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Abstract 

Title: Communicate more – A study of the communication at the 
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Aim: The purpose of this study is to examine if there is a pattern in how 

the employees communicate with their supervisors and try to come 

to solutions that will help to improve the communication. 

Method: In this study personal interviews were conducted with eight 

people, two supervisors and six employees.   

Main results: The main result is that the department of transportation has a good 

basic communication, although there are several solutions for 

improving the communication so that the communication is 

optimal. There were also several patterns discovered in how the 

communication is working. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur kommunikationen fungerar på Landstingsservice i Uppsala 

Läns transport avdelning och om det finns förbättringar som kan införas för att göra 

kommunikationen mera optimal.   

Uppsatsen bygger på tre huvudfrågor: 

• Är cheferna och de anställda helt överens om hur kommunikationen ska ske? 

• Finns det något som man kan göra för att förbättra kommunikationen? 

• Vilka kommunikationskanaler används och vilka kanaler är de primära 

kommunikationskanalerna?  

För att kunna svara på dessa frågor genomfördes en intervjuundersökning. Åtta stycken 

respondenter blev intervjuade. De respondenter som valdes ut har olika tjänster inom 

transport, dessa var två stycken arbetsledare, tre stycken ur truckgruppens personal samt tre 

stycken ur patientgruppens personal. Empirin som denna intervjuundersökning producerade 

applicerades på fyra stycken teorier för att få fram eventuella problem men även för att få 

fram förbättringar.  

Huvudresultaten som denna uppsats kom fram till är att det finns vissa sätt som cheferna och 

de anställda kommunicerar via. Det framkom en rad olika förbättringsmöjligheter. De flesta 

förbättringar var på den tekniska sidan. De kommunikationskanaler som används i arbetet på 

transport är kommunikationsradios, sökare, datorer, e-mail, telefon/mobiltelefon, 

whiteboardtavlor, rosingar och ansikte mot ansikte kommunikation. De primära 

kommunikationskanalerna är kommunikationsradios, telefon samt ansikte mot ansikte 

kommunikation.  
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1 Inledning 

Landstingservice i Uppsala Län har ca 250 anställda och omsätter drygt en miljard ett hundra 

miljoner kronor årligen. Deras uppgifter är att hyra ut lokaler, bygga om, bygga nytt samt 

sköta driften och underhållet av landstingets fastigheter i länet. Den största kunden är 

Akademiska sjukhuset1. 

 

Landstingsservice erbjuder också en rad servicetjänster som städning, olika transporter, 

posthantering, hantverkshjälp, vaktmästeritjänster, telefoni, tryckeri och mat för patienter, 

besökare och anställda. 

 

Denna uppsats kommer att handla om transportavdelningen på allmänservicesidan med 

inriktning på truckgruppen samt patientgruppen. Dessa två avdelningar har tillsammans ett 

70-tal anställda.  

 

1.2 Syfte 

I arbetet inom truckgruppen och patientgruppen så använder man sig utav ett antal olika 

kommunikationsmedel. Patientgruppen använder sig huvudsakligen av kommunikationsradios 

i sin kommunikation mellan varandra men man använder sig också utav vanlig telefon och 

sökare för vissa jobb. Truckgruppen använder sig av kommunikationsradios, sökare, vanlig 

telefon, mobiltelefon samt orderlappar.  

Med denna uppsats skulle jag vilja undersöka om jag kan urskilja några mönster i hur 

kommunikationen sker mellan chefer och anställda med fokus på att identifiera möjligheter 

till förbättring. 

 

1.3 Problemformulering 

Är cheferna och de anställda helt överens om hur kommunikationen ska ske? 

Finns det något som man kan göra för att förbättra kommunikationen? 

Vilka kommunikationskanaler används och vilka kanaler är de primära 

kommunikationskanalerna?  

                                                           
1
 http://www.lul.se/default____3522.aspx 
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2 Bakgrund 

 

Patientgruppen har hand om patienttransporterna inom akademiska sjukhuset. Patientgruppen 

utför ca 1900 patienttransporter per vecka2. I deras arbete ingår det att köra patienter på el-

truckar, skjutsa sängar eller rullstolar eller att följa med som vägvisare om det skulle behövas. 

 

Truckgruppen har hand om transporterna inom mat, förråd, medicin, tvätt/textil, sopor, gas 

samt post.  

 

2.1 Ordercentralen 

 

Ordercentralen är centrum för all kommunikation som sker inom transport. I ordercentralen 

sitter det tre personer, två personer som svarar i telefon samt delar ut jobb till truckgruppen 

och andra avdelningar. En person sitter och delar ut jobb till patientgruppen via en 

radiostation. Den personen ser alla jobb som någon av de som svarar i telefon har tagit emot 

på sin dataskärm. På sin andra dataskärm ser han vilka som står på tur för jobb.  

 

Ordercentralen är öppen mellan 07:00 till 17:00. Under den tiden har ordercentralen hand om 

all kommunikation som kommer utifrån, från kunder och liknande. Sedan så kontaktar 

ordercentralen de personerna som ska utföra ett visst jobb. När ordercentralen är stängd så går 

alla samtal till personalen som jobbar på jourtid och de får ta hand om alla jobb.   

 

2.2 Truckgruppen 

 

Truckgruppen ansvarar för att mat, sopor, förråd, medicin och gas blir utkört inom sjukhuset. 

På vardagarna så jobbar det fyra stycken på sopsidan, två stycken på mat, två stycken på 

förråd, en på medicin samt en på gas.   

 

Soporna körs tre gånger dagligen på hela sjukhuset. De som jobbar på soporna jobbar från 

06:30 till 15:30 måndag till fredag. De som jobbar på matkörningen jobbar från 06:45 till 

18:20. Förrådet körs måndag till fredag och de jobbar från 06:00 till 15:00. Medicin och Gas 

jobbar måndag till fredag och jobbar från 08:00 till 17:00. 

                                                           
2
 http://www.lul.se/templates/page____8711.aspx 
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Personalen är alltid utrustad med kommunikationsradios eller sökare, vissa har både och.  

 

2.3 Patientgruppen 

 

Patientgruppen har den största delen av personalen. I snitt så jobbar det ca trettio personer på 

en vardag på patientgruppen. Den största delen av dessa kör patienter. Patientgruppen är den 

enda verksamheten som har dygnet runt transporter. Patientsidan har hand om flytt, catering 

och transport av laboratorieprover på sjukhuset.  

 

Patientgruppen har ett antal olika skift. Ett skift från 07:00 till 16:00, ett från 08:00 till 17:00, 

ett från 09:20 till 18:00, ett från 18:00 till 07:00 och ett från 18:20 till 04:20. Alla på 

patientsidan har en kommunikationsradio med sig.  

 

2.4 Arbetsmiljö 

 

Både patientgruppen och truckgruppens arbete sker i för det mesta i kulvertsystemet under 

akademiska sjukhuset. Kulvertsystemet är ca en mil långt och går ända upp till Glunten 

området.  

 

2.5 Rutiner för kommunikation 

 

De rutiner som finns för kommunikation är att varje person ska ha en viss 

kommunikationskanal på sig så att man lätt kan få tag i personen. De som jobbar på 

patientsidan använder sig huvudsakligen av kommunikationsradios i deras arbete. 

Truckgruppen använder sig av komradios och sökare.  
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3 Ordlista 

Nedan följer ett antal ord samt förkortningar som dyker upp i uppsatsen. 

Bunkern3: Arbetsplatsen på akademiska sjukhuset där truck- och patientgruppen utgår ifrån. 

Komradios4: Kommunikationsradios eller walkie-talkies 

Schema5: Truckgruppen jobbar enligt ett sex veckors schema som innebär att man jobbar var 

tredje helg. På truckgruppens schema så roterar man på sop- och matkörning. Patient schemat 

innebär att man jobbar varannan helg och man jobbar både nätter och dagar. Detta schema 

kalls för stora schemat. 

Rosingar6: Arbetsorder som kommer i pappersform från ordercentralen. Oftast extrajobb som 

kunder ringer in under dagen. 

Navet: Intranätsida för alla som jobbar på Landstinget.  

Avvikelserapport: Formulär som fylls i för att uppmärksamma att något är fel utfört eller att 

något fel har begåtts.  

c8: Byggnad i Glunten som ordercentralen, arbetsledare för truckgruppen sitter i. Alla post 

paket, förråd, medicin, textil-vagnar utgår från c8. 

30: Ingång 30 på Akademiska sjukhuset 

35: Ingång 35 på Akademiska sjukhuset, truck- och patientgruppens lokaler finns i denna 

byggnad också  

50: Ingång 50 på Akademiska sjukhuset 

70: Ingång 70 på Akademiska sjukhuset 

Jourtid7: Jourtid på Akademiska sjukhuset är från 17:00 – 07:00 på vardagar och helger samt 

röda dagar 

 

                                                           
3
 Personalens namn för transports lokaler 

4
 Personalens uttryck 

5
 Har olika betydelse om man jobbar i truck- eller patientgruppen 

6
 Ena sidan av detta papper är rosa, därav namnet 

7
 Används i denna uppsats för att beskriva patientgruppens arbete 
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4 Teori 

Dessa teorier valdes pga. att de är väsentliga både för analysen och för att kunna besvara 

frågeställningarna. Dessutom så kan dessa teorier vara till hjälp när förbättringar i 

kommunikationen skall tas fram.  

4.1 Datorisering; användning av intranät8 

Syftet med en intranätsdiagnos är förutom att se hur många som använder intranätet är 

dessutom att se vilka förbättringar och åtgärder man kan genomföra inom intranätet. En 

intranätsida är grunden till en bra kommunikation både mellan personalen men även mellan 

chefer och personal. En väl fungerande sida kan öka motivationen hos de som arbetar på 

företaget. När man genomför en intranätsdiagnos så ställer man följande frågor: 

• Tillgången till intranätet 

• Kunskapen och attityden till intranät 

• Hur många inom de olika enheterna och orterna som använder intranätet 

• Vilka personalkategorier som använder intranätet 

• Till vad och i vilken utsträckning de gör det 

• Hur många som inte använder intranätet 

• Varför de inte gör det 

• Den upplevda nyttan och användbarheten av intranätet samt dess användarvänlighet 

• Intranätets nytta i förhållande till övriga kommunikationskanaler/-källor 

• Vad som är bra och vad som är mindre bra med dagens intranät 

• Hur intranätet kan vidareutvecklas 

Resultaten från dessa frågor presenteras i form av så kallade nyckeltal. Dessa nyckeltal kan 

användas för att få bättre kunskap om huruvida användandet och inställningen till intranätet 

förändras över tiden. Det viktiga med denna undersökning är att den omfattar både de 

användare som använder sig utav intranätet i sitt arbete samt de som inte använder sig utav 

intranätet i sitt arbete, de så kallade icke-användarna. Det är mycket viktigt att ta reda på hur 

många det är som inte använder intranätet samt varför de inte gör det. Om man vill bredda 

undersökningen så kan man kombinera intranätsdiagnosen med samtalsintervjuer med 

nyckelpersoner t.ex. arbetsledare. Dessa intervjuer kan ge en bättre förståelse för resultaten 

som man får. 
                                                           
8
 Bark, Heide, Langen, Nygren – Intranätboken; Från elektronisk anslagstavla till dagligt arbetsverktyg. s.40-42 
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4.2 Organisationskultur; Differentieringsperpektivet och Integrationsperspektivet9 

Organisationskultur består av två sätt att se på organisationskultur. Dessa två sätt är 

differentieringsperspektivet och integrationsperspektivet.  

Differentieringsperspektivet går ut på att man betonar kulturens självmotsägelse. Man kan 

säga att kulturens manifestationer och värderingar breder ut sig i olika riktningar. Bristen på 

samförstånd uppmärksammas, medlemmarna har olika värderingar och antaganden om 

organisationen. Kulturen har många andra källor än ledningen. Organisationens ledare har 

små möjligheter att påverka och forma kulturen. 

Integrationsperspektivet är motsatsen till differentieringsperspektivet. Kulturen beskrivs som 

konsekvent. Kulturens manifestationer stämmer överens starkt med medlemmarnas 

värderingar. Det råder samförstånd om verklighetsuppfattningen. Alla medlemmar har samma 

värderingar och antaganden om organisationen. Kulturen är ledarfokuserad, dvs. det är 

organisationens ledare som först och främst formar kulturen.     

Det som är viktigt är att försöka omforma kulturen eller anpassa den befintliga kulturen till att 

vara något som är lika aktuellt idag som det var när denna kultur först skapades. På det sättet 

så kan alla känna sig delaktiga i både kulturen på företaget men det kan också öka 

motivationen hos anställda eftersom de just känner att de kan tillföra något och att de känner 

sig mera delaktiga i vissa miljöer som de kanske inte har haft tillgång till förut. 

 

4.3 Open-source development10 

Program är gjorda av personer som sitter långt borta från varandra rent geografiskt, deras enda 

sätt att kontakta varandra på är genom e-mail, Internet samt olika kodningsprogram. Det var 

medhjälp av Linux som open-source rörelsen fick fart, genom att släppa programvara som 

kanske inte var hundra procent klar. På så sätt kunde andra programmerare ta programmet, 

fixa till buggarna och lägga till nya funktioner som programmeraren tycker saknades. Det som 

möjliggör allt detta är den fria källkoden till programmen. 

                                                           
9
 Bang, Henning Organisationskultur. s. 29-30 

10
 Yamauchi, Yokozawa, Shinohara, Ishida Collaboration with lean media: How Open-source media succeeds & 

Neus, Scherf Opening minds: cultural change with the introduction of open-source collaboration methods 
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Den primära kommunikationskanalen som programmerarna använder sig utav är e-mail. Mail-

listor skickas ut till alla medlemmar med olika filer i text format. En annan viktig 

kommunikationskanal är hemsidor. Där kan vem som vill få information om programmet och 

ladda ner det och sedan ändra det hur man vill.  

Nackdelen med att använda e-mail som den främsta kommunikationskanalen är att det kan bli 

fler missförstånd när man skriver till varandra än om man har en ansikte mot ansikte 

kommunikation.  

Det är aldrig lätt att ändra en organisation. Att övertyga personal att de ska jobba under ett 

open-source sätt är aldrig lätt, då de kan tolka den öppenhet och genomsynlighet som ett 

försök från ledning att få total kontroll. Därför krävs det en ändring i kulturen, värderingarna 

och antagandena. Därför måste personalen se fördelarna med open-source innan man försöker 

införa det. 

 

4.4 Kommunikation och organisation11 

Kommunikationen från en underordnad till en överordnad skiljer sig från kommunikation 

mellan jämlikar. Hierarki och auktoritet påverkar kommunikationen. Det är lättare att 

kommunicera med personer på ens egen nivå än med överordnade, eftersom referensramarna 

är gemensamma.  

Neråtgående kommunikation, från chefer till medarbetare, är vanligare än uppåtgående och 

den uppåtgående tenderar att vara mest positiv. Den information de högsta cheferna får kan 

alltså ge en missvisande bild av organisationens olika verksamheter. Detta är ett centralt 

problem i alla stora organisationer. Tidigare forskning visar att det finns många orsaker till 

varför medarbetare har svårt att kommunicera negativa erfarenheter till överordnande: 

• Osäkerhet när det gäller medarbetarens egen situation 

• Rädsla för reprimander och negativa konsekvenser 

• Bristande förtroende för överordnade 

• Dåliga erfarenheter från tidigare försök att kommunicera brister eller problem 

• Kommunikationsklimatet är inte öppet och tolerant 

• Ambition och behov att framställa sig själv i gott ljus 

                                                           
11

 Heide, Johansson, Simonsson Kommunikation & organisation s. 83-84 
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• Negativ feedback undertrycks eller misstolkas oavsiktligt eller avsiktligt av chefer 

högre upp i organisationen 

Det gäller att få en bra balans så att nödvändig och relevant information når den som behöver 

den. Man ska undvika att chefen överbelastas med information. 

Vad som kan göras för att chefen inte ska överbelastas med information skiljer sig från chef 

till chef då människor kan tåla olika mycket stress, ta in information men även på det sättet 

som olika människor jobbar på. Vissa chefer kanske gillar att jobba med mycket information 

och kan då välja att ta in allt som de anställda kommer in med. Medan vissa chefer kanske 

inte alls tycker att vissa saker som de anställda vill ta upp har någon relevans.   
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5 Metod 

Jag har valt att använda mig av personliga intervjuer för att informationen som jag får ut från 

dessa intervjuer passar bäst i min undersökning. Genom att intervjua folk som arbetar på 

företaget så får jag en unik inblick i hur de uppfattar hur kommunikationen sker och hur de 

vill att den ska ske. Man får en bättre uppfattning än om man skulle försöka ta reda på fakta 

genom Internet eller genom en informationsavdelning där de skulle försöka ge mig en bild ut 

av att kommunikationen fungerar mycket bra och att det är något som de är stolta över. 

 

Intervjuerna ska inte ta längre tid än 10-15 min för då riskerar intervjupersonen att tappa 

koncentrationen. Jag har använt mig av en halvstrukturerad intervju för då är jag inte lika 

beroende av intervjuguiden i min intervju. Om jag tappar tråden eller har slut på frågor då 

vänder jag mig till intervjuguiden. Då jag utförde min intervju ensam ledde det till att jag 

spelade in intervjuerna och på det sättet så kunde jag slappna av och inte tänka på att anteckna 

och rubba intervjuobjektets flyt12. Det ledde till att intervjuobjektet kunde prata fritt med mig 

och jag kunde ställa frågor efter vart intervjuobjektet ledde intervjun, men om jag märkte att 

ämnet gled ifrån det som är väsentligt i min undersökning så gick jag in för att kontrollera 

situationen13. Jag valde att intervjua personer istället för att t.ex. göra en enkätundersökning 

för att jag tycker att jag får bättre svar om jag sitter ansikte mot ansikte med en person och ser 

hur de reagerar på mina frågor och vilka sorts känslor som frågorna lockar fram. 

 

Eftersom alla intervjuer spelades in så kunde transkriberingen gå till på ett väldigt metodiskt 

och korrekt sätt. Intervjuerna fördes över på en dator och sedan så lyssnades det på 

intervjuerna en i taget och fördes över till textform. Eftersom intervjuerna bestod av ljudfiler 

så var det enkelt att stoppa och spela upp eventuella tvetydligheter.    

  

5.1 Respondenter 

Jag har intervjuat åtta stycken personer, två stycken arbetsledare och 6 stycken anställda. 

Dessa personer valdes ut för intervju för att jag ska få så bra empiri som möjligt samt att jag 

verkligen får en inblick i hur kommunikationen fungerar14.  

                                                           
12

 Kvale, Brinkmann Den kvalitativa forskningsintervjun s. 194-195 
13

 Esaiassion, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud Metodpraktikan – Konsten att studera samhäll, individ och 

marknad s. 265 
14

 Kvale, Brinkmann Den kvalitativa forskningsintervjun s. 181 
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 Tanken med att döpa respondenterna till två bokstäver är att det ska dels bli lättare att följa 

med i undersökningen utan att förlora flytet i texten. I tabellen nedanför visas fördelningen 

upp. 

Truckgruppen Patientgruppen 

Arbetsledare Truckgrupp, AT Arbetsledare Patientgrupp, AP 

Personal Truckgrupp 1, TP1 Personal Patientgrupp, PP1 

Personal Tryckgrupp 2, TP2 Personal Patientgrupp, PP2 

Personal Truckgrupp 3, TP3 Personal Patientgrupp, PP3 

  

Nedan följer en kort beskrivning av respondenterna. 

Arbetsledare truckgrupp, AT: Arbetsledare för truckgruppen är i 30-årsåldern och har 

jobbat som arbetsledare för truckgruppen i ca 3 år. AT har sitt kontor på c8 och utgår alltid 

därifrån. AT har hand om soptransporter, förrådstransporter, medicintransporter och 

gastransporter.  

Arbetsledare patientgrupp, AP: Arbetsledaren för patientgruppen är i 40-årsåldern och har 

jobbat på patientgruppen i ca 3 år. AP har sitt kontor i bunkern15. AP har hand om 

patienttransporter, flyttransporter, cateringtransporter och transport av laboratorieprover. 

Truckgrupp personal 1, TP1: TP1 är i 30-årsåldern och har jobbat på truckgruppen till och 

från i cirka fem år. TP1 arbete går ut på att hoppa in där det saknas folk på truckgruppen. De 

arbetsuppgifterna består av att köra sopor, mat, förråd, gas och medicin.   

Truckgrupp personal 2, TP2: TP2 är i 20-årsåldern och har jobbat på truckgruppen i ca 4 år. 

TP2 jobbar på schema och kör mat och sopor. 

Truckgrupp personal 3, TP3: TP3 är i 30-årsåldern och har jobbat i truckgruppen i ca 6 år. 

TP3 jobbar på schema och kör mat och sopor. 

Patientgrupp personal 1, PP1: PP1 är i 60-årsåldern och har jobbat på patientgruppen i över 

30 år. PP1 kör endast patienter. 

Patientgrupp personal 2, PP2: PP2 är i 35-årsåldern och har jobbat på patientgruppen i ca 

15 år. PP2 jobbar för det mesta på ordercentralen men även en del med att köra patienter.  
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Patientgrupp personal 3, PP3: PP3 är i 60-årsåldern och har jobbat på patientsidan i 43 år. 

PP3 jobbar på schema vilket innebär att PP3 jobbar både dagtid och natt. 
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6 Intervjuundersökning 

Alla intervjuer ägde rum mellan den 25:e november och den 2:a december. Intervjuer har ett 

snitt på ca 13 minuter. Intervjun med arbetsledare truckgrupp ägde på rum på c8, alla andra 

intervjuer ägde rum på patientgruppens kontor. Intervjuguiden användes endast som 

stödfrågor, eftersom respondenterna jobbar med åtta olika jobb så anpassades intervjuerna 

efter deras sysslor. Frågorna som ställdes kretsar kring de tre huvudfrågor som togs upp under 

syfte. För att se vilka frågor som ställdes så rekommenderas det att titta på bilaga 116.  

Intervjuundersökningen disponeras på följande sätt. Först presenteras huvudfrågan, sedan så 

presenteras arbetsledarnas svar kring frågan, därefter presenteras truckgruppens personals 

svar och därefter följer patientgruppens personal svar kring frågan. Detta upprepas för varje 

huvudfråga. I slutet av undersökningen så presenteras det en sammanfattning för varje fråga. 

De huvudfrågor som undersökningen utgår ifrån är: 

• Vilka kommunikationskanaler används och vilka kanaler är de primära 

kommunikationskanalerna? 

• Är cheferna och de anställda helt överens om hur kommunikation ska ske? 

• Finns det något som man kan göra för att förbättra kommunikationen? 

6.1 Vilka kommunikationskanaler används och vilka kanaler är de primära 

kommunikationskanalerna? 

6.1.1 Arbetsledare truckgrupp, AT:  

De huvudsakliga kommunikationskanalerna visar sig vara komradio, sökare och telefon. Men 

AT ser begränsningar med komradios, eftersom truckgruppen inte har en egen radiokanal. 

… över huvud taget så är komradio och sökaren, det är främst för att få kontakten och när det gäller komradio 

biten så känner jag att jag inte vill vara ute på linan och uppehålla den andra kommunikationen. Utan det är 

snarare så när det är nått kort som t.ex. att man ska ringa upp när man hittar en telefon när tillfälle ges så att man 

kan få den kontakten. 

 

Sedan fick AT frågan om hur AT använder e-mail. 

 

Inte till personalgruppen men annars så är mail den stora kommunikationsvägen… det som jag tycker är väldigt 

praktiskt med mail är att man hela tiden har kollen på vad man har skickat och när man har skickat och till vem 

                                                           
16

 Sidan 39 i denna uppsats. 



18 

 

man har skickat. För att man kan också gå in och sedan pusha på för att få svaren tillbaka då för att få någon 

respons. 

 

Enligt AT så är det bara chefer som använder sig utav e-mail i sitt arbete, medans personalen 

kontaktas via sökare och komradios främst. En annan kommunikationskanal som AT 

använder sig mycket utav är whiteboardtavlor när kommunikation med personalen ska ske. 

 

Whiteboardtavlorna funkar för truckgruppens del tycker jag som en anslagstavla och det kan vara information 

om saker som händer runt omkring och det behöver inte vara viktigt information för våran grupp utan det kan 

vara information om andra förändringar inom landstingsservice som rör hela organisationen och sen blir det ju 

väldigt mycket att signalera åt personalen att nu har detta hänt eller att dessa avdelningar har flyttat, här är de nya 

rutinerna, kom ihåg de olika bitarna. För jag kan se att problemet med kommunikationen här är att halva min 

personalstyrka utgår från c8 och den andra från 35:an och alla är egentligen hela tiden ute och snurrar. Jag tror 

att kommunikationen blir mycket enklare om man har personalen på ett och samma ställe, där man träffas hela 

tiden. Så därför blir whiteboardtavlorna/anslagstavlorna ett sätt att få ut information till hela truckgruppen 

eftersom alla inte är här alla dagar utan alla går på olika scheman. 

 

Här säger AT att whiteboardtavlan blir som en slags central punkt i ATs kommunikation med 

truckgruppen eftersom alla är utspridda och alla jobbar på olika scheman. Kommunikationen 

som läggs upp här berör inte direkt truckgruppen utan det är mer ändringar som pågår runt om 

på sjukhuset. 

 

6.1.2 Arbetsledare patientgrupp, AP: 

 

AP använder sig i sitt arbete utav sex olika kommunikationskanaler. De 

kommunikationskanaler som AP använder sig mest utav är mail, telefon och ansikte mot 

ansikte. Mail och telefon används mest till att prata med kunder och andra chefer, medans 

ansikte mot ansikte kommunikation används mest till att prata med personalen eftersom AP 

sitter så nära personalen. 

 

”… whiteboardtavla, mail, telefon, ansikte mot ansikte, komradio och sökare…” 

 

6.1.3 Truckgrupp personal 1, TP1: 

 

TP1 använder sig huvudsakligen av komradio och sökare i sitt arbete. 
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”… jag använder ju sökare och komradio mest och sedan så svarar jag på sökningarna via 

telefon. Det är väl de kommunikationsmedel jag använder .” 

Whiteboardtavlan använder TP1 om det är något meddelande som TP1 vill förmedla. 

”… om man vill skriva något meddelande.” 

Sedan använder TP1 dator när TP1 kör gas och telefon eftersom gasturen kräver att man har 

kontakt med gasleverantörer. En annan kommunikationskanal som TP1 använder är 

arbetsordrar. Dessa får TP1 i pappersform som sedan TP1 utför och skriver på att TP1 har 

utfört detta jobb. 

  

 

6.1.4 Truckgrupp personal 2, TP2: 

 

TP2 pratar mycket med sina kollegor ansikte mot ansikte, när TP2 kommunicerar med sin 

chef då är det telefon som gäller eller om chefen ska få tag på TP2 så går det oftast via 

komradion. Sökare använder TP2 också men inte lika ofta som telefon och komradio, de två 

är de främsta kommunikations kanaler i TP2s jobb. När det kommer till användandet av 

whiteboardtavlan så säger TP2 följande. 

… Om man vill förmedla saker som är bestående… eller om man vill att folk ska komma ihåg det som står på 

tavlan och även om folk inte jobbar, eftersom vi jobbar skift … då kan man skriva: varför gjorde ni så här, eller 

ge beröm men det händer inte så ofta på det här bygget. 

Whiteboardtavlan använder TP2 som någon form av indirekt kommunikation med sina 

arbetskamrater som både jobbar när TP2 jobbar men även till de som är lediga just den dagen. 

Datorn använder TP2 inte alls eftersom TP2 inte har någon tillgång till den. TP2 använder 

rosingar men även avvikelserapporter till en form av kommunikation mot avdelningar på 

sjukhuset. De används mest när avdelningarna har gjort något fel och då debiterar TP2 

avdelningen för det extrajobb som man har utfört. 

 

 6.1.5 Truckgrupp personal 3, TP3: 

 

De främsta kanalerna som TP3 använder är sökare, komradio och mycket ansikte mot ansikte 

kommunikation. Whiteboardtavlan använder TP3 sällan, det är mest information som TP3 får 
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från tavlan. Kommunikation är en viktig del av arbetet anser TP3. Där kommer 

whiteboardtavlan bra in, det är oftast extra arbeten uppskrivna på den så då måste man iväg 

och fixa de. 

6.1.6 Patientgrupp personal 1, PP1:  

De kommunikationskanaler som PP1 använder främst i sitt arbete är komradion och datorn. 

Whiteboardtavlan använder PP1 inte till en direkt kommunikation men PP1 läser från tavlan 

då och då eftersom det är AP som lägger upp information där. 

… om jag får något jobb från cheferna då får jag det muntligt, annars är det inget som kräver någon specifik 

kommunikation. Sängjobben får jag via komradion samma sak med journalerna och proverna17 och då kommer 

allt via ordercentralen 

6.1.7 Patientgrupp personal 2, PP2: 

 

PP2 jobbar för det mesta i ordercentralen, där säger PP2 att 90 procent av PP2s tid går åt att 

kommunicera med kunder via e-mail samt telefon. De resterande 10 procenten ägnas åt att 

kommunicera via komradios. 

 

Telefonen använder PP2 för att ta emot jobb från kunder samt för att prata med kunder om 

deras önskemål. Men främst till att komma fram till en kompromiss som både passar kunden 

samt transport. Vad är det för samtal som PP2 ringer?  

Vissa transporter kan vi inte göra själva, t.ex. väldigt akuta transporter till Västerås eller Stockholm … då har vi 

vissa firmor som vi har avtal med som vi lejer in och då måste jag ringa till de och boka in jobben med dem. 

Samtidigt så har vi också stora flyttar av t.ex. hela avdelningar då har vi inte personal så att det räcker … jag tar 

emot ordern från kunden och då måste jag sen boka in den via en annan firma, så att på det sättet så sitter man i 

telefonen hela dagarna… 

När det kommer till dator användandet i PP2s jobb så säger PP2 att datorn används hela tiden. 

Alla jobb bokförs i datorn, tar man inte emot jobb via e-mail så får man bekräftelser via e-

mail. Om det är något som har strulat sig så har PP2 tillgång till alla arbetsbeskrivningar på 

datorn och PP2 kan enkelt gå in och se vad som står där och vad som skall göras.  

Komradion använder PP2 till de korta jobben och när man ska ha en kort kommunikation. 

T.ex. när PP2 delar ut patientjobb eller när PP2 ska be någon att ringa upp till PP2 för att få 
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mera information om ett specifikt jobb. Whiteboardtavlorna använder PP2 inte så mycket, 

PP2 kollar tavlorna sällan. 

 

6.1.8 Patientgrupp personal 3, PP3: 

 

PP3 använder sig mycket utav komradio och telefon och dator eftersom PP3 jobbar mycket på 

jourtid. Då är ordercentralen stängd och personalen tar själva emot alla jobb via en 

mobiltelefon. Jobben skriver de in via en dator. Whiteboardtavlorna använder sig PP3 mycket 

sällan utav. Dels för att det är för mycket oväsentlig information där och att det är ganska 

rörigt.  

 

 

6.2 Är cheferna och de anställda helt överens om hur kommunikationen ska ske? 

 

6.2.1 Arbetsledare truckgrupp, AT:  

 

AT strävar mer efter en personlig kontakt med sin personal, komradio och sökare används 

bara i det första steget i kommunikationen. 

 

Kommunikationen är ju det ofta att träffas, sitta och prata så här som du och jag gör nu, den typen av 

information.  Sen är det via telefon, sen är det komradio, kommunikation kör man inte via sökare, men det är ett 

sätt att få tag på någon sen är det antigen telefonkontakt eller personlig kontakt. 

I intervjun framgick det att det inte finns någon särskild rutin för hur AT ska kommunicera 

med sin personal. AT sköter det på det bästa sättet för just den situationen som AT befinner 

sig i. 

 

… det finns ju olika kommunikationsbitar men inte att jag ska prata, de här sakerna ska jag ta muntligt o de här 

sakerna ska jag ta skriftligt på anslagstavlan, nej inget sådant utan att på det bästa sättet få … ja sprida 

informationen 
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6.2.2 Arbetsledare patientgrupp, AP:  

 

AP tycker att närheten till personalen är viktig och att de ska veta att de kan komma in 

närsomhelst in till AP och prata. 

”… den här närheten och de vet att de alltid ska kunna gå in o prata med mig om det är nått. 

Det här med raka puckar högt i tak. Det är det som jag försöker att eftersträva.” 

Vad hoppas AP få ut av denna kommunikation? 

Jag vill få det till en så harmonisk arbetsplats som möjligt, man ska kunna känna trygghet i sitt arbete, det ska 

alltid finnas någon som man kan vända sig till om man har något problem … det är ju det här med öppenhet och 

ärlighet … det är det man försöker eftersträva. 

 Hur tror AP att APs personal uppfattar den här kommunikationen? 

Det är 35 personer, så det upplevs på 35 olika sätt så kommunikation är väldigt svårt alltså för har man 35 olika 

personer, plockar man in de och har en diskussion så får man 35 olika sätt o prata med personer. Vissa kan man 

vara rakare emot och säga precis vad man vill och vad man tycker och tänker och vissa måste man hålla på och 

lirka med så det är liksom ett spel hela tiden. 

 Här visar AP på hur AP måste anpassa sin kommunikation från person till person. Det gäller 

att vara en riktig människokännare när det gäller att kommunicera med så många människor.  

”Med den större delen så får man det, sen är spannet ganska stort med ålder … vissa har ju 

jobbat här väldigt länge och det får man också ta i beaktning i kommunikationen ” 

AP tycker att AP får gensvar av det AP försöker förmedla i sin kommunikation. 

 6.2.3 Tryckgrupp personal 1, TP1: 

 

I kommunikationen med sina arbetskamrater så är det mer ansikte mot ansikte 

kommunikation och när TP1 vill förmedla något till sin arbetsledare då är det via telefon som 

den kommunikationen sker. TP1 förmedlar ett svar som tyder på att det har alltid varit på 

detta viset och det kommer att fortsätta vara så. 

 

”Vanligtvis så brukar man träffa på arbetskamraterna och arbetsledarna ringer man oftast 

lättast till” 
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6.2.4 Truckgrupp personal 2, TP2: 

 

TP2 pratar med sina kollegor ansikte mot ansikte. Om TP2 vill kommunicera med sin chef då 

är det kommunikation via telefon alternativt om chefen vill ha tag på TP2 då går det oftast via 

komradion. Det är så AT och TP2 kommunicerar den största delen, sedan finns också ansikte 

mot ansikte kommunikation mellan parterna då antigen AT kommer ner till TP2 eller om TP2 

åker upp till ATs kontor. TP2 svarar på frågan på ett liknande sätt som TP1 svarar, det verkar 

som om denna kommunikation är djupt rotad i företagskulturen.   

 

 

 

6.2.5 Truckgrupp personal 3, TP3: 

 

När det kommer till kommunikationen med AT så är det sökare, komradios och telefon som 

gäller för det mesta. Men det är AT som söker TP3 mer än vice versa. TP3 uppfattar den 

kommunikationen som mycket funktionell och TP3 tycker att det kommer raka besked då. 

 

Jag tycker att den funkar relativt bra för min del, jag får en känsla av att våra arbetsledare inte får tag i oss på 

golvet i den utsträckning som de vill. Men jag upplever det som att vi är ute och gör massa sysslor vi kan inte 

vara åtkomliga hela tiden så jag upplever det inte som ett lika stort problem som de gör. 

TP3 beskriver ett problem som han uppfattar, nämligen att arbetsledarna inte får tag i folk 

som är ute på golvet och jobbar. Men TP3 upplever det inte som ett stort problem som kanske 

arbetsledarna gör. 

 

6.2.6 Patientgrupp personal 1, PP1: 

 

Om det är något problem som PP1 tycker att AP behöver veta så är det bara att gå in på APs 

kontor och prata om det. Det är mycket mera ansikte mot ansikte kommunikation eftersom AP 

har valt att sitta så nära själva arbetsplatsen och personalen. Alla jobb som PP1 skall utföra får 

PP1 via ordercentralen. 
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6.2.7 Patientgrupp personal 2, PP2: 

 

Kommunikationen som PP2 har med sin chef är väldigt öppen och det kommuniceras mest 

verbalt eftersom ordercentralen och chefens kontor ligger bredvid varandra.  

 

 

 

6.2.8 Patientgrupp personal 3, PP3: 

 

PP3 kommunicerar med AP genom att gå in på APs kontor och ha en muntlig 

kommunikation. PP3 tycker att AP har blivit mer tillgänglig nu än för några år sen. Vad beror 

detta på? 

Att chefen har flyttat in i samma lokaler som vi befinner oss i, man kan säga att man har slutit cirkeln. När jag 

började här för 43 år sen då var det ungefär samma sak då satt chefen här och hade överblick över alla anställda. 

Fast på den tiden hade man inte radioapparater utan man fick ringa via telefon när man fick jobben alltså, så att 

på nått sätt så har cirkeln slutits. Sen kom det lite andra chefer som flyttade så man såg aldrig chefen på dagen 

det var bara en lyckoträff om man såg chefen när man gick för dagen. Ja på det sättet tycker jag att det har blivit 

bättre, om man har ett problem så kan man framföra det direkt… 

Denna lättillgänglighet beror på att AP har valt att flytta in i samma lokaler som personalen 

utgår ifrån. Det tycker PP3 är ett mycket klokt val eftersom man kan gå in till AP och ta upp 

de problem som man har. Det finns ingen särskild rutin för hur PP3 ska kommunicera med 

AP. Om PP3 vill prata med AP så går PP3 in på APs kontor och pratar, däremot så har AP 

arbetsplatsträffar när AP ska informera sådant som rör hela personalen om t.ex. när någon 

avdelning ska flytta eller någon ny rutin ska införas. 

 

 

6.3 Finns det något som man kan göra för att förbättra kommunikationen? 

 

6.3.1 Arbetsledare truckgrupp, AT: 

 

Här visar det sig att AT inte är nöjd med sin kommunikation vilket AT tror att ATs personal 

håller med AT. Men samtidigt så försöker AT förbättra kommunikationen men det går inte 

riktigt som AT vill. 
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”Jag anser att ni inte borde uppfatta den så himla bra men jag vet inte riktigt. Jag vet ju vad 

jag tycker och jag tycker fortfarande inte att kommunikationen i truckgruppen är bra men det 

är ju min åsikt…” 

Vilket för oss in på frågan om det finns någonting som AT skulle vilja förbättra. 

… det som jag egentligen tycker är viktigast är återigen att ha mera tid ta sig mera tid åt att sitta och 

kommunicera och för mig är kommunikation egentligen en dialog än en monolog.  Ju för sig så kan det vara rena 

informationsgrejer och då kan man bara rabbla upp de.  Men annars så tror jag på att sitta ner och diskutera och 

komma fram till lösningar. Sen skulle jag vilja önska då att whiteboardtavlan som då är tänkt i min värld att upp 

de olika sakerna, hit går alla från arbetsgruppen och tittar på vad som har hänt och vad det är som gäller att man 

använder sig mer av den i gruppen. Så att det inte blir det här vi har inte fått den informationen men 

informationen har suttit uppe på tavlan sen torsdags förra veckan men den har man inte tittat på, då fallerar vi ju 

redan där. Så att mer dialog mellan mig men även inom truckgruppen mellan varandra och att jag ser till att 

kanske få upp lite mer information på tavlan eller kanske att rensa undan lite så att det inte blir så mycket för jag 

tror att det gör att många kanske drar sig för att gå och titta för att ibland finns det ganska mycket information att 

titta på. Men kommunikation är alltid en tvåvägskommunikation som jag ser det, det hjälper inte hur mycket jag 

än försöker informera om ni inte lyssnar eller bollar tillbaka. Jag ser ju också en brist i kommunikationen åt det 

andra hållet som vi också har diskuterat ett antal vändor, jag måste ju få tillbaka från er när det är nått som måste 

beställas eller när det är nått som inte funkar eller frågor och funderingar. Så att det kan absolut bli mycket 

bättre. 

Här visar AT på att hon ser många brister i kommunikationen, AT vill ha mera tid till att sitta 

och föra en dialog. AT vill också använda whiteboardtavlorna till att lägga upp mera 

information men samtidigt som AT påpekar att de skulle behöva rensas på onödig 

information. Sen så försöker AT att få mera respons från sin personal så att det blir en dialog 

och inte en monolog. 

 

6.3.2 Arbetsledare patientgrupp, AP: 

 

Angående förbättringar inom kommunikationen så tycker AP att APs chefer kunde vara lite 

mer tydligare i sin kommunikation. 

”… det här med mål o grejer, det är svårt och förmedla ett mål ner i gruppen om målet inte är 

tydligt där uppe, då blir det väldigt svårt” 

 

Det kan vara svårt för AP att övertyga personalen om hur och vad de ska sträva efter när AP 

själv inte vet vad som ska göras. 
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6.3.3 Truckgrupp personal 1, TP1: 

 

Förbättringar som TP1 vill se på kommunikation är på den tekniska biten. TP1 upplever att 

det skulle underlätta TP1s jobb mycket mer om man uppgraderade den befintliga teknik som 

redan finns. När man för upp de tekniska hinder som kan tänkas dyka upp och då närmare 

bestämt att det inte finns täckning i kulvertsystemet för en mobiltelefon, så säger TP1 att 

sökare är bra på det sättet att sökningen alltid kommer fram. Men att använda sökare är lite 

gammaldags enligt TP1. Då måste man först ta sig till en telefon och sedan ringa upp den som 

har sökt istället för att via en mobiltelefon ringa tillbaka på en gång om man har missat 

samtalet. 

”… att man inte vill ha så mycket sökare utan en komradio eller en mobiltelefon. Då tänker 

jag mest på gaskörningen.” 

6.3.4 Truckgrupp personal 2, TP2: 

En förbättring som TP2 vill ha är att man inför en specifik jobbdator och att via den så får 

man rosingar elektroniskt istället för pappersform som det ser ut i nuläget. Samt att en rutin 

utvecklas för hur man skall gå tillväga när man tar emot arbetsordern. En annan förbättring 

som skulle underlätta mycket enligt TP2 är att man inför handdatorer. Varje person ska ha sin 

egen handdator för att lättare ta emot jobb och kunna lättare kommunicera mellan varandra 

samt arbetsledare. En annan förbättring skulle kunna vara att AT flyttar till lokaler närmare 

personalen så att personalen kan lättare få tag på AT. 

6.3.5 Truckgrupp personal 3, TP3: 

Precis som TP2 så vill även TP3 införa någon slags system med handdatorer för att underlätta 

jobbet. Det skulle eliminera en massa kommunikationssteg som man är tvungen att utföra i 

dagens läge.  

 Det är just det här med en handdator, en personlig handdator. Det skulle vara smidigare och få lägga upp jobben 

själv så att man ser när jobben kommer in och vad det är för jobb på en gång så att man slipper… ringa och höra 

vad det var för jobb utan man kan se på en gång och sedan lägga upp dagen med de arbetsuppgifter som dyker 

upp. 
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6.3.6 Patientgrupp personal 1, PP1: 

PP1 tycker att kommunikation överlag fungerar bra, det som PP1 ser som ett problem är på 

den tekniska sidan. PP1 vill ha bättre komradios och PP1 vill ha personlig komradios på att så 

vis få en mer ansvarskänsla och på så sätt minska irritation över när komradios inte fungerar. 

Det som man kan förbättra är väl att man har bättre radio18, de kan ju vara lite trasiga. Tekniken kan man 

förbättra för ibland så kan radiorna slå av sig och då kommer man inte fram och då får de inte tag på en, de går 

sönder ofta. Jag tycker att man ska ha en personlig radio så att man har en sådan med två batterier … för då har 

jag den och då tar jag hand om den och sätter den på laddning och byter den och ingen annan har den och går 

den sönder så säger jag till att den är sönder. Här kan man ta en och den är trasig och ingen vet vem som har haft 

sönder den utan de ställer bara undan den. 

6.3.7 Patientgrupp personal 2, PP2: 

PP2 vill ha snabbare repsons från chefshållet när idéer kommer upp till cheferna. Sedan så vill 

PP2 ha en egen radiokanal för truckgruppen då PP2 uppfattar att det kan vara störande att 

truckgruppen går in på patientgruppens kanal. 

… Rent praktiskt på jobbet, att truckgruppen har en egen radiokanal, en egen frekvens så att de inte kommer 

över oss. Jag skulle vilja ha … snabbare återknytning från chefshållet när man kommer med en idé om den 

kommer att genomföras eller inte, inte att helt plötsligt en dag så är det redan upplagt… 

PP2 vill också införa någon slags handdator för att skicka ut jobben, för just nu känns det 

ganska omständigt för PP2 att skicka ut jobb, då PP2 måste vänta på att personen ska svara på 

radion och ta emot jobbet istället för att bara skicka ut jobbet till en handdator. 

6.3.8 Patientgrupp personal 3, PP3: 

En förbättring som PP3 vill införa är att göra radiodisciplinen mycket bättre. 

Kommunikationen har blivit bättre tycker PP3, den kommunikation som brister enligt PP3 är 

den kommunikation som PP3 har med avdelningarna på sjukhuset. Då handlar det om när PP3 

ska lämna och hämta en patient. Oftast upplever PP3 det som att det är ingen som vet vilken 

patient som skall hämtas eller när PP3 kommer med en patient, då vet ingen vems patient det 

är eller på vilken sal den ligger på.  

 

 

                                                           
18

 Kommunikationsradio 
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6.4 Sammanfattning 

6.4.1 Sammanfattning: Vilka kommunikationskanaler används och vilka kanaler är de 

primära kommunikationskanalerna? 

 

De kommunikationskanaler som används i arbetet på transportavdelningen är 

kommunikationsradios, sökare, datorer, e-mail, telefon/mobiltelefon, whiteboardtavlor, 

rosingar och ansikte mot ansikte kommunikation.  

Komradios används främst av patientgruppen för att ta emot jobb och för att kommunicera 

med ordercentralen, truckgruppen använder komradios för att i vissa fall ta emot jobb men 

komradion används mest som någon form av sökare. Sökare används när det inte går att nås 

via telefon eller via komradio. Datorer och e-mail använder sig arbetsledarna av mest i sitt 

arbete, då är det främst med kundkontakt och kommunikation med andra arbetsledare eller 

chefer. Ordercentralen använder sig mycket utav datorer och e-mail. Då är det för att bokföra 

alla jobb och till kundkontakt. 

Telefon används till att svara på sökningar, ringa till arbetsledare eller till för att prata med 

kunder. Mobiltelefon används på jourtid, alla kunder ringer till en telefon som kopplas till en 

mobiltelefon så att man kan ta emot jobb. Whiteboardtavlor används till en indirekt 

kommunikation. På tavlorna så sätts det upp information som berör hela sjukhuset istället för 

transport avdelningen. Det kan röra sig om avdelningar som flyttar, någonting som byggs om 

och liknande.  

Rosingar används till att ta skicka ut extra jobb som kommer in till ordercentralen utöver de 

jobb som redan finns. Det kan röra sig om flyttar av avdelningar, sopor som måste avlägsnas 

och så vidare. Ansikte mot ansikte kommunikation är den kommunikation som används hela 

tiden, när personalen pratar med varandra på arbetsplatsen eller när arbetsledaren träffar 

personalen. 

De primära kommunikationskanalerna är komradios, telefon och ansikte mot ansikte 

kommunikation. Då det saknas täckning i kulvertsystemet så är det enklast att nå folk via 

komradio. Telefon används främst till kontakt mellan personal och arbetsledare men även en 

stor del till att kommunicera med kunder. Ansikte mot ansikte kommunikation är den 

kommunikations form som sker hela tiden på arbetsplatsen.   
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6.4.2 Sammanfattning: Är cheferna och de anställda helt överens om hur 

kommunikationen ska ske? 

 

Det finns vissa sätt som arbetsledarna och personalen kommunicerar. Det sätt som både AP 

och AT vill att kommunikationen ska gå är via ansikte mot ansikte så att man slipper 

missförstånd.  

I truckgruppen så AT uppfattar kommunikationen som godkänd men AT inser att det finns 

brister i kommunikationen. AT tycker inte att personalen ger så mycket feedback tillbaka till 

AT när vissa förfrågningar har gjorts. Inom truckgruppen så går det vanligtvis till att AT 

söker någon ur TP antigen på sökare eller via komradion, TP ringer sedan upp till AT och på 

så sätt får AT ut information eller extra jobb som måste utföras.  

Kommunikationen börjar alltså nästan alltid hos AT som kommunicerar neråt, sedan 

förväntas det att TP ska kommunicera uppåt så att det blir någon form av dialog mellan 

arbetsledare och personal. Om det är något som TP vill ta upp så ringer TP upp till AT, eller 

så väntar TP med den informationen tills AT kommer till arbetsplatsen så tar man det ansikte 

mot ansikte. 

I patientgruppen ser det lite annorlunda ut eftersom AP sitter så nära personalen. Som AP har 

uttryckt det så är APs dörr alltid öppen. Är det någonting som behövs tas upp så kan PP bara 

gå in till AP och prata. Här slipper man kommunicera via telefon eller komradios eftersom AP 

är tillgänglig nästan hela tiden. Är det problem eller frågor så väntar man på att komma 

tillbaka till bunkern och sedan prata med AP om det. 

Mer generellt så kommunicerar man viktiga och aktuella saker via telefon, komradios eller via 

ansikte mot ansikte kommunikation. På så sätt får man ut information snabbast. Information 

som inte är lika aktuell sätts upp på whiteboardtavlorna. Tavlorna fungerar som en sorts 

anslagstavla för personalen har eget ansvar att kolla upp information på. 
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6.4.3 Sammanfattning: Finns det något som man kan göra för att förbättra 

kommunikationen? 

 

Det har kommit massor av förslag på hur man kan förbättra kommunikationen, men även hur 

man kan förbättra arbetsmoralen och på sådant sätt förbättra kommunikationen. En liten 

sammanfattning följer nedan. 

Inom truckgruppen så är ATs förslag på förbättringar att personalen och AT ska ha mera 

dialog. Sedan så vill AT använda whiteboardtavlorna mera för att få ut mer information 

eftersom ATs personal jobbar på schema och inte är på arbetsplatsen varje dag. AP vill 

förbättra kommunikation från APs chefer. AP vill ha mera mål från sina chefer som AP kan 

förmedla vidare till sin personal. TP1 vill ha mindre användning av komradios. En annan 

förbättring som TP1 uppgav var att rosingarna skulle komma via datorn. TP2 vill ha tekniska 

förändringar i form av en handdator så att det underlättar arbetet. TP3 tycker likadant som 

TP2 och vill gärna ha en personlig handdator. PP3 är också inne på att förbättra den tekniska 

biten, då är det i form av bättre komradios och även personliga komradios. PP2 är också inne 

på förbättringar inom det tekniska i form av att truckgruppen ska ha en egen radiofrekvens så 

att truckgruppen inte stör patientgruppens radiofrekvens. PP2 vill också förbättra 

återknytningen från cheferna, från idé till ett färdigt förslag. PP3 vill förbättra 

kommunikationen mellan transport och avdelningarna på sjukhuset, det där som det oftast blir 

fel anser PP3. 

Rent generellt så är de tekniska förbättringar i majoritet. Någon form av handdatorer är 

truckgruppen överens om att det skulle bidra till att deras arbete går smidigare. 

Patientgruppen är lite mer splittrad och då är det de individuella önskemålen som dominerar. 

Då är det allt från tekniska lösningar till kommunikation med avdelningar som har kommit 

upp på tal.  
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7 Analys 

I detta avsnitt så appliceras teorin på empirin 

7.1 Datorisering; användning av intranät  

För att se hur det står till med intranät användandet så genomförs det en intranätsdiagnos. 

Dessa frågor ställs vid en intranätsdiagnos: 

• Tillgången till intranätet 

• Kunskapen och attityden till intranät 

• Hur många inom de olika enheterna och orterna som använder intranätet 

• Vilka personalkategorier som använder intranätet 

• Till vad och i vilken utsträckning de gör det 

• Hur många som inte använder intranätet 

• Varför de inte gör det 

• Den upplevda nyttan och användbarheten av intranätet samt dess användarvänlighet 

• Intranätets nytta i förhållande till övriga kommunikationskanaler/-källor 

• Vad som är bra och vad som är mindre bra med dagens intranät  

• Hur intranätet kan vidareutvecklas 

Vissa av dessa frågor är inte aktuella i denna analys och undersökning så intranätsdiagnosen 

har anpassats så att den passar på empirin från intervjuundersökningen. 

Tillgången till intranätet var väldigt varierande. AT, AP och PP2 använder intranätet dagligen 

i sitt arbete. Alla i personalen förutom TP2 har tillgång till en dator och på sådant sätt så får 

de tillgång till intranätet. Det är de personerna med lite mer ansvar än den genomsnittliga 

arbetaren som använder sig huvudsakligen av intranät och datorer i sitt arbete. Jobben i sig 

som de flesta i personalen gör är konstruerade på ett sådant sätt att de inte behöver använda 

datorer eller intranät i sitt arbete. 

Personalen i truckgruppen var positiva till att använda sig mer utav datorer. De rosingar som 

kommer in i pappersform idag kan man göra om så att de istället kommer via t.ex. intranätet. 

På ett sådant arbetssätt så slipper man krångla med papper och dylikt och då kan man istället 

få alla jobb via datorn och intranätet.   
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Personalen i patientgruppen har inte samma behov av att använda någon form av intranät i sitt 

arbete då alla jobb som de får kommer via ordercentralen och på så sätt så kan de inte välja 

vilka jobb som de ska utföra.   

Det är på truckgruppens sida som utveckling av ett intranät skulle vara ett stort steg. 

Truckgruppen har sina uppgifter och vet vad de ska göra från dag till dag jämfört med 

patientgruppen som inte vet vilka jobb som ska utföras förrän de anländer till jobbet och 

ordercentralen börjar dela ut jobb. Utveckling av ett smidigare system för att ta emot rosingar 

är ett välkommet inslag. 

 

7.2 Organisationskultur; Differentieringsperpektivet och Integrationsperspektivet 

Vilket av dessa två perspektiv passar bäst till patientgruppen och transportgruppen? Är det 

något perspektiv som utmärker sig, eller är det en blandning av de båda? Efter att ha 

genomfört intervjuer och hört vad respondenterna har att säga så ser man att det inte finns 

något svar som svarar helt på dessa frågor. 

Om man försöker applicera differentieringsperspektivet på truck- och patientgruppen så ser 

man att vissa av kriterierna passar in. Man kan se att personalen har olika värderingar och 

antaganden om organisationen. Eftersom båda arbetsledarna är relativt nya på sitt arbete så är 

det svårt för dem att skapa ny kultur som ska ersätta den gamla. PP3 har sett många 

arbetsledare komma och gå under de många åren som PP3 har jobbat på patientgruppen, men 

det har inte ändrat något egentligen i patientgruppens kultur utan det är arbetsledarna som har 

fått anpassa sig efter den befintliga kulturen.  

Integrationsperspektivet skulle endast passa en viss del. Alla i personalen är mer eller mindre 

överens att någonting borde förbättras i kommunikationen. Det kan tolkas som att hela 

gruppen är enig. Men vad som kan förbättras är olika i truck- och patientgruppen och där 

brister integrationsperspektivet. 

Organisationskulturen på truck- och patientgruppen är en komplicerad mix av både 

differentieringsperspektivet och integrationsperspektivet. Inget av dessa två perspektiv kan 

appliceras antigen på truck- eller patientgruppen. Men så är det i de flesta företag, inget 

företag har en kultur där alla tycker och tänker likadant. 
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7.3 Open-source development 

Både truckgruppen och patientgruppen pratar om att införa tekniska lösningar i form av 

handdatorer eller liknande. Personalen är mycket positiv till att införa något som underlättar 

arbetet.  

Truckgruppen vill ha sitt rosing-system datoriserat, så att det blir enklare att ta emot jobb och 

utföra de. Det som skulle vara ännu effektivare enligt personalen är att man får en egen 

handdator så att man kan ta emot jobben via den så att man slipper vara beroende av en 

stationär dator och på så sätt ska man kunna vara mer effektiv i sitt arbete. Patientgruppen är 

också inne på samma linje, en handdator istället för en komradio så att det blir smidigare att 

utföra jobben.  

Detta kan jämföras med hur programmerare jobbar i en open-source miljö. Alla tar en del av 

programmet och utvecklar sin del. Och på så vis gör många en liten del men till slut så blir det 

ett helt program. Om man införde ett liknande system på truck- och patientgruppen så kan 

man se det på följande sätt.  

Det tillkommer ett visst antal jobb under dagen till patientgruppen. Alla dessa jobb delas upp 

på ett antal personer och dessa personer utför dessa jobb och till slut så är alla jobb avklarade. 

På truckgruppen skulle det se likadant ut, förutom att det är mindre antal jobb som kommer 

in. Alla på patientgruppen ser jobben på sina handdatorer och kan sedan plocka på sig ett antal 

jobb och utföra de. Det samma gäller på truckgruppen, extra jobben syns i handdatorn och 

man tar emot jobben och kan sedan planera hur man ska lägga upp och slutföra jobben.  

7.4 Kommunikation och organisation 

AT tycker att det är dålig kommunikation mellan AT och TP. Kan detta bero på att 

neråtgående kommunikation är vanligare än uppåtgående kommunikation? Att kommunicera 

med sina jämlikar på arbetsplatsen är enklare än att kommunicera med de som jobbar över 

dig.  När man väl kontaktar sin arbetsledare eller chef så kan detta leda till att chefen får en 

missvisande bild av verksamheten. 

Vad det beror på finns många olika förklaringar till men forskare säger att de viktigaste är att 

man kan ha bristande förtroende för sin chef. Det stämmer inte så bra på respondenterna 

eftersom majoriteten har svarat att de upplever att de har bra kommunikation med sin 

arbetsledare. En annan faktor är att personalen inte upplever att kommunikationsklimatet inte 
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är öppet, det har AP försökt att motverka. AP vill att personalen ska känna att de kan prata om 

vad som helst och att det är ”högt i tak”19 när det gäller vad man kan ta upp. 

Därför gäller det att hitta en bra balans så att information som är viktig når den som behöver 

ha den. Man ska undvika att överbelasta chefen med för mycket information. TP2 svarade 

angående att AT skulle flytta närmare arbetsområdet att då kanske AT skulle få höra om varje 

liten grej som hände istället för att nu får AT den information som är viktigast att veta. Nu blir 

det så att man filtrerar information som AT ska få eftersom telefonkontakt måste skapas för 

att information ska nå AT. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Från intervju med AP 
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9 Slutdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka om det gick att urskilja några mönster i 

kommunikationen mellan chefer och anställda på landstingsservice i Uppsala läns transport 

avdelning på Akademiska sjukhuset med fokus på att identifiera möjligheter till förbättringar. 

Detta gjordes via åtta stycken intervjuer med arbetsledare och personal från truck- och 

patientgruppen. Nedan följer det som är mest relevant av dessa men även förslag på hur 

kommunikationen kan förbättras och vad som kan göras för att höja arbetsmoralen. 

 Det mönster som gick att urskilja i kommunikationen skiljer sig mellan de två grupperna, 

truck- och patientgruppen. I truckgruppen så sker kommunikationen mellan arbetsledare och 

personal mest via telefon då arbetsledaren sitter på c8 och är en bra bit från själva 

arbetsplatsen. Kommunikationen börjar oftast med att arbetsledaren vill ha tag på någon ur 

personalen och söker de via komradio eller sökare, personalen tar sedan emot sökningen och 

ringer upp till arbetsledaren. 

I patientgruppen så kommunicerar arbetsledare och personal mest ansikte mot ansikte. Det 

görs därför att arbetsledaren har valt att sitta där personalen befinner sig och på sådant sätt 

kunna ha översikt över sin personal och samtidigt ha en bra kommunikation.  

Efter att ha utfört detta arbete så har vissa problem uppmärksammats. Akademiska sjukhuset 

är en stor arbetsplats och för att kunna ha kontakt med varandra så krävs det tekniska 

lösningar. Telefon har inte täckning överallt i kulvertsystemet, då är komradios och sökare 

bra. Men för att kunna svara på sökare så måste man ha tillgång till telefon och det finns inte 

överallt i kulverten. Komradios kan man använda överallt men då är det risk för att det redan 

är någon på tråden när man vill använda den för att kommunicera. Användandet av dator är 

nästintill obefintlig i arbetet, i alla fall på personal sidan. Whiteboardtavlorna som är tänkta 

som någon slags central punkt i kommunikation används sällan av personalen, när personalen 

väljer att granska informationen på whiteboardtavlorna så är det oftast för mycket information 

så att man inte kan urskilja ny information från gammal information.  

De förbättringar som man kan göra för att effektivisera kommunikationen är att som många ur 

personalen har förslagit är att införa handdatorer för alla så att det blir lättare att ta emot jobb 

och sedan så blir det lättare att se vilka jobb man har gjort när allting står svart på vit på 

skärmen. Om komradios ska användas i fortsättningen så bör truckgruppen få en egen 

radiofrekvens så att truckgruppens kommunikation inte går över patientgruppens 
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kommunikation. För att whiteboardtavlorna ska användas mera effektivt så borde de rensas på 

onödig information oftare, man kan också införa något slags datum system. Man kan t.ex. ha 

en speciell ruta eller del av tavlan för den nyaste informationen som har tillkommit samt att 

man skriver datumet då denna information las upp på tavlan. En annan förbättring som kan 

göras är att AT borde flytta närmare arbetsplatsen precis som AP har gjort, för att på så sätt 

göra kommunikationen lite mer snabbare än att den ska gå via komradios, sökare och telefon 

hela tiden. Rosingarna som man i dagsläget får i pappersform kan man effektivisera genom att 

införa ett system på dator så att man får de elektroniskt, eller att man får de via handdatorer.   

Avslutningsvis så har detta arbete visat att transport enheten har en bra kommunikation, men 

den är inte optimal. Det finns detaljer som behövs rättas till för att den ska bli optimal. Om 

dessa förbättringar som detta arbete har kommit fram till införs så kan denna kommunikation 

förbättras avsevärt.   
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Bilaga 1; Intervjuguide 

Intervjuguide – Arbetsledare 
 
Kan du beskriva vad ditt arbete går ut på? 
 
Kan du beskriva hur du kommunicerar med dina anställda? 
 
Är kommunikation en viktig del av ditt arbete och isf varför? 
 
Har ni någon särskild rutin för hur ni ska kommunicera? tex arbetsledare – anställd 
 
Vilka kommunikationskanaler använder du i ditt jobb? Tex telefon, mail ändra tex använder 
du till telefon och isf till vilken sorts jobb? 
 
Hur delegerar du ut jobb? 
 
Är det nått jobb som kräver någon specifik kommunikation?  
 
Vad hoppas du få ut av denna form av kommunikation? 
 
Hur tror du att dina anställda är uppfattar den här kommunikationen? 
 
Finns det något som du skulle vilja förbättra? 
 
Tankar om bonussystem?  
 
Intervjuguide – Anställd 
 
Kan du beskriva vad ditt arbete går ut på? 
 
Är kommunikation en viktig del av ditt arbete och isf varför? 
 
Hur många kommunikationskanaler använder du i ditt jobb? Tex telefon, mail 
 
Har ni någon särskild rutin för hur ni ska kommunicera? tex anställd – arbetsledare 
 
Är det nått jobb som kräver någon specifik kommunikationskanal? 
 
Hur får du reda på vilket jobb du ska utföra? 
 
Vad hoppas du få ut av denna form av kommunikation? 
 
Hur tror du att din arbetsledare är uppfattar den här kommunikationen? 
 

Finns det något som du skulle vilja förbättra? 

Tankar om bonussystem? 

 


