller här ligger således den önskade organisationskulturen i linje med den uppfattade 

kulturen inom organisationen eller hos ledarskapet. Adhokratikulturen är även hos 

specialutbildad sjuksköterska uppfattad i större utsträckning än förväntat. 50 procent 

uppfattar den som stark och 50 procent svag. Dock är det ingen som anser påståendet 

kring kulturen stämma helt och 19 procent som inte alls anser att den upplevs inom 

arbetsplatsen vilket resulterar i att den uppfattas som mer svag än stark. Den är fortsatt 

svag uppfattad inom ledarskapet där ingen helt håller med om påståendet och 44 procent 

som inte alls håller med. På frågan huruvida kulturen anses viktig inom organisationen 

svarade 38 procent på att den förespråkas till liten del vilket är den högsta siffran på det 

svarsalternativet men det är trots det 44 procent som svarar att de helt håller med om att 

den är viktig vilket visar att de specialutbildade sjuksköterskorna är kluvna i frågan men 

lutar åt att den förespråkas. 

  

65 procent av läkarna upplever adhokratikulturen inom LiV som svag. Även i ledarskapet 

upplevs adhokratikulturen svag, med 65 procent. Uppfattningen av adhokratikulturen 

inom organisationen samt hos ledarskapet går inte linje med vad läkare förespråkar för 

typ av kultur. Här anser nämligen 76 procent i yrkesgruppen läkare att adhokratikulturen 

är viktig inom organisationen. Läkare förespråkar sålunda en kultur som främjar 

kreativitet och innovation, en organisation bör här vara anpassningsbar och flexibel. 

Även detta resultat är för cheferna inom organisationen värt att beakta då den önskade 

kulturen inte varken upplevs inom organisationen eller hos ledarskapet. Chefernas 

uppfattning om adhokratikulturen är överraskande hög. 66 procent av dem uppfattar 

denna kultur som stark och av alla yrkesgrupper är det cheferna som upplever den som 

starkast. Precis som en hierarkisk kultur och klankultur anser cheferna att ledarskapet 

uppmuntrar till en adhokrati. Det går helt emot vad vårdpersonalen anser vilket är ett 
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intressant resultat eftersom det även här ger antydning till dålig kommunikation. 

Cheferna anser det även vara viktigt med en adhokratikultur inom organisationen. 

 

5.1.5. Dimensioner enligt ramverket för konkurrerande värderingar 
Undersköterskorna anser att slutenvården inom LiV är väldigt externt fokuserade. 

Endast 40 procent anser att organisationen värnar om sina anställda då är det endast 4 

procent som helt stämmer in på påståendet. Samtidigt anser 75 procent att slutenvården 

inom LiV bryr sig för mycket om vad politikerna säger varav 36 procent instämmer helt 

medan inte en enda undersköterska inte alls håller med om påståendet. Ett liknande 

resultat finns hos de tillfrågade sjuksköterskorna där endast 32 procent anser att LiV 

värnar om sina anställda. 74 procent anser att organisationen bryr sig för mycket på om 

vad politikerna säger. Detta resultat visar att inom yrkesgrupperna undersköterskor och 

sjuksköterskor anses organisationens dimensioner vara mer externt inriktade än internt. 

Resultatet hos sjuksköterskor gällande dimensionerna flexibel kontra stabil är kluvet. 

Resultatet visar på 50 procent som anser den stabil och 50 procent som anser 

organisationen vara flexibel. 54 procent av yrkesgruppen undersköterska anser att 

organisationen anpassar sig efter förändringar i samhället och de anser således med liten 

marginal organisationen som flexibel. 

 

Endast 19 procent av de specialutbildade sjuksköterskorna anser att organisationen 

värnar om sina anställda och majoriteten med 74 procent anser att organisationen bryr 

sig för mycket om vad politikerna säger. Resultaten ur ett internt kontra externt-

dimensionsperspektiv är därav tydliga med att yrkesgruppen upplever organisationen 

som externt fokuserad. Av de specialutbildade sjuksköterskorna anser 57 procent att 

organisationen inte anpassar sig efter förändringar i samhället, dimensionen stabil 

upplevs därav inom yrkesgruppen. Av läkarna anser endast 29 procent att organisationen 

värnar om sina anställda samt att 81 procent av de tillfrågade läkarna anser att LiV bryr 

sig för mycket om vad politikerna säger. Detta påvisar att även hos yrkesgruppen läkare 

anses organisationen ur dimensionerna intern kontra extern vara mer externt inriktad. 56 

procent anser att organisationen inte anpassar sig efter förändringar i samhället vilket 

tyder på att den dimension av flexibel kontra stabil som uppfattas med liten marginal är 

stabil. Av yrkesgruppen chefer anser majoriteten med 80 procent att de till stor del värnar 

om de anställda inom organisationen, resultatet står i kontrast med övriga yrkesgrupper. 

Av de tillfrågade cheferna anser 54 procent att organisationen bryr sig för mycket om vad 
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politikerna säger. Detta ger ett intressant resultat då denna yrkesgrupp är den som i högst 

utsträckning anser att organisationen värnar om sina anställda. Cheferna inom 

slutenvården i LiV upplever följaktligen kulturen som starkt intern. 74 procent av 

cheferna anser att organisationen anpassar sig till förändringar i samhället vilket gör att 

yrkesgruppen anser organisationen vara flexibel. 

 

5.1.6. Sammanfattning 
Inom samtliga yrkesgrupper uppfattas den hierarkiska organisationskulturen starkt och 

yrkesgrupperna ställer sig positiva till en hierarkisk struktur inom organisationen. Detta 

resultat var förväntat eftersom det inom större organisationer kräver en hierarkisk 

struktur (Cameron & Quinn, 2006) och inom sjukvården handlar det om människors 

hälsa och ibland liv, vilket gör att riktlinjer och direktiv på hur arbeten och 

dokumentation ska utföras kan vara betryggande. Resultatet hos yrkesgrupperna gällande 

klankulturen är intressant, detta grundas i att samtliga yrkesgrupper anser klankulturen 

vara viktigare än den hierarkiska. I och med att den hierarkiska kulturen uppfattas starkt 

inom dessa yrkesgrupper faller det sig naturligt att majoriteten anser att det inte finns 

samma förutsättningar för att kommunicera uppåt som nedåt inom LiV område 

slutenvården. Detta baserat på som tidigare nämnt att den hierarkiska 

organisationskulturen mycket sällan öppnar upp för tvåvägskommunikation. Detta 

hamnar dock direkt i konflikt med resultatet om att majoriteten inom organisationen ser 

en klankultur som förespråkad vilken innehåller en deltagande kommunikation med 

symmetrisk kommunikation upp och ner inom organisationen. Klankulturen uppfattas 

dock i en mycket liten utsträckning och det är endast undersköterskor som uppfattar den 

mer starkt än svagt, om än med liten marginal. I resultaten finns således tydliga tecken på 

existerande misskommunikation inom organisationen. En tydlig indikator utöver 

kulturkrocken är att cheferna anser slutenvården inom LiV vara internt inriktad vilket är i 

motsats till vad resterande yrkesgrupper anser. Cheferna anser att dem värnar om sina 

anställda och karaktäriserar sitt ledarskap med klankulturen vilket inte uppfattas av 

vårdpersonalen. Det är dock fortfarande många av cheferna som anser att organisationen 

bryr sig för mycket om politikernas beslut. Vårdpersonalen visar en viss tvetydighet till 

frågan gällande organisationers anpassning till förändringar i samhället vilket cheferna 

inte alls håller med om. Där anser majoriteten att organisationen anpassar sig, vilket den 

kanske gör men detta kommuniceras i så fall inte ut till övriga yrkesgrupper. Chefernas 
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antydan till en flexibel organisationskultur stämmer inte överens med den hierarkiska 

kulturen vilken är den uppfattas som starkast, däremot går det ihop med klan- och 

adhokratikulturen som de själva anser att de bedriver. 

  

Slutsatsen är att även cheferna upplever en dominerande kultur som karaktäriseras av 

hierarkiska egenskaper. Dock anser dem att ledarskapet, vilken de själva är en del av, 

domineras av en klankultur vilket enligt redogörelse inte är en kultur som uppfattas starkt 

hos någon av de övriga yrkesgrupperna. Det är även de egenskaper som cheferna anser 

vara viktigast vilket betyder att de förmodligen försöker bedriva en klankultur genom sitt 

ledarskap men att detta styrkt i resultatet inte når fram och/eller uppfattas av de övriga 

anställda. Eftersom den hierarkiska kulturen och klankulturen gav tydliga och intressanta 

mönster i samband till den hierarkiska differensen, kommer dessa att tas vidare för 

närmare analys.  

 

5.2. Kulturkrock inom vården 
En större och komplex organisation kräver en viss förutbestämd struktur för att kunna 

bedriva sin verksamhet (Cameron & Quinn, 2006). Således är resultatet av den starka 

hierarkiska kulturen i samtliga yrkesgrupper ingenting som förvånar. Att dess egenskaper 

även anses vara viktiga av samtliga är heller inte det något som inte går att förvänta 

eftersom deras arbete handlar om att vårda patienter vilket givetvis kräver regelverk och 

tydliga ansvarsområden. Det som dock går att se är att cheferna uppfattar den hierarkiska 

kulturen mindre än vårdpersonalen samt att en klankultur är önskad hos samtliga. 

Cheferna anser sig även karaktäriseras av klankulturens egenskaper vilket inte alls 

uppfattas av den övriga personalen. Så en viss kulturkrock inom slutenvården LiV finns. 

Dock är det inte större skillnad mellan de olika grupperna bland vårdpersonalen utan 

mellan vårdpersonal och chefer. 

 

En kultur skapar en tillhörighet hos de anställda och de har inom den, sina egna 

jargonger (Schein, 2003). Det är således inte svårt att förstå att konflikter kan uppstå 

mellan olika grupper med olika kulturer eftersom de följaktligen kommunicerar på olika 

sätt. Detta försvårar givetvis kommunikationsflödet inom organisationen som i slutändan 

kan ge svåra konsekvenser. Nu finns det dock en tydligt uppfattad hierarkisk kultur som 

även förespråkas av samtliga som ger bra förutsättningar för kommunikationen. 

Resultaten visar att samtliga yrkesgrupper tycker att kommunikationen, både gällande 
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arbetsprocesser och värderingar, är bra. Det är endast läkarna som tycker att den är av 

sämre kvalitet vilket skulle kunna tolkas som att cheferna är de som inte är bra på att 

kommunicera. Tvåvägskommunikationens låga siffror indikerar på att kommunikationen 

är väldigt hierarkisk och enkelriktad. Cheferna kommunicerar till läkarna som i sin tur 

kommunicerar till de specialutbildade sjuksköterskorna etc. Detta indikerar således på att 

cheferna bör arbeta för en bättre kommunikation.  

 

Trots den starka hierarkiska kulturen så finns det fortfarande ett glapp för 

kommunikationen mellan chefer och läkare. Vad detta skulle kunna bero på är att 

cheferna själva anser sig bedriva ett ledarskap karaktäriserat av klankulturen. De tycker 

att dem fungerar som mentorer, är hjälpsamma och förespråkar hög trivsel vilket inte är 

något som alls uppfattas starkt hos de övriga anställda. När cheferna dessutom inte själva 

uppfattar en stark klankultur och ska karaktärisera sitt ledarskap med den är det ett 

tydligt tecken på att subkulturer är skadligt (Cameron & Quinn, 2006) samt hur komplex 

en kultur är. Som tidigare nämnt så består en kultur av ett system som innefattar 

sedvanor, delade värderingar, tilltro och kollektivt underförstådda övertygelser (Ravasi & 

Schultz, 2006; Schein, 2010; Grunig, Grunig & Dozier, 2009). Grundat i detta belyses 

komplexiteten och de genuina i en kultur som inte går att skapa utan endast i bästa fall 

styra. Således kan inte cheferna hävda att de bedriver ett ledarskap som indikerar en 

klankultur om den dels inte existerar ens på deras egna hierarkiska nivå samt om den inte 

delas med resterande personal inom organisationen. De skapar således en jargong som de 

själva inte kan förstå och som dessutom blir svårtolkad när vårdpersonalen förväntar sig 

en annan typ av jargong. Däremot anses klankulturen väldigt viktigt av samtliga inom 

slutenvården i LiV vilket bör uppmärksammas. Så att ändra ledarskapsjargongen är 

troligtvis inte den bästa lösningen på problemet utan snarare att försöka driva hela 

verksamheten mot en mer komplex och paradoxal kultur vilken både innehåller 

egenskaper av hierarki och klan och som även tydligt bör uppfattas hos alla.  

 

Det finns tydliga tecken på att samtliga yrkesgrupper förespråkar en klankultur där man 

ser varandra som en extra familj, är lojala och hjälper varandra (Cameron & Quinn, 

2006). Trots att denna inte uppfattas starkt av någon yrkesgrupp, trivs en stor majoritet 

på arbetsplatsen. Endast 6 procent av både sjuksköterskor och specialutbildade 

sjuksköterskor anser att dem inte trivs samt 14 procent av läkarna. Detta skulle kunna 

påvisa att det finns en bra och tydlig kultur eftersom samtliga uppfattar den hierarkiska 
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kulturen samtidigt som de anser att dess egenskaper är viktiga. Dock går det inte i linje 

med andra resultat. Den större majoriteten av vårdpersonalen anser att slutenvården 

inom LiV inte värnar om sina anställda, bryr sig för mycket om vad politiker säger samt 

att en stor del av vårdpersonalen inte känner stolthet som anställd inom organisationen. 

Detta trots att de trivs väldigt bra med sitt arbete. Dessa resultat påvisar en auktoritär 

kultur som enligt excellensteorin är en kultur som präglas av kontroll och 

envägskommunikation som inte ger några goda förutsättningar för att styra kulturen till 

en god sådan (Dozier et al., 1995). En god kultur påverkar i sin tur medarbetarnas trivsel 

vilket således den auktoritära kulturen inte har samma möjligheter till att göra (Sriramesh 

et al., 1996). Med fäste i detta finns det stora anledningar att tro att de anställdas trivsel 

på arbetet snarare utgörs av att i princip samtliga, med undantag för några procent, 

känner en stark stolthet till sitt yrke. Således består meningsskapandet inte av kulturen i 

detta fall utan att de anställda finner en mening i att hjälpa människor och känner en 

stolthet inför det, vilket mycket väl kan vara anledningen till att de anställda trivs bra på 

sin arbetsplats.  

 

 5.3. Internkommunikationens betydelse 
Som tidigare nämnt så anser de flesta att kommunikationen gällande arbetsprocesser och 

värderingar är något fungerar bra med undantag för läkarna. De flesta känner även till 

organisationens mål och värderingar vilket tyder på en god kommunikation. Dock bör 

det tilläggas att det finns en positiv korrelation med en statistisk signifikans (p<0,01) 

mellan anställningslängd och kännedom om mål och värderingar. Eftersom över 50 

procent har varit anställda i över 15 år och går det inte med säkerhet uttala sig om att 

hela populationen väl känner till mål och värderingar. Den höga anställningslängden 

skulle följaktligen kunna påverka den uppfattade kommunikationen. En anställd som 

varit inom en och samma organisation vet i allmänhet hur exempelvis arbetsprocesser går 

till och behöver således inte förlita sig fullt lika mycket på kommunikation gällande 

denna. Särskilt inte om det som i detta fall finns tydliga strukturer och innebär en 

tämligen oföränderlig organisation vilket ungefär hälften av vårdpersonalen anser att den 

är. Det skulle således kunna betyda att de inte anser sig ha några problem med den 

kommunikationen eftersom de redan vet hur arbetsprocessen går till.  

 

Anledningen till spekulationer kring detta grundar sig i att det finns ytterst tydliga resultat 

på att kommunikationen både är hierarkisk och i princip endast består av 
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envägskommunikation. Vad som går att urskilja ur resultaten gällande frekvensen av 

kommunikation med medarbetare på olika hierarkiska nivåer, är att det ständigt pågår 

kommunikation nedåt i hierarkin och ytterst sällan uppåt. Detta kan ge stora 

konsekvenser för kommunikationen eftersom den i en hierarkisk kommunikationsmodell 

tenderar till att stöta på många hinder och även fastna (Chmielecki, 2015). På frågan om 

de anställda anser att det finns samma förutsättningar att kommunicera uppåt som nedåt 

i hierarkin var de flesta överens om att det inte fanns samma förutsättningar. 47 procent 

av cheferna anser dock att det finns samma förutsättningar vilket tyder på att de antingen 

inte är medvetna om kommunikationsproblemen eller att det återigen beror på att det är 

flest avdelningschefer i denna yrkeskategori som förmodligen är i större kontakt med de 

anställda än vad de högre uppsatta cheferna är. Undersköterskorna visar dock ett 

intressant resultat då 36 procent anser sig ha samma förutsättningar till att kommunicera 

uppåt. Det kan dock snarare tolkas som att de kommunicerar uppåt med sjuksköterskor 

och läkare snarare än med chefer. Således kan vi med säkerhet konstatera att det inte 

bedrivs någon symmetrisk tvåvägskommunikation inom slutenvården i LiV, utan en 

enkelriktad kommunikation genom en klassisk hierarkisk modell. 

 

Grundat i detta resonemang tillsammans med att de anställda inte anser sig kunna 

påverka beslutsfattanden inom organisationen går det att uttala sig om att kulturen är en 

auktoritär sådan, karaktäriserad med envägskommunikation och kontroll, inte jobbar som 

ett team och inte arbetar för att engagera de anställda för att skapa delaktighet (Dozier et 

al., 1995). Denna typen av kultur försvårar ytterligare att bedriva en symmetrisk 

tvåvägskommunikation samtligt som avsaknaden av denna gör det svårare att involvera 

de anställda i en interaktiv kommunikation (Sriramesh et al., 1996; Tedla, 2016). 

Anledningen till att försöka uppnå en deltagande och symmetriskt 

tvåvägskommunikation är dels för att underlätta flödet av den, dels för att underlätta 

förmedling av kulturens byggstenar (Sriramesh et al., 1996). Detta kan förklara 

problematiken med att cheferna som anser sig bedriva ett ledarskap baserat på 

klankulturens egenskaper, inte når ut med detta till vårdpersonalen. För att kunna 

kommunicera ut de värden som går i hand med klankulturen behöver även 

kommunikationen kännetecknas av dem. Kommunikationen behöver bestå av en 

inkluderande tvåvägskommunikation för att kunna förmedla en familjär känsla. 
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Sett utifrån ett externt perspektiv finns det tydliga anledningar till att de anställda sprider 

autentisk information gällande undermåliga arbetsförhållanden. De upplever inte att 

organisationen värnar om sina anställda, internkommunikationen består av en hierarkisk 

envägskommunikation och de känner snarare en stolthet till yrket än till 

organisationen. Som tidigare nämnt så existerar ingen deltagande kultur vilket hämmar 

goda relationer att växa fram internt och genererar till att de anställda kan sprida negativ 

information om organisationen (Kim & Rhee, 2011).  Eftersom autenticitet har en stor 

roll idag tar vi till oss information som vårdpersonalen går ut med i media som ger den 

svenska sjukvården ett sämre rykte (Lee & Kim, 2017; Kim & Rhee, 2011). Att sålunda 

fokusera mer på de interna relationerna och ta ett steg emot en symmetrisk 

tvåvägskommunikation kan således bidra till positiv kommunikation genom 

vårdpersonalen till det svenska samhället. Dock bör detta göras i rätt syfte. Det bör inte 

göras med anledning av att tysta ner personalen som uppmärksammar samhället och 

politikerna inför problemen för att driva vården mot en utveckling. Det bör av den 

anledningen finnas en balansgång och bestå i att öka förtroendet för sjukvården men inte 

tysta ner problemen. 

 

Det råder till synes klyftor mellan chefer och vårdpersonal eftersom de befinner sig i en 

form av kris vilket sätter hård press på den anställda på grund av bland annat 

personalbrist (Carlström & Ehrenberg, 2017). I sin tur så har cheferna hård press från 

politiker och stränga budgetar vilket givetvis kan skapa dissonans i organisationen. Precis 

som Vårdförbundet (2015) säger så står sjukvården idag inför stora utmaningar och 

patienter med en komplex sjukdomsbild upplever att de själva får hålla ihop 

informationen från olika avdelningar (IVO, 2017a). För att uppnå en personcentrerad 

vård som ska reducera patientosäkerheten ligger kulturen i stor grund (Vårdförbundet, 

2015). En strikt och kontrollerad kultur, likt den hierarkiska, ger bättre förutsättningar 

för att uppnå målen genom den personcentrerade vårdmodellen medan en mer flexibel 

och internt riktade, likt klanen, lämpar sig bättre vid förändringar och implementering av 

vårdmodeller (Alharbi et al., 2014). Således kvarstår vikten av en hierarkisk struktur men 

att förändra den interna kommunikationen mot en tvåvägskommunikation som mer går i 

linje med en klankultur för att underlätta vid förändringar. 
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6. Slutsats och framtida forskning  
Studiens resultat visar att det finns en tydlig hierarkisk kultur inom slutenvården i LiV 

som uppfattas av samtliga yrkesgrupper. Dock så är klankulturens karaktärer såsom en 

familjekänsla, delaktighet och hjälpsamhet någon som efterfrågas starkt av de anställda. 

Resultatet visade även att cheferna anser att dem bedriver ett ledarskap med just dessa 

karaktärer men som inte är något som uppfattas av de som tar del av ledarskapet. Detta 

beror till stor del på att deras interna kommunikation i princip till stor del består av en 

envägskommunikation, vilket svarar på frågan ”Vilken relation har den interna 

kommunikationen till den/de rådande uppfattningarna?”. Detta ger i sin tur stora effekter både 

på kulturen och vårdpersonalens informationsspridning till den externa publiken som i 

detta fall är den svenska befolkningen. Cheferna som anser sig bedriva ett ledarskap som 

ska fungera som ett mentorskap och som förespråkar trivsel samt en delaktighet, 

upplever inte själva en sådan kultur vilket går att dra en slutsats om att en kultur inte går 

att klistra på utan är något autentiskt som måste genomsyra organisationens alla delar.  

 

Låt återgå till studiens primära frågeställning “i vilken utsträckning påverkar en anställds 

hierarkiska position uppfattningen av en organisationskultur?”. Resultaten från denna studie 

pekar mot att den finns en viss skillnad sett utifrån vårdpersonal och chefer. Med utgång 

från den gränsen så går det att svara att den hierarkiska positionen har en betydelse för 

hur man uppfattar en organisationskultur. Om resultatet däremot tolkas utifrån 

perspektivet mellan de hierarkiska strukturerna vårdpersonal emellan, det vill säga 

undersköterska, sjuksköterska, specialutbildad sjuksköterska och läkare, så har den 

hierarkiska positionen en mindre påverkan. Det gick inte att se något samband mellan 

graden av uppfattning när det gällde kulturer och heller inte någon annan fråga. Däremot 

fanns det vissa skillnader mellan vårdpersonalen, dock inte beroende på hierarkisk 

position. Det som gick att se var att de specialutbildade sjuksköterskorna och läkarna 

stack ut med sina resultat i vissa frågor. Exempelvis känner inte läkarna till värderingar 

och mål i samma utsträckning och de specialutbildade sjuksköterskorna upplever ett 

betydligt svagare ledarskap av klankaraktär än de andra. Detta kan förklaras utifrån Halls 

forskning gällande subkulturer beroende på profession. Samtliga yrkesroller kräver olika 

långa utbildningar och enligt Halls forskning finns tecken på att subkulturer utvecklas i 

takt med deras yrken, dem med längre utbildning blir således även mer försjunkna i sin 

kultur (Hall, 2005).  
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6.1. Framtida forskning 
Då resultatet för denna studie inte är generaliserbar för populationen, på grund av 

bristande svarsfrekvens, bör ämnet studeras vidare i samma kontext. Eftersom resultaten 

fortfarande indikerar intressanta mönster gällande chefer och vårdpersonal finns 

fortfarande belägg för att studera detta mönster men med ett större fokus på att få in fler 

svar från de olika cheferna för att jämföra dessa med vårdpersonalens uppfattning. Något 

mer som uppmärksammades efter enkäten legat i fält och resultaten undergick analys var 

att de olika avdelningarna möjligtvis skulle kunna ha en påverkan på resultaten, vilken 

också skulle vara intressant att undersöka. 

 

6.2. Brister i studien 
Som redan nämnt så finns det stora brister i studien på grund av den låga 

svarsfrekvensen. Det som utgör den största bristen är att det var få högre uppsatta chefer 

som valde att delta i undersökningen vilket resulterade i att samtliga chefspositioner fick 

ingå i en och samma kategori. Detta medför att det är svårt att uttala sig med säkerhet 

om denna yrkesgrupp eftersom den främst består av avdelningschefer. Vad som även går 

att diskutera är om en kultur rimligtvis går att med säkerhet mäta kvantitativt. Eftersom 

en organisationskultur är något som är oerhört komplex kan det vara svårt att nå de olika 

dimensionerna genom en kvantitativ studie. På så vis hade en kvalitativ metod möjligtvis 

kunnat ge en bättre data. Dock så hade man genom en sådan metod inte kunnat få 

samma möjligheter att generalisera. 
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7. Implikationer och samhället och arbets-/yrkesliv  
Då det givetvis finns en allmän uppfattning om att samtliga i det svenska samhället 

önskar en välfungerande sjukvård genererar denna studie till en viss kunskap på en 

samhällsnyttig nivå. Detta eftersom den redovisade forskningen påvisar att det ges en 

större möjlighet till organisatorisk framgång genom en bra och tydlig kultur som till synes 

inte verkar vara optimal inom slutenvården i LiV. Även om studiens resultat inte är 

generaliserbart finns fortfarande tydliga indikatorer att organisationen bör styra kulturen 

mer åt en klankultur men fortfarande behålla den hierarkiska strukturen. Det allra 

viktigaste är dock att slutenvården inom LiV snarast bör arbeta för en mer symmetrisk 

tvåvägskommunikation för att få bättre förutsättningar att nå en organisatorisk framgång. 

Det vill säga att patienterna inte ska behöva känna att de själva måste hålla koll på sin 

egen vård. Kommunikationsflödet bör effektiviseras för att reducera de 

kommunikationsproblem som gett upphov till många av vårdens problem.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätundersökningen 
Nedan följer ett antal frågor där du utifrån din arbetssituation ska välja det 

svarsalternativ som du anser bäst stämmer in på påståendet 

 

1. Jag trivs på min arbetsplats. 
1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 

2. Jag upplever att min arbetsplats är… (Radiofråga) 
a) Formaliserad och strukturerad. Det finns formella regelverk som styr vad vi gör 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 

b) Resultat- och tävlingsinriktad. Huvudsaken är att vi snabbt blir färdiga med våra 

arbetsuppgifter för att nå organisationens uppsatta mål 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 

 

c) Familjär och personlig. Vi är som en stor familj och jag umgås med mina kollegor 

utanför arbetstid 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 

d) Nytänkande och främjar kreativitet. Folk här är villiga att sticka ut och på eget 

initiativ testa nya arbetssätt 
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1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 

3. Jag upplever att ledarskapet inom organisationen... (Radiofråga) 
a) Förespråkar regler och formella riktlinjer. De ger ofta direkta order och förväntar 

sig att vi anställda skall följa de uppsatta regler, policys och procedurer som finns 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 

b) Samordnar och pushar oss anställda för att prestera och snabbt nå 

organisationens mål 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 

c) Är omtänksamma och arbetar som våra mentorer. De förespråkar hög trivsel och 

delaktighet hos oss anställda 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 

d) Uppmuntrar oss anställda att på egen initiativ testa nya arbetssätt och jobba 

innovativt för att nå hög effektivitet 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 

4. Jag anser att det är viktigt att vi har tydliga regelverk som vårt arbete utgår 
ifrån 

1. Stämmer helt 
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2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
5. Jag anser att det är viktigt att vi snabbt når våra uppsatta mål 

1. Stämmer helt 
2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
 
6. Jag anser att det är viktigt att vi är lojala mot varandra och hjälps åt 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 

7. Jag anser att det är viktigt att vi vågar ta risker och prova nya arbetssätt för 
att ständigt utveckla arbetet 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
8. Jag upplever att Landstinget i Värmland område slutenvården värnar om 
sina anställda 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
9. Jag anser att Landstinget i Värmland område slutenvården bryr sig för 
mycket om vad politikerna säger 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 
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10. Jag upplever att min arbetsplats anpassar sig efter händelser och 
förändringar i samhället 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
11. Jag känner till organisationens värderingar 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
12. Jag känner till organisationens mål 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
13. Jag känner en stolthet som anställd inom slutenvården i LiV 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
14. Jag känner en stolthet i mitt yrke 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
15. Jag upplever kommunikationen gällande arbetsprocesser som... 

1.    Mycket bra 

2.    Bra 

3.    Dålig 

      4.    Mycket dålig 
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16. Jag upplever kommunikationen kring organisationens värderingar som… 

1.    Mycket bra 

2.    Bra 

3.    Dålig 

      4.    Mycket dålig 

 
17. Jag kommunicerar med mina medarbetare i följande utsträckning… 
(Radiofråga) 
a) Med kollegor under mig i organisationshierarkin 

1. I mycket hög utsträckning 

2. I hög utsträckning 

3. I liten utsträckning 

4. I mycket liten utsträckning 

5. Frågan är ej relevant för mig 

 

 

b) Med kollegor på samma organisationshierarkiska nivå som jag själv 

1. I mycket hög utsträckning 

2. I hög utsträckning 

3. I liten utsträckning 

4. I mycket liten utsträckning 

5. Frågan är ej relevant för mig 

 

c) Med närmaste chef över mig 

1. I mycket hög utsträckning 

2. I hög utsträckning 

3. I liten utsträckning 

4. I mycket liten utsträckning 

5. Frågan är ej relevant för mig 

 

d) Med högre uppsatt chef över min chef 

1. I mycket hög utsträckning 

2. I hög utsträckning 

3. I liten utsträckning 

4. I mycket liten utsträckning 

5. Frågan är ej relevant för mig 
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18. Jag anser att jag kan påverka organisationens beslutsfattande 
1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
19. Jag upplever att det finns samma förutsättningar att kommunicera uppåt 
som nedåt i organisationen 

1. Stämmer helt 

2. Stämmer till stor del 

3. Stämmer till liten del 

4. Stämmer inte alls 

 
20. Jag har varit anställd inom organisationen i... 

1. Mindre än ett år 

2. 1-5 år 

3. 6-10 år 

4. 11-15 år 

5. 16-20 år 

6. 21-25 år 

7. 25 år eller mer 

 
21. Jag är anställd som… 

1. Vårdpersonal  

2. Första linjens chef  

3. Verksamhetschef 

4. Områdeschef  

5. Annan anställning 

 
22. Jag arbetar på... 

1. Centralsjukhuset i Karlstad 

2. Sjukhuset i Torsby 

3. Sjukhuset i Arvika 

 
23. Min arbetstitel: ________________ 
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24. Jag har haft min befattning under... 
1. Hela min anställning 

2. Mindre än ett år 

3. 1-5 år 

4. 6-10 år 

5. 11-15 år 

6. 16-20 år 

7. 21-25 år 

8. 25 år eller mer 

 
25. Jag har ansvar för personal under mig 

1. Ja 

2. Nej 

 
26. Jag är född år... (endast årtal fyra siffror): _______________ 
 
27. Jag identifierar mig som... 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Icke binär 

 

Bilaga 2. Missivbrev 
Hej! 

 

Vi är två studenter på Karlstads universitet som studerar Medie- och 

Kommunikationsvetenskap. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats och har riktat in 

oss på ämnet organisationskultur. Vi är intresserade av att se om en kultur inom en 

organisation kan uppfattas på olika sätt. 

 

Denna enkät har skickats ut till samtliga anställda inom slutenvården i LiV och vi 

hoppas att du vill delta i vår enkätundersökning genom att svara på några frågor. Att 

svara på enkäten tar ca 3-4 minuter. Undersökningen är helt anonym och det 

kommer inte vara möjligt för oss eller någon annan att spåra vem som har svarat på 

enkäten. Svaren kommer endast att presenteras i form av statistik till vår studie.  
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Har du några frågor eller funderingar så får du gärna höra av dig till oss. 

Tack för din medverkan! Med vänliga hälsningar, 

 

Niclas Winter & Ida Klasson:  

0701438209 

0737107254 

ida_claesson@hotmail.com 

 
	


