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Abstract: Communication is essential for the survival of an organiza-

tion. The management formulates strategies to ensure that 
the organization will get to where they want it to go. The 
strategy is then communicated to the co-workers through the 
line manager. But who is to say that the co-worker experi-
ence the message the same way as the line manager or the 
management for that matter? The purpose of this study is to 
investigate how the middle managers at Southern Älvsborg 
Hospital experience strategic internal communication and 
further how they communicate with their co-workers. 
Through a case study approach, the case being the communi-
cation of the hospitals research strategy, I conducted 13 in-
terviews. I analyzed the material from the interviews using a 
hermeneutical approach and I used an interpretative ap-
proach to get a deeper understanding. The results show that 
the middle managers experience that the communication oc-
curs through the transmission model. They also show an in-
creased information overload, mainly due to e-mail. The 
middle managers strive for a sense making approach to com-
munication and they believe that this is best achieved 
through meetings. Only half of them have communicated or 
will communicate the research strategy with their co-work-
ers, using different strategies; 1) handing over the responsi-
bility to a researcher, 2) handing over the responsibility to a 
research manager, 3) interpreting the information and dia-
loguing about it and 4) interpreting and dialoguing about the 
information and then working with it in various teams and 
thus reflecting on what it means for their own unit. 
 

 
Nyckelord: strategisk internkommunikation, verksamhetschefer, forsk-

ningsstrategi, Södra Älvsborgs Sjukhus, mellanchefer, strate-
gisk kommunikation, strategi, SÄS 

   



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”[…] när det gäller kommunikation, […] så tror jag faktiskt att det finns inga genvägar. 
[…] Jag tror man ska titta på hur kommunicerar vi, vad ska vi ha för hyfs i hur vi kom-
municerar? Det tror jag är betydligt bättre […]. Det är min fasta ståndpunkt.”  (VC 1) 
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1 Inledning  
I detta kapitel ges först en bakgrund till organisationen och fallet som är utgångspunkt 
för denna studie, nämligen Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och kommunikationen av 
SÄS forskningsstrategi. Därefter följer problembeskrivning, syfte och frågeställningar 
samt avgränsningar. Jag har även valt att placera ett kapitel om förväntat resultat och 
begrepp i inledningen av uppsatsen för att delge läsaren mina initiala funderingar och 
tillgång till den begreppsvärld som genomsyrar uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
I Västra Götalandsregionen finns en ”ägare” i form av en regionstyrelse. Där fattas poli-
tiska beslut och fördelas regionövergripande uppdrag. Till deras hjälp har de ett hälso- 
och sjukvårdsutskott. I regionen finns också en ”beställare” som består av två hälso- och 
sjukvårdsnämnder, HSN 6 och HSN 8. De fördelar uppdrag och resurser till primärvård 
och sjukhus. Därutöver finns en sjukhusstyrelse. På årlig basis kommer styrelsen och 
beställaren överens om vilken verksamhet som ska bedrivas på SÄS, som är en ”utfö-
rare”.1 SÄS är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. SÄS finns i Borås 
och Skene och inom denna sjukhusgrupp bedriver man länssjukvård inom alla speciali-
teter och viss regionsjukvård. SÄS har cirka 4 100 anställda medarbetare, 515 vårdplat-
ser och 450 000 besök per år. Inom SÄS upptagningsområde bor det cirka 290 000 per-
soner.2 

SÄS är en hierarkiskt strukturerad organisation med tre chefsnivåer. På ledningsnivå 
återfinns sjukhusledningen, på mellanchefsnivå återfinns verksamhetscheferna och på 
operativ nivå återfinns första linjens chefer. Som ett komplement till denna hierarkiska 
struktur finns det på SÄS också en processorganisation som är horisontell och som kan 
beskrivas som en specifik patientgrupps väg genom sjukhuset.3  

SÄS sjukhusledning leds av sjukhusdirektören. I sjukhusledningen ingår bland annat två 
biträdande sjukhusdirektörer och en utvecklingschef. Utvecklingschefen har en stab som 
förser sjukhuset med olika stödfunktioner, utvecklingsstaben. Inom utvecklingsstaben 
finns olika funktioner varav en är forskningsenheten. Forskningsenheten arbetar för att 
ge stöd och service till forskningsaktiva och forskningsintresserade medarbetare på 
SÄS. Forskningsenheten har under 2013 arbetat fram ett förslag på en sjukhusövergri-
pande forskningsstrategi och har som mål att den ska kommuniceras på sjukhuset under 
hösten 2013 och våren 2014. Inför framtagandet av forskningsstrategin träffade två av 
forskningsledarna på forskningsenheten större delen av verksamhetscheferna på SÄS 
för att kartlägga den forskning som pågår på sjukhuset och för att ta emot synpunkter på 
och svara på frågor om forskning.  

I dagsläget har det framarbetade förslaget för forskningsstrategin presenterats för sjuk-
husledningen och för verksamhetscheferna. Fortsättningsvis benämner jag det framarbe-
tade förslaget som SÄS forskningsstrategi, forskningsstrategin eller strategin. Forsk-
ningsstrategin presenterades först för sjukhusledningen i början av september och togs 
emot positivt. Sedan presenterades den för verksamhetscheferna i slutet av oktober och 

                                                            
1 Södra Älvsborgs Sjukhus (2013). Presentation av SÄS. http://sas.vgregion.se/upload/S%c3%84S/In-
formationsavdelning/2013/S%c3%84S_presentation%20131030.pdf [2014-03-08] 
2 Södra Älvsborgs Sjukhus (2014). Om SÄS. http://sas.vgregion.se/sv/Sodra-Alvsborgs-Sjukhus/SAS/Om-
sjukhuset/ [2014-03-08] 
3 Södra Älvsborgs Sjukhus (2012). Processorienterat sjukhus. http://sas.vgregion.se/sv/Sodra-Alvsborgs-
Sjukhus/SAS/Om-sjukhuset/Processorienterat-sjukhus/ [2014-03-08] 
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fick även där ett positivt mottagande. Det bör här tilläggas att strategidokumentet signe-
rades av sjukhusdirektören 18 december, 2013 och att strategin börjar gälla 1 januari 
2014.  

De två biträdande sjukhusdirektörerna har ansvar för ledning och styrning av SÄS klini-
ker. På SÄS finns det 16 kliniker med en verksamhetschef för varje klinik. Verksam-
hetscheferna har chefer under sig som kallas första linjens chefer. De i sin tur har med-
arbetare som arbetar på avdelningar och mottagningar.  

Det är verksamhetscheferna som beviljar eller avslår forskningstid för sina första linjens 
chefer och medarbetare. Verksamhetscheferna får genom forskningsstrategin informat-
ion om till exempel vilken forskning SÄS vill stödja och kan därmed använda strategin 
som ett beslutsstöd. De får dessutom information om det stöd som forskningsenheten 
kan erbjuda forskningsaktiva medarbetare och vad det innebär rent praktiskt att det finns 
en forskningsstrategi på SÄS. Det är viktigt att de känner till innehållet i strategin så att 
de kan agera efter den.  

Verksamhetscheferna har fått strategin kommunicerad muntligt med stöd av en Power-
Point-presentation på ett verksamhetschefsmöte och de har fått materialet i en gemen-
sam mapp som alla verksamhetschefer kommer åt. Eftersom verksamhetscheferna ska 
fatta beslut utifrån innehållet i SÄS forskningsstrategi gällande huruvida medarbetarna 
på SÄS ska få tjänstledigt för att forska eller inte, är de målgruppen i denna uppsats, 
som handlar om hur verksamhetscheferna upplever den strategiska internkommunikat-
ionen på SÄS.  

1.2 Problembeskrivning  
Inom organisationer formuleras strategier med visioner och mål för att se till att organi-
sationen ska nå dit den vill komma. Dessa tas oftast fram av organisationens ledning 
och kommuniceras i olika chefsled ner till medarbetarna i organisationen. Heide, Johan-
son och Simonsson ser kommunikation som en viktig ledningsfråga och menar att che-
ferna i en organisation ansvarar för att de mål som sätts också nås.4 Cheferna har också 
det stora ansvaret att se till att organisationens visioner och mål kommuniceras på alla 
nivåer. Här måste chefen föregå med gott exempel för om hen inte kommunicerar gör 
ingen annan det heller, menar Högström.5  

Heide, Johansson och Simonsson menar att tanken med en strategi är att medlemmarna i 
organisationen ska känna till, förstå och agera enligt den. Den ska vara ett levande do-
kument som har genomslagskraft i praktiken, när ett beslut ska fattas. På så vis bidrar 
man till att uppfylla de övergripande målen. För att processen ska fungera måste mål 
och strategi vara begripliga och meningsfulla för de anställda. Detta i sin tur ställer stora 
krav på internkommunikationen.6 

Heide, Johansson och Simonsson menar att kommunikation är närvarande i det mesta 
medarbetare gör inom organisationen. De går på möten, löser problem vid kaffeautoma-

                                                            
4 Heide Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte (2005). Kommunikation & organisation. 1. uppl. 
Malmö: Liber. s. 19 
5 Högström, Anders, red. (1999). Kommunikativt ledarskap: En bok om organisationskommunikation. 
Stockholm: Sveriges verkstadsindustrier. s. 46 
6 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 123-124 
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ten, läser rapporter, ringer telefonsamtal, skickar e-post och så vidare. Allt detta är kom-
munikation, men de tänker kanske inte på det.7 De tänker dock på att kommunikation 
upplevs som ett problem och på att det klagas på dålig kommunikation. Medarbetare 
klagar oftast på att de inte får information, att de inte blir lyssnade på av cheferna, att de 
inte informeras om beslut, att det inte händer något trots att de påtalar de problem som 
finns och att de får för mycket information (full inkorg i e-posten). Chefer klagar på att 
medarbetare inte följer direktiv, att informationen inte når fram trots att de predikar hela 
tiden, att det muttras i korridorerna utan att man vet vad det beror på och att inkorgen i 
e-posten är sprängfull.8  

Falkheimer och Heide menar att anledningen till att människan har problem med att 
kommunicera så att hon blir förstådd är att den mänskliga kommunikationen är svår, 
komplex och ofta oförutsägbar. De menar att kommunikation inte bara är en enkel, lin-
jär process där information sprids från sändare till mottagare, utan människor använder 
sin bakgrund och utbildning, sina normer och värderingar samt sina erfarenheter för att 
tolka information. Eftersom dessa faktorer är olika för alla människor är också tolk-
ningen av information olika, vilket alltså gör kommunikationen svårare.9 Därutöver, 
menar Högström, har kommunikationen försvårats bland annat på grund av teknik och 
informationsöverflöd.10  

Enligt Högström sågs informationsöverflödet till en början som positivt, men det har för 
många nu blivit en belastning. Chefer kan få upp till 200 mail om dagen och att sortera 
bland dem och välja ut vad som är viktigt kan vara mycket svårt. Flödet ökar, men tiden 
att hantera informationen gör det inte. Det innebär att det är viktigare att hitta relevant 
information. Mottagaren avgör informationens relevans och enligt Högström innebär 
det att konkurrensen om människans uppmärksamhet är enorm.11 Mängden information 
som har effekt är konstant över tiden. Det går inte att påverka människan genom ett ökat 
informationsflöde. Ökad informationsmängd innebär alltså att mindre andel information 
ger effekt. För att lösa det ökar man informationsmängden, vilket enligt Högström inne-
bär att man konkurrerar ut sig själv och gör information till en ineffektivitetsfaktor.12  

Falkheimer och Heide menar att internkommunikation traditionellt sett har förlitat sig 
på kommunikation som följer den hierarkiska strukturen. Sannolikheten för att denna 
kommunikation ska fungera minskar ju större och ju mer komplex organisationen är. 
Fler hierarkiska nivåer innebär också längre vandring innan informationen kommer till 
den slutliga mottagaren, kommunikationen kan dröja kvar på en nivå innan den trans-
porteras vidare.13 Falkheimer och Heide menar att kommunikation inte bara handlar om 
att informera medarbetare. Budskapet man vill få fram måste anpassas efter mottagaren, 
ge en känsla av sammanhang och framföras på ett engagerande sätt. Det är enligt Falk-

                                                            
7 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 19 
8 Ibid. s. 20 
9 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2003). Reflexiv kommunikation: Nya tankar för strategiska kommu-
nikatörer. 1. uppl. Malmö: Liber. s. 15-16 
10 Högström (1999). s. 10 
11 Ibid. s. 11  
12 Ibid. s. 12-13 
13 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007). Strategisk kommunikation: En bok om organisationers relat-
ioner. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 80-81 
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heimer och Heide chefens ansvar att sortera och tolka informationen så att den blir ade-
kvat för medarbetarna. De menar att detta är den viktigaste och svåraste aspekten av 
chefens arbete.14  

Enligt Eriksson behöver ledningen och mellancheferna ha samma synsätt på internkom-
munikation för att inte skapa och överföra en splittrad kultur och oklarheter till första 
linjens chefer och medarbetare. Han menar att mellanchefernas engagemang är en avgö-
rande faktor för internkommunikationens framgång eller misslyckande.15 Falkheimer 
och Heide menar att många mellanchefer är rädda att förvanska budskapet från led-
ningen och de vågar därmed inte tolka det åt sina medarbetare.16 Heide, Johansson och 
Simonsson menar att strategibegreppet, inom organisations- och ledarskapsområdet, är 
knutet till en överordnad samordning av organisatoriska mål, riktlinjer och aktiviteter.17  

SÄS en är organisation med tydlig hierarkisk struktur och enligt strategin för Västra Gö-
talandsregionens interna kommunikation ska kommunikation som berör alla medarbe-
tare ske i linjen.18 Det innebär att man på SÄS, så som Falkheimer och Heide uttrycker 
det, förlitar sig på att kommunikationen följer den hierarkiska strukturen.19 Därmed stö-
ter man på SÄS också på de svårigheter som den hierarkiskt strukturerade kommunikat-
ionen innebär. Genom att fokusera på det som Falkheimer och Heide beskriver som den 
viktigaste och svåraste aspekten av chefens arbete gällande internkommunikation, näm-
ligen att ta emot ett budskap från ledningen, anpassa det till sina första linjens chefer 
och medarbetare och sedan kommunicera det, nedåt i hierarkin, på så vis att budskapet 
blir adekvat för var och en av dem, kan jag bidra med viktig och relevant information 
både för verksamheten och för det vetenskapliga forskningsfältet. Det är alltså av in-
tresse att undersöka hur ett antal mellanchefer på SÄS hanterar nämnda problematik, det 
vill säga hur de resonerar kring den strategiska internkommunikationen och hur de stra-
tegiskt kommunicerar vidare budskapen till sina första linjens chefer och medarbetare.   

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är således att undersöka den strategiska internkommuni-
kationen på SÄS, på verksamhetschefsnivå. Detta görs i form av en fallstudie där jag ut-
går ifrån en specifik händelse, när forskningsstrategin kommunicerades, och beskriver 
och analyserar verksamhetschefernas upplevelse av den strategiska internkommunikat-
ionen på SÄS. Det leder till följande övergripande frågeställning:  

 Hur upplevde verksamhetscheferna på SÄS kommunikationen av SÄS forsk-
ningsstrategi?  

Eftersom jag också är intresserad av att så många som möjligt har kännedom om att 
SÄS har en forskningsstrategi och innehållet i den, ställer jag även följande övergri-
pande fråga:  

                                                            
14 Falkheimer & Heide (2007). s. 81 
15 Eriksson, Peter (2011). Planerad kommunikation: Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation. 
7., [uppdaterad] uppl. Malmö: Liber. s. 240 
16 Falkheimer & Heide (2007). s. 82 
17 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 119 
18 Västra Götalandsregionen (2009). Strategi för Västra Götalandsregionens interna kommunikation. Dnr 
RSK 997-2009. s. 4 
19 Falkheimer & Heide (2007). s. 80 
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 Hur kommunicerar verksamhetscheferna SÄS forskningsstrategi vidare till sina 
första linjens chefer?  

Dessutom har jag ett intresse av att få svar på två generella frågeställningar kring intern-
kommunikationen på SÄS: 

 Vilken syn har SÄS verksamhetschefer på kommunikation? 
 Vilka kommunikationskanaler föredrar SÄS verksamhetschefer för internkom-

munikationen?  

1.4 Avgränsningar  
Inom ramen för denna uppsats avgränsas forskningsområdet till att inbegripa strategisk 
internkommunikation på mellanchefsnivå inom en organisation, vilket på SÄS omfattar 
kommunikationen av SÄS forskningsstrategi med utgångspunkt i verksamhetsnivån.   

1.5 Förväntat resultat 
Med utgångspunkt i ovan ställda frågor och den förförståelse jag har, genom att ha ver-
kat professionellt i organisationen under tio år, har jag räknat med ett visst resultat.  

Min förväntning är att verksamhetscheferna på SÄS ska beskriva att de har en positiv 
upplevelse av kommunikationen av SÄS forskningsstrategi. Detta baserar jag på reakt-
ionerna från verksamhetscheferna under mötet där SÄS forskningsstrategi kommunice-
rades i verksamhetschefsgruppen, vid vilket jag deltog som passiv observatör.  

För den andra frågeställningen förväntar jag mig ett resultat som visar att verksamhets-
cheferna strikt följer den internkommunikationsstrategi som finns i Västra Götalands-
regionen. 

När det gäller de två generella frågorna kring internkommunikation förväntar jag mig att 
verksamhetscheferna har en transmissionssyn på kommunikation och att e-post är den 
föredragna kommunikationskanalen.  

1.6 Begrepp  
Nedan definierar jag användningen av några av de vanligaste begreppen som används i 
uppsatsen.  

1.6.1 Kommunikation 
Heide, Johansson och Simonsson skriver att kommunikation är en grundförutsättning 
för att en organisation ska kunna existera, fungera och utvecklas.20 För att förstå förut-
sättningarna för hur forskningsstrategin kommuniceras på SÄS kan vi titta på en av 
många definitioner av ordet kommunikation.  

Enligt Svenska Akademiens ordlista är kommunikation överföring av information.21 
Heide, Johansson och Simonsson ser ett värde i att visa på skillnaden mellan informat-
ion och kommunikation. Information ses ibland som en enkelriktad och kommunikation 
som en dubbelriktad process. Enligt Heide, Johansson och Simonsson gör denna förkla-
ring att man ser på kommunikation på ett föråldrat och förenklat sätt, ur ett sändare-

                                                            
20 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 17 
21 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, sökord kommunikation http://www.svenskaakade-
mien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista [2013-11-25]  
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mottagare-perspektiv.22 Jag håller med om att denna förklaring känns förlegad och ser i 
stället i denna uppsats kommunikation som Eriksson definierar termen; som en dubbel-
riktad ömsesidig dialog mellan avsändare och mottagare.23  

1.6.2 Internkommunikation 
När det gäller internkommunikation brukar man skilja på formell och informell kommu-
nikation. Formell kommunikation är enligt Jacobsen och Thorsvik planerade arrange-
mang och upplägg för informationsöverföring som är kopplade till organisationens hie-
rarkiska styrsystem. Informell kommunikation menar de är all kommunikation som inte 
definieras som formell kommunikation.24 Jag använder i uppsatsen begreppet intern-
kommunikation för den hierarkiska formella kommunikation som sker inom organisat-
ionen eftersom det är denna kommunikation som är i fokus för undersökningen.  

1.6.3 Strategisk internkommunikation 
Falkheimer och Heide har definierat strategisk kommunikation som ”en organisations 
medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål”.25 Strategisk internkommunikat-
ion används av mig i denna uppsats i Falkheimers och Heides mening.    

                                                            
22 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 31-32 
23 Eriksson (2011). s. 300 
24 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2008). Hur moderna organisationer fungerar. 3., [rev.] uppl. 
Lund: Studentlitteratur. s. 304-305  
25 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (red.) (2011). Strategisk kommunikation: Forskning och praktik. 1. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 13 
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2 Tidigare forskning  
I detta kapitel, som handlar om strategisk internkommunikation, ges först en kort bak-
grund till forskningsområdets framväxt. Därefter görs en tematisk presentation av den 
tidigare forskning som jag anser har störst relevans med utgångspunkt i mitt syfte och 
mina frågeställningar.  

2.1 Forskningsområdets framväxt  
Som Heide, Johansson och Simonsson konstaterar finns det inte mycket forskning kring 
kommunikation av strategier, visioner och mål före 1990-talet. Det har troligtvis att 
göra med att den sortens styrning av organisationer var ovanlig tidigare. Genom under-
sökning av innehållet i strategidokument har forskare kommit fram till att de ofta skapas 
av de ledande cheferna för att möjliggöra identifikation med företaget för de anställda. 
Strategier har under 1990-talet utvecklats till ledningsverktyg för att främja företagets 
kultur och synsätt och för att ingjuta lojalitet och uppträdande enligt normerna hos de 
anställda på företaget. Strategidokumenten beskrivs som kärnfulla och optimistiska och 
innehållsmässigt finner man till stor del allmänna deklarationer med betoning på vär-
den, positiva handlingar och riktlinjer inom ramen för företagets uttalade ideologier.26 

Nedan följer en tematisk presentation av, för min undersökning, relevant tidigare forsk-
ning. Det handlar om Catrin Johanssons doktorsavhandling Visioner och verklighet: 
Kommunikationen om företagets strategi27, Charlotte Simonssons doktorsavhandling 
Den kommunikativa utmaningen: En studie av kommunikationen mellan chef och med-
arbetare i en modern organisation28 och Tomas Müllern och John Steins bok Övertygan-
dets ledarskap: Om retorik vid strategiska förändringar29. I dessa tre verk behandlas 
kvalitativa undersökningar av strategisk internkommunikation.  

2.2 Kommunikationen initieras av ledningen  
Johansson har i sin avhandling har analyserat och kartlagt kommunikationen om strate-
gin i ett företag från koncernledning till anställda.30 I sin avhandling beskriver och ana-
lyserar Simonsson ledarskapet och kommunikationen mellan chef och medarbetare, 
inom en modern organisation.31 Müllern och Stein har undersökt ledningens retorik vid 
strategiska förändringar hos två organisationer genom fallstudier.32 Jag har i denna upp-
sats, liksom ovanstående författare, för avsikt att undersöka internkommunikationen 
inom en organisation genom en kvalitativ fallstudie. I likhet med ovanstående forskning 
handlar det i min undersökning om kommunikationen om en strategi, SÄS forsknings-
strategi. Skillnaden är att jag enbart fokuserar på mellancheferna, i detta fall verksam-
hetscheferna, och på deras roll som mottagare av kommunikation och deras kommuni-
kation vidare ut i linjen. Jag inkluderar varken deras överordnade chefer eller deras 
första linjens chefer eller medarbetare i undersökningen. I de tre ovan nämnda studierna 
utgår kommunikationen från ledningen, vilket märks väldigt tydligt i Müllern och Steins 
forskning. Något som skiljer min undersökning från detta är att kommunikationen av 
                                                            
26 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 124-125 
27 Johansson, Catrin (2003). Visioner och verkligheter: Kommunikationen om företagets strategi. Diss. 
Uppsala: Univ., 2003.   
28 Simonsson, Charlotte (2002). Den kommunikativa utmaningen: En studie av kommunikationen mellan 
chef och medarbetare i en modern organisation. Diss. Lund: Univ., 2002. 
29 Müllern, Tomas & Stein, Johan (1999). Övertygandets ledarskap: Om retorik vid strategiska föränd-
ringar. Lund: Studentlitteratur.  
30 Johansson (2003).  
31 Simonsson (2002).   
32 Müllern & Stein (1999).  
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det strategidokument som utgör fallet inte har skapats av högsta ledningen, utan av en 
funktion i stab med sjukhusövergripande utgångspunkter.   

2.3 Den hierarkiska kommunikationsstrukturen  
Enligt Johansson litar cheferna på den hierarkiska kommunikationen uppifrån och ner, 
vilket är ett mycket vanligt tillvägagångssätt. Hon menar att ledningen får en mindre ut-
vecklad och mindre formaliserad återkoppling och att den hierarkiska kommunikationen 
inte per automatik leder till överföring av målen till nästa nivå. Även Simonsson påtalar 
den traditionella hierarkiska struktur som mötena följer. Enligt Müllern och Stein följer 
ledningspersonal, närmare högsta ledningen, i större utsträckning än anställda, längre 
ifrån ledningen, den hierarkiska strukturen. De är mer aktiva, engagerade och positiva 
än anställda ute i verksamheten. Författarna menar att retoriken från cheferna är enkel-
riktad och att återkopplingen till ledningen är mindre utvecklad. Även på SÄS följer 
kommunikationen en hierarkisk struktur, kommunikationen ska gå linjevägen i de olika 
chefsleden.  

2.4 Synen på kommunikation i organisationen 
Simonsson menar att kommunikationen avgörande för det framgångsrika ledarskapet ef-
tersom chefer ägnar större delen av sin arbetstid, ca 80 procent, till att kommunicera 
med andra människor. Hon skriver vidare att kommunikationen har blivit ännu viktigare 
och ännu svårare i dagens moderna organisationer och ser det som en nödvändighet att 
gå från en enkelriktad ordergivning från chef till medarbetare till att i stället skapa me-
ning och dialog, för att uppnå delaktighet, delegering, arbete i nätverk och tvärfunktion-
ella team. Simonsson visar i sitt resultat att både chefer och medarbetare anser att kom-
munikation är mycket viktigt, men också att båda grupperna ofta struntar i eller missför-
står sitt kommunikativa ansvar. De ser på kommunikation som en teknisk överföring av 
information och det är på tekniken man fokuserar sina åtgärder för att förbättra kommu-
nikationen. Simonsson menar att viktiga kommunikationsuppgifter har en tendens att 
hamna mellan olika ledares stolar.33 Resultatet i Müllern och Steins forskning visar att 
cheferna har en transmissionssyn på kommunikation (se kapitel 4.3.1.) och att de anser 
att upprepning har stor betydelse. Men Müllern och Stein menar att detta inte verkar 
vara så effektivt, eftersom visionen blir mindre levande ju längre ifrån ledningen under-
sökningen kommer. Enligt Müllern och Stein framgår det att både chefer och anställda 
efterfrågar dialog, men att de inte har lyckats komma dit.34 Johansson illustrerar hur vis-
ionerna som skapats av de högsta cheferna tas emot på skilda sätt hos mellanchefer, av-
delningschefer och anställda. Hon arbetar efter antagandet att strategin skulle värderas 
och tolkas olika på olika nivåer, vilket också visade sig vara fallet. Budskapsöverföring 
är det som kännetecknar strategiprocessen och kommunikationen om strategin i företa-
get. Johansson menar att budskapets betydelse är beroende av kontexten och när bud-
skapet kommer till en ny kontext följer betydelsen inte automatiskt med.35 I denna 
undersökning efterfrågar jag verksamhetschefernas syn på kommunikation för att göra 
en jämförelse med den syn på kommunikation som beskrivs ovan.   

2.5 Den viktiga tolkningen av information 
Johansson menar att cheferna på det undersökta företaget inte själva var medvetna om 
de olika mottagandena av kommunikationen, utan att de utgick ifrån att andra tolkade 
målen på samma sätt som de själva gjorde. Enligt Johansson måste människor tala om 
                                                            
33 Simonsson (2002). 
34 Müllern & Stein (1999). 
35 Johansson (2003).  
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gemensamma betydelser för att kunna skapa dem och hon menar att detta meningsskap-
ande förutsätter att människor möts. Under mötena tolkades de mål som diskuterades i 
störst utsträckning mest lika av medarbetarna, medan de mål som inte diskuteras så 
mycket har fler olika tolkningar, enligt Johansson. Vidare menar hon att tolkningen av 
målen är beroende av en kontext och att ledare och anställda inte utgår från samma kon-
text. Medlemmarna konstruerar tolkning och förståelse utifrån företagets situation och 
sina egna roller, enligt Johansson.36 Även Simonsson ger en bild av chefer som bara 
sprider information vidare på möten, utan att tolka eller ge den mening. Informationen 
sätts inte i någon kontext och den bearbetas inte heller språkligt. Kommunikationen sker 
med utgångspunkt i chefens eller ledningens budskap, oftast som envägskommunikat-
ion. Simonsson menar att det som medarbetarna har att säga främst speglar det som che-
fen kommunicerat.37 Enligt Müllern och Stein uttrycker sig ledningen avsiktligen 
ganska abstrakt, särskilt när det gäller framtiden eftersom de vill att de anställda själva 
ska vara aktiva och skapa sig en uppfattning av vad framtiden kräver. De anställda rea-
gerar dock motsatt, enligt Müllern och Stein. De uppvisar ett ganska stort ointresse, vil-
ket visar sig tydligare ju längre ut i organisationen författarna ställer sina frågor. 
Müllern och Stein menat att när det som sägs är abstrakt, lämnar det stort utrymme för 
tolkning och de menar att denna retorik kan vara problematisk om ledningen vill skapa 
en entydig bild.38 I min uppsats tangerar jag denna tolkning genom att efterfråga hur 
mellancheferna på SÄS kommunicerar vidare forskningsstrategin till sina medarbetare. 

  

                                                            
36 Johansson (2003).  
37 Simonsson (2002).  
38 Müllern & Stein (1999).  
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3 Teori  
I teorikapitlet ges en kort beskrivning av tre ledande teoretiska perspektiv inom forsk-
ningsfältet internkommunikation. Eftersom det tolkande perspektivet är det valda teore-
tiska perspektivet för denna uppsats får det ett eget underkapitel i teoriavsnittet. 

3.1 Ledande teoretiska perspektiv  
Inom forskningsfältet internkommunikation finns det tre ledande teoretiska perspektiv, 
det klassiska, det tolkande och det kritiska perspektivet.39  

Det klassiska perspektivet är dominerande och kännetecknas av positivism. Inom 
positivismen utgår man från att det finns en objektiv och mätbar verklighet (fakta). 
Verkligheten existerar oberoende av människors handlingar, föreställningar och förstå-
else och kunskapsmålet är att finna lagliknande relationer mellan sociala fenomen. De 
forskningsfrågor som behandlas inom perspektivet handlar främst om relationerna mel-
lan struktur och kommunikation eller kommunikation mellan över- och underordnad. 
Man använder främst kvantitativa metoder och ser på kommunikation ur ett tranmiss-
ionsperspektiv. Fokus brukar ligga på organisationens ledning.40  

Det tolkande perspektivet kännetecknas av konstruktionism.41 Inom konstruktionismen 
utgår man från att verkligheten konstrueras socialt genom medlemmarnas subjektiva er-
farenheter. Dessa erfarenheter kommer till uttryck i ord, symboler och handlingar. I det 
tolkande perspektivet är förståelse kunskapsmålet. De forskningsfrågor som fokus lig-
ger på handlar om organisationskultur och organisationsprocesser och man använder 
främst kvalitativa metoder. Man ser på kommunikation som meningsskapande (se kapi-
tel 4.3.2) och fokus brukar ligga på både ledningen och medarbetarna i organisationen.  

Det kritiska perspektivet har många likheter med det tolkande perspektivet. Det känne-
tecknas av konstruktionism, baseras på sociala tolkningar, använder främst kvalitativa 
metoder och har en meningsskapande syn på kommunikation. Skillnaderna är att kun-
skapsmålen är att synliggöra orättvisor och maktutövande samt att skapa frigörelse. Fo-
kus brukar ligga på det ”lilla” folket och forskningsfrågorna brukar handla om de röster 
som inte kommer fram och om hur diskurser styr medarbetarnas förståelse för verklig-
heten.42  

3.1.1 Det tolkande perspektivet  
Det tolkande perspektivet började växa fram på 1980-talet som en reaktion mot det klas-
siska perspektivet. Det som främst skiljer dem åt är synen på verkligheten. Nu ansåg 
man att verkligheten konstrueras socialt genom medlemmars subjektiva erfarenheter, 
vilket leder till att man ser på organisationen och dess sociala verklighet som något som 
ständigt skapas och förändras av organisationens medlemmar. I denna socialkonstrukt-
ionistiska syn på verkligheten tror man inte att vetenskapen genererar objektiv kunskap. 
Här är man intresserad av interaktionsprocesser och medverkandens redogörelser för 
subjektiva erfarenheter.43 Detta är ett synsätt som tilltalar mig eftersom jag i denna 

                                                            
39 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 65 
40 Ibid. 
41 Ibid. s. s. 53  
42 Ibid. 
43 Ibid. s. 52-55 
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undersökning är intresserad av verksamhetschefernas subjektiva erfarenheter och upple-
velser av strategisk internkommunikation. 

I det tolkande perspektivet gör man inga anspråk på att utveckla generella teorier som 
styr sociala beteenden utan kunskapsmålet är förståelse för sociala fenomen genom hän-
synstagande till olika dimensioner i en situation. Det är vanligt att inom det tolkande 
perspektivet ha som mål att visa hur särskilda verkligheter konstrueras och upprätthålls 
socialt genom till exempel samtal och berättelser.44 Jag kommer inte att göra anspråk på 
att utveckla någon generell teori efter analysen av resultatet för denna undersökning, 
utan jag har som mål att få en ökad förståelse för upplevelsen av strategisk internkom-
munikation på verksamhetschefsnivå på SÄS. Detta uppnås genom att se på den strate-
giska internkommunikationen ur de perspektiv som verksamhetscheferna på SÄS be-
skriver under genomförda intervjuer.  

Inom forskningen flyttades fokus i det tolkande perspektivet till processer för att få en 
bättre förståelse för kommunikationens funktion och betydelse. Man ser på kommuni-
kation som meningsskapande.45 I denna undersökning läggs fokus på internkommuni-
kationsprocessen ur ett strategiskt perspektiv och min utgångspunkt är att den menings-
skapande synen på kommunikation är att föredra eftersom den möjliggör ett ömsesidigt 
utbyte och minskar risken för missförstånd.  

Undersökningsdesign och vetenskapliga metoder är främst ägnade åt att fördjupa förstå-
elsen av till exempel händelser, situationer eller processer.46 I denna undersökning utgår 
jag från en specifik händelse för att beskriva verksamhetschefernas upplevelse av strate-
gisk internkommunikation och för att få en djupare förståelse av den strategiska intern-
kommunikationsprocessen.  

Generaliserbarheten har inte så stor betydelse inom det tolkande perspektivet. Här vill 
man inkludera alla möjliga variabler och orsaker för att i slutändan fokusera på dem 
som utmärker sig i det aktuella sammanhanget.47 Jag gör inga anspråk på att kunna ge-
neralisera det resultat som framkommer efter analysen. Det som är intressant är att se på 
de fenomen som framkommer i verksamhetschefernas berättelser för att få en så bred 
bild som möjligt av deras upplevelser.  

Det tolkande perspektivet har en övervikt när det gäller att använda sig av till exempel 
intervjuer och fallstudier och fokus brukar ligga på både ledningen och medarbetarna i 
organisationen.48 Övervikten av användandet av intervjuer och fallstudier ter sig natur-
lig när det handlar om att få en djupare förståelse för en specifik händelse eller process 
och det är det val jag har gjort för denna undersökning. Fokus ligger på den strategiska 
internkommunikationsprocessen på verksamhetschefsnivå. Jag tangerar också andra ni-
våer eftersom jag undersöker verksamhetscheferna både som mottagare och som sän-
dare i kommunikationsprocessen.  

 

                                                            
44 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 55 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. s. 56 
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4 Referensram 
Utöver ett teoretiskt perspektiv behövs också en teoretisk referensram. I detta kapitel 
presenteras de förutsättningar som finns för internkommunikationen på SÄS med ut-
gångspunkt i två regionala dokument. Sedan följer ett kapitel om internkommunikation 
på mellanchefsnivå eftersom det är den nivån som är av intresse för undersökningen. 
Jag presenterar olika synsätt på kommunikation i ett kapitel, följt av ett kapitel om in-
formationskanaler och informationsmängd. Den teoretiska referensramen avslutas med 
ett kapitel om strategisk internkommunikation i linjen.  

4.1 Utgångspunkter för internkommunikationen på SÄS 
I Västra Götalandsregionen finns det en kommunikationspolicy och en strategi för in-
ternkommunikation som båda två också gäller för SÄS. Texten i detta avsnitt bygger på 
Kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen49 och Strategi för Västra Göta-
landsregionens interna kommunikation.50 Båda dessa dokument är offentliga, diarie-
förda handlingar.  

De två ovan hänvisade till dokumenten fick jag tillgång till efter min datainsamling. De 
utgör således utgångspunkter för analysen av data och inte för den empiriska undersök-
ningen.  

I kapitel 4.1.2 hänvisar jag till Västra Götalandsregionens strategi för internkommuni-
kation när jag skriver strategin, inte till SÄS forskningsstrategi.  

4.1.1 Kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen   
Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy antogs av regionfullmäktige i febru-
ari 1999. Där står det att god kommunikation med anställda en förutsättning för att reg-
ionens mål skall uppnås. I policyn ses kommunikation som ett medel för att uppnå de 
mål som ställs upp och det är ett prioriterat område och en förutsättning för att uppnå 
regionens mål. Man anger att man vill se organisationen som kommunikativ, vilket in-
nebär att kommunikation ska vara ett naturligt stöd och en motor i verksamheten och 
skapa möjlighet till dialog. Enligt Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy 
ska kommunikation ske via den eller de kanaler som är bäst lämpade med hänsyn till 
målgrupp och sammanhang. I kommunikationspolicyn tar man upp IT-utvecklingen 
som möjliggörare för snabb och samtidig kommunikation och ser att intranätet är ett 
viktigt verktyg för internkommunikationen i regionen. Genom att arbeta aktivt med 
kommunikation vill man också bidra till att tydliggöra bilden av regionen både när det 
kommer till ansvar, uppgifter, verksamheter, visioner, mål och planer.51  

När det gäller internkommunikationen ses det som ett chefsansvar i policyn: ”Varje chef 
är ansvarig för att kommunikationen fungerar inom respektive ansvarsområde”.52 Vi-
dare står det angivet att ”Varje medarbetare har ett ansvar att skaffa den information 
hon/han behöver för sitt eget arbete och det är respektive chefs uppgift att skapa förut-
sättningar för och stödja medarbetarna i denna strävan”.53 I policyn står det att informat-

                                                            
49 Västra Götalandsregionen (1999). Kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen. Dnr 00017-
1999. 
50 Västra Götalandsregionen (2009). 
51 Västra Götalandsregionen (1999). s. 1-2 
52 Ibid. s. 3 
53 Ibid. 
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ionen i kommunikationen ska anpassas till respektive målgrupp och de lokala förhållan-
dena. Språket ska vara enkelt och lätt att förstå, informationen ska vara öppen, sann och 
saklig oavsett om det handlar om positiva eller negativa budskap.54  

Enligt Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy är målgruppen för internkom-
munikation alla anställda inom regionens verksamheter. Man vill att kommunikationen 
ska anpassas till de lokala förhållanden som råder för att nå ut till och vara begriplig för 
varje enskild medarbetare och menar att detta ansvar ligger hos respektive informations-
funktion i samverkan med berörda chefer. Varje chef har i uppgift att skapa möjlighet 
till och föra dialog kring den egna verksamhetens utveckling.55  

4.1.2 Strategi för Västra Götalandsregionens interna kommunikation  
Västra Götalandsregionens strategi för internkommunikation är daterad november 2009, 
gäller för hela organisationen och är ett ledningsansvar. Där står det angivet att alla för-
valtningar i Västra Götalandsregionen har samma grunduppdrag, nämligen att ”bedriva, 
förbättra och utveckla verksamheter och ansvarsområden i enlighet med de mål, vis-
ioner, värderingar och andra utgångspunkter som beslutas av de politiska organen”.56 
Enligt strategin är det nödvändigt att bedriva ett långsiktigt och målmedvetet internkom-
munikationsarbete för att uppnå detta.57  

Internkommunikation definieras inom Västra Götalandsregionen som ”den kommuni-
kation inom regionorganisationen som syftar till att utveckla verksamheten i en önskad 
riktning – d v s kommunikation som ett verktyg för styrning och ledning”58 och sker en-
ligt formuleringen i dokumentet i tre olika former som samverkar och som kan påverkas 
och utvecklas. Det handlar om:   

 Personlig tvåvägskommunikation – människor möts med olika grad av ömsesi-
dighet (formella/informella samtal mellan medarbetare, chef och medarbetare, 
alla slags möten, kurser och konferenser) 

 Opersonlig tvåvägskommunikation (e-post, mötesplatser på intranätet) 
 Enkelriktad masskommunikation (tidningar, nyhetsbrev, trycksaker, e-post, 

intranät, anslagstavlor)59 

I strategiplanen uttrycks att medarbetare genom tvåvägskommunikation blir delaktiga 
och påverkar hur mål ska nås. Chefer och ledning får därigenom information om de för-
utsättningar, hinder och möjligheter som finns i verksamheten. Enligt strategin används 
enkelriktad kommunikation för att förmedla information, fakta och gemensamma bud-
skap. Man uttrycker att den kompletterar tvåvägskommunikationen och att den sällan är 
tillräcklig som enda kommunikationsform, vilket kan bero på att kommunikationen inte 
alltid når fram till den tänkta mottagaren, att den inte blir läst eller att den feltolkas.  I 
dokumentet tillskrivs masskommunikation den positiva egenskapen att den i bästa fall 
kan nå många mottagare utan att filtreras eller omtolkas längs vägen.60  

Enligt Västra Götalandsregionens strategi för internkommunikation tar kommunikation 
i olika former större delen av chefernas arbetstid i anspråk. Man hänvisar i strategin till 
                                                            
54 Västra Götalandsregionen (1999). s. 3 
55 Ibid. 
56 Västra Götalandsregionen (2009). s. 1 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid.  
60 Ibid. s. 1-2 
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undersökningar som visar att medarbetarna har störst förtroende för den närmaste che-
fen och att de även ser denne som den viktigaste informationskällan. Chefen är helt en-
kelt organisationens viktigaste kommunikationskanal och därför fokuserar också intern-
kommunikationsstrategin på att stödja cheferna i deras kommunikationsarbete. Man 
anger i strategin att chefen ansvarar för kommunikationen i sitt ansvarsområde, inklu-
sive medarbetarnas förutsättningar för att förverkliga mål och beslut. Chefen ska alltså 
se till att medarbetarna, som är den yttersta målgruppen för internkommunikationen och 
som omsätter de gemensamma målen och värderingarna i konkreta handlingar, har rätt 
förutsättningar för detta. Det kan handla om förutsättningar som kunskap, förhållnings-
sätt, motivation, delaktighet och ansvar. Enligt strategin har medarbetarna också ett ege-
nansvar i att inhämta den information som krävs för att utföra ett bra arbete i enlighet 
med mål och gemensamma riktlinjer.61    

I strategidokumentet skriver man om en regionövergripande benchmarkingundersök-
ning om internkommunikation som genomfördes våren 2009. Där får de närmaste che-
ferna generellt sett goda resultat när det handlar om kommunikation. Ett område med 
sämre resultat handlar om medarbetarnas kännedom om mål och planer och information 
vid förändringar. Man anger att alla chefsnivåer har en avgörande roll för dessa områ-
den.62  

Västra Götalandsregionens strategi för internkommunikation har två samverkande hu-
vudsyften som dels handlar om att vara ett styr- och ledningsinstrument som ska bidra 
till en god verksamhet där gemensamma mål, förhållningssätt, värderingar och andra 
beslut styr och genomsyrar verksamheten och dess utveckling. Det handlar också om att 
bidra till utvecklingen av en gemensam organisationskultur och regionidentitet.63  

Utifrån dessa syften har man angett olika effektmål, av vilka jag har tagit fasta på två 
stycken som är intressanta för min undersökning:  

 Ökade insikter om fastställda mål och planer  
 Större kommunikationskompetens, framförallt hos chefer64 

När det gäller målgrupper och aktörer för internkommunikation anges i strategin två hu-
vudmålgrupper; 1, alla chefer och 2, alla medarbetare. Cheferna är den högst priorite-
rade målgruppen eftersom de har det övergripande ansvaret och medarbetarnas förtro-
ende. När det gäller kommunikation som berör alla medarbetare sker insatsen via den 
ansvariga chefen, det vill säga i linjen.65 

I fråga om att förverkliga målen för internkommunikation anger man i strategin ett antal 
åtgärds- och utvecklingsområden. Några av dem är kommunikationskompetens, gemen-
samma budskap/samstämmig information och kommunikationskanaler.66  

Strategin framhåller att kommunikationskompetens handlar om att det som kommunice-
ras, vare sig det är formellt/informellt eller medvetet/omedvetet bidrar till att mål upp-
nås. Alla chefer i Västra Götalandsregionen har som grundläggande krav på sig att vara 

                                                            
61 Västra Götalandsregionen (2009). s. 2 
62 Ibid. 
63 Ibid. s. 3 
64 Ibid. s. 4 
65 Ibid. 
66 Ibid.  
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medvetna om kommunikationens betydelse, ha god kommunikationsförmåga och kom-
munikationskompetens.  Man talar om återkommande möjligheter till att utveckla denna 
kompetens både generellt och i specifika kommunikationsområden. Ett område som be-
tonas är vikten av att använda ett begripligt språk som anpassas till mottagare och situ-
ation. Enligt strategin handlar gemensamma budskap/samstämmig information om att 
”ha tydliga stringenta och samstämmiga budskap för att nå ut i hela organisationen med 
gemensamma beslut, mål, förhållningssätt, riktlinjer, strategier och dylikt”.67 Denna 
tydlighet är grundläggande i både den regionala och den lokala kommunikationen och 
för detta behövs rutiner och metoder liksom strategier. I dokumentet anges att både che-
fer och medarbetare är i behov av kommunikationskanaler som kompletterar varandra i 
en sammanhängande kommunikationsstruktur. Det måste alltså gå att nå alla medarbe-
tare med gemensam information genom interna regiongemensamma medier. I strategin 
anges att cheferna behöver en direktkanal för att öka kunskapen och insikten om till ex-
empel gemensamma mål och utgångspunkter. Här handlar det inte bara om olika me-
dier, utan även utbildningar, konferenser, seminarier med mera är viktiga kommunikat-
ionskanaler.68  

4.2 Internkommunikation på mellanchefsnivå  
Eriksson menar att mellancheferna kan användas på tre olika sätt i internkommunikat-
ionsarbetet; mellancheferna används inte, ge stöd och råd till mellancheferna och invol-
vera mellancheferna.69 Eriksson menar att kombinationen av de tre sätten att använda 
mellancheferna leder till att man undviker att göra mellanchefens roll i internkommuni-
kationsprocessen statisk.70 Mellanchefernas engagemang i kommunikationsprocessen 
medför att processen bygger på sakkunnighet och på inflytande och det blir därmed lät-
tare att praktiskt genomföra högsta ledningens fattade beslut.71    

1, Mellancheferna används inte. Utan att gå via mellancheferna kommunicerar högsta 
ledningen direkt med alla medarbetare. Ett exempel på detta är de dialogmöten som 
sjukhusledningen på SÄS har med medarbetarna (se kapitel 6.5). Det är sjukhusövergri-
pande möten, en kommunikationskanal som Aggerholm och Thomsen menar används 
och kontrolleras av ledningen.72 Mellancheferna får informationen samtidigt eller något 
tidigare, men utan att få i uppdrag att föra vidare den information som kommuniceras. 
Fördelen är att högsta ledningen vinner tid. Nackdelen är att mellancheferna inte känner 
incitament att engagera sig i kommunikationsfrågor eftersom högsta ledningen tar över 
deras uppgift. Att inte använda mellancheferna kan vara en bra metod när det som ska 
kommuniceras är organisationens fundament, det kan handla om affärsplaner, ekono-
miska resultat eller situationer där högsta ledningen vill markera sin beslutsmässighet 
eller där budskapet inte får förvanskas.73  

2, Ge stöd och råd till mellancheferna. Högsta ledningen ser det som sin uppgift att 
stödja mellancheferna i deras arbete med internkommunikationen. Man har då en central 

                                                            
67 Västra Götalandsregionen (2009). s. 5 
68 Ibid. s. 4-5 
69 Eriksson (2011). s. 240-241 
70 Eriksson (2011). s. 241 
71 Ibid. s. 242 
72 Aggerholm, Helle Kryger & Thomsen, Christina (2012). The Role of Organization-wide Meetings in 
the Communicative Practice of Strategy: The Creation of Organizational Unity and Commitment, or Ten-
sion and Paradoxes? International Journal of Strategic Communication, vol. 6, s. 128 
73 Eriksson (2011). s. 240 
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informationsfunktion som ansvarar för att ta fram information och överlåter kommuni-
kationsansvaret av informationen till mellancheferna inom respektive verksamhetsom-
råde. Detta kan på SÄS jämföras med verksamhetschefernas vidare kommunikation av 
det som kommunicerats på verksamhetschefsmötena, där de för anteckningar och tolkar 
informationen innan den kommuniceras vidare till första linjens chefer och medarbetare 
(se kapitel 6.4). När man måste anpassa övergripande budskap till olika områden i orga-
nisationen för att bli relevanta kan denna metod vara bra. Det egna resultatet är viktigare 
än organisationens totala resultat. Det finns dock en risk att budskapet inte uttrycks som 
det är avsett eller att betoning läggs på sådant som ligger i enhetens intresse eller mel-
lanchefens engagemang och prioriteringar. Mellancheferna kan dock få i uppgift att 
återkoppla resultatet till högsta ledningen för att följa upp processen. Mellancheferna 
status och engagemang ökar genom möjligheten att föra dialog med högsta ledningen.74  

3, Involvera mellancheferna. Mellancheferna måste involveras från början när det gäller 
att analysera och utvärdera omfattande förändringar. På SÄS har man använt detta ar-
betssätt när det gäller framtagandet av SÄS forskningsstrategi. Verksamhetscheferna in-
tervjuades kring aktuell pågående forskning på klinikerna och hade möjlighet att ställa 
frågor och föra dialog kring detta utifrån sin egen kontext. Om mellancheferna utesluts 
eller bjuds in mitt i processen kommer de inte att medverka till att det som beslutats 
verkligen genomförs. Genom att vara med och påverka beslutsprocessen känner de en 
större motivation att genomföra beslutet. Genom att ha med mellancheferna i alla delar i 
beslutsprocessen blir beslutsunderlaget verklighetsförankrat och det underlättar genom-
förandet av fattade beslut. Denna process kan ofta ta lång tid. Man kanske fattar rätt be-
slut, men frågan är om man hinner genomföra det.75  

4.3 Synen på kommunikation  
Nedan presenteras och diskuteras två olika synsätt på kommunikation, transmissionssy-
nen och den meningsskapande synen.  

4.3.1 Transmissionssyn på kommunikation 
Heide, Johansson och Simonsson beskriver sändare, meddelande, kanal och mottagare 
som de fyra grundelementen som de tidiga kommunikationsmodellerna bygger på och 
menar att den linjära modellen av kommunikationsprocessen är kändast. I denna modell, 
som kallas transmissionssynsättet, ser man på kommunikation som överföring av med-
delanden från sändare till mottagare.76 Robertson beskriver det som en mekanisk pro-
cess som flyttar information från en punkt till en annan.77 Johnson använder en läkeme-
delsmetafor för att visa att man måste tänka på administreringen av läkemedel liksom 
kommunikation. Man tar inte hela dosen på en gång och förväntar sig att effekten ska 
vara för alltid. Nej, medicinen administreras upprepat med en viss förutbestämd fre-
kvens för att effekten ska hålla i sig. Han menar att denna repetition också kan vara 
skadlig, man kan bygga upp en tolerans och överdosera. Det samma gäller för kommu-
nikation.78  

                                                            
74 Eriksson (2011). s. 241 
75 Ibid. 
76 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 32 
77 Robertson, Ed (2005). Placing leaders at the heart of organizational communication. Strategic Commu-
nication Management, vol. 9, s. 35-36 
78 Johnson, David (2008). Dosage: A Bridging Metaphor for Theory and Practice. International Journal 
of Strategic Communication, vol. 2, s. 142 
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Hallahan et al. menar att kommunikationen ur detta perspektiv är ett enkelriktat utsänd-
ande av information och kritiserar modellen för att vara allt för sändarorienterad och för 
att den underskattar eller ignorerar mottagarens viktiga roll i processen.79 Enligt Falk-
heimer och Heide är detta den vanligast förekommande synen på kommunikation i väst-
världen.80 Heide, Johansson och Simonsson menar att man har sämre förutsättningar att 
lyckas med internkommunikationen om man stannar kvar i den föråldrade och förenk-
lade synen på kommunikation som transmissionssynen innebär.81   

4.3.2 Meningsskapande syn på kommunikation 
Genom att titta på ursprunget för ordet kommunikation framkommer en mer menings-
skapande syn. Communicare82  har latinskt ursprung och brukar översättas med att göra 
gemensamt. Det stämmer bättre in på den meningsskapande synen på kommunikation.83 
Denna kommunikation är, enligt Falkheimer och Heide en social process och sker till-
sammans med andra, när saker och ting tillskrivs mening.  

Människans tidigare erfarenheter och de innebörder som hon tillskrivit dem bildar tolk-
ningsramar. Människan försöker förstå varje ny situation utifrån sina tolkningsramar. 
Dessa blir mer omfattande med tiden eftersom nya situationer, som inte passar inom be-
fintliga tolkningsramar, leder till nya tolkningar och nytt meningsskapande. Ramarna är 
det som gör livet begripligt och meningsfullt.84  

Robertson menar att kommunikationen är en mänsklig process där man bör fokusera på 
hur människan kommunicerar snarare än på vad hon kommunicerar.85 Hallahan et al. 
ser den på denna kommunikationsmodell som interaktiv och menar att parterna som 
kommunicerar skapar och utbyter mening med varandra. De ser på kommunikationspro-
cessen i termer av aktion och reaktion.86  

I de flesta ovan hänvisade till verken är författarna dock överens om att transmissions-
synen på kommunikation är nödvändig i kombination med en meningsskapande syn på 
kommunikation.  

4.4 Kommunikationskanaler och informationsmängd  
Enligt Johnson har kanalvalet fått stor uppmärksamhet på grund av att man tror att det 
finns en optimal kanal för den uppgift som organisationen har och att kanalen kan leda 
till ökad organisationsprestation.87 De kanaler som används för internkommunikationen 
är skriftliga, elektroniska och muntliga kanaler och har alla, enligt Eriksson, både för- 
och nackdelar.88  

                                                            
79 Hallahan, Kirk et al. (2007). Defining Strategic Communication. Kirk Hallahan, Derina Holtzhausen, 
Betteke van Ruler, Dejan Verčič & Krishnamurthy Sriramesh. International Journal of Strategic Commu-
nication, vol. 1, s. 20 
80 Falkheimer & Heide (2007). s. 29 
81 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 31-32 
82 Harper, Douglas (2001-2014). Online Etymology Dictionary, sökord communication http://www.ety-
monline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=communication&searchmode=none [2013-11-25]  
83 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 31-32 
84 Falkheimer & Heide (2007). s. 31-32 
85 Robertson (2005). s. 35-36 
86 Hallahan et al. (2007). s. 20 
87 Johnson (2008). s. 143 
88 Eriksson (2011). s. 78  
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Eriksson menar att fördelarna med skriftliga kanaler är att medarbetare kan gå tillbaka 
till dem läsa dem när det passar oavsett var de befinner sig geografiskt. Risken för fel-
tolkningar är liten så länge som texten är korrekt skriven. En nackdel med skriftliga ka-
naler är att de ger små möjligheter till dialog.89 Enligt Strid har ledningen ofta en över-
tro på skriftlig information och glömmer att all information måste tolkas och sättas i sitt 
sammanhang av mottagaren.90 Elektroniska kanaler omfattar enligt Eriksson bland annat 
e-post och intranät. Fördelen med elektroniska kanaler är att de levandegör fakta i högre 
grad än skriftliga kanaler.91 Eriksson menar att muntliga kanaler som till exempel möten 
tar mycket tid i anspråk och att de kan vara mycket improduktiva. De stora fördelarna 
med muntliga kanaler är möjligheten att ställa frågor och be om förtydliganden.92 Eriks-
son anser att man behöver kombinera olika kanaler för internkommunikation för att 
uppnå effektivitet.93  

Cho et al. beskriver relationen mellan kommunikationsöverflöd och användningen av 
olika kommunikationskanaler i fråga om deras synkroniseringsnivå.94 Enligt Cho et al. 
handlar synkronisering om simultankommunikation med möjlighet att ge omedelbar 
feedback.95 Som exempel rankas möten ansikte mot ansikte som kanaler med hög klar-
het, medan skrivna dokument rankas som kanaler med låg klarhet. Kanaler med hög 
klarhet minskar sannolikheten för kommunikationsöverflöd och tvärtom.96 Johnson me-
nar att tvetydighet och osäkerhet i mänsklig informationsbehandling kräver klarare 
kommunikationskanaler. Kanaler med låg klarhet, som skrivna dokument, är enligt 
Johnson effektiva när man ska bearbeta välförstådda meddelanden och standardiserad 
data, medan kanaler med hög klarhet, som möten ansikte mot ansikte, är nödvändiga för 
att bearbeta information som är tvetydig och osäker.97    

Det är svårt att skriva om kommunikationskanaler och informationsöverflöd utan att 
nämna informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Heide, Johansson och Si-
monsson ser både för- och nackdelar med införandet av modern IKT. Den skapade nya 
möjligheter för informationsspridning, till exempel kan man snabbt och effektivt sprida 
en stor mängd information till många mottagare. Den leder också till en ökad mängd 
komplex information.98 Enligt Falkheimer och Heide är e-post sannolikt det medium an-
vänds mest för internkommunikation.99 I vissa organisationer utgör e-posten 80-90 % av 
internkommunikationen och den bidrar starkast till organisationens informationsöver-
flöd. Detta medför att medarbetarna lägger mer tid på informationshanteringen genom 

                                                            
89 Eriksson (2011). s. 78  
90 Strid, Jan (1999). Internkommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. Lund: Student-
litteratur. s. 91 
91 Eriksson (2011). s. 78-79 
92 Ibid. s. 79 
93 Ibid. s. 84 
94 Cho, Jaehee et al. (2011). The Rate and Delay in Overload: An Investigation of Communication Over-
load and Channel Synchronicity on Identification and Job Satisfaction. Jaehee Cho, Dina Inman Ramgo-
lam, Kimberly Mary Schafer & Anu Nadina Sandlin. Journal of Applied Communication Research, vol. 
39, s. 38-54  
95 Ibid. s. 40 
96 Ibid. s. 41 
97 Johnson (2008). s. 143 
98 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 101-102 
99 Falkheimer & Heide (2007). s. 84 
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att söka, läsa, granska, sortera, slänga och åtgärda informationen och mindre tid på de 
egentliga arbetsuppgifterna.100  

När det gäller informationsöverflöd uppstår det inte i ett vakuum som ett resultat av all 
tillgänglig information.101 Tidline, liksom Savolainen menar att upplevelsen av inform-
ationsöverflöd är subjektiv och handlar om att ha otillräckligt med tid för att på ett ef-
fektivt sätt använda tillgängliga informationsresurser i specifika situationer. Det handlar 
också om kombinationen av olika kanaler och IKT.102  

Savolainen, Woolfson och Hensiak skriver om informationsöverflöd och e-post. Savo-
lainen menar att det främst är e-posten som leder till upplevelsen av informationsöver-
flöd.103 Woolfson skriver om email overload och menar att e-post är ett värdefullt verk-
tyg som har revolutionerat vårt arbetssätt och att det är missbruket av e-post som är pro-
blemet.104 Här håller Hensiak med och hon menar att eftersom de flesta e-postsystem 
inte är designade för att till exempel lägga scheman och lagra adresser och telefonnum-
mer känner sig många användare överväldigade och frustrerade av e-posten och det kan 
i sin tur leda till informationsöverflöd.105   

Vidare menar Hensiak att informationsöverflöd leder till att väldigt lite information vär-
deras. Det i sin tur leder till att liten mängd relevant information används. Det skapar en 
ond cirkel där ännu mer information skickas ut med förhoppning om att just ens egen 
information ska komma fram, vilket också leder till en ökad känsla av överväldigande 
hos mottagaren.106 Människans hantering av överflödet, menar Tidline, sker genom att 
antingen vara selektiv i sin exponering genom att helt ignorera det hon inte behöver el-
ler det som är irrelevant, eller genom att ögna igenom allt.107  

Johnson menar att informationsmängden kan vara kritisk för en organisation eftersom 
för lite kommunikation troligtvis inte har önskad effekt och för mycket kommunikation 
kan vara ineffektiv och till och med medföra skadliga effekter. Han menar att det ibland 
kan vara bättre med lite kommunikation för att uppnå vissa effekter.108 Den anonyma 
författaren till Information overload or meaning underload? håller med om detta. Korri-
dorsnack i 30 sekunder kan ge större klarhet, ha större inverkan på och förklara mer än 
en PowerPoint-presentation med ett femtiotal bilder som förklarar en strategi i detalj. 
Hen menar att man måste fokusera på att minska kvantiteten och öka kvaliteten för att 
vara effektiv.109   

                                                            
100 Ibid. s. 84-85 
101 Tidline, Tonyia J. (2009). Information overload. Ingår i Encyclopedia of Library and Information Sci-
ences, tredje upplagan. Taylor and Francis: New York, S. 2492 
102 Ibid. s. 2483 och Savolainen, Reijo (2007). Filtering and withdrawing: strategies for coping with infor-
mation overload en everyday contexts. Journal of Information Science, vol. 33, s. 612 
103 Savolainen (2007). s. 616 
104 Woolfson, Beverley (2012). Information Overload: When Information Becomes Hazardous to Your 
Health. Legal Information Management, vol. 12, s. 40-41 
105 Hensiak, Kathryn (2003). Too Much of a Good Thing. Legal Reference Services Quarterly, vol. 22, s. 
89 
106 Ibid. s. 90-91 
107 Tidline (2009). s. 2485-2486 
108 Johnson (2008). s. 141 
109 Information overload or meaning underload? (2007). Strategic Communication Management, vol. 11, 
s. 7  
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4.5 Strategisk internkommunikation i linjen   
Heide, Johansson och Simonsson menar att ledarskap har gått från att styra och över-
vaka medarbetarnas beteende till att kommunicera mål.110 I stället för att förmedla och 
distribuera information ska de skapa mening och förståelse genom att sålla, tolka, för-
klara och förädla information och genom att skapa dialog för att hjälpa medarbetarna att 
skilja på viktig och oviktig information.111 Hallahan et al. håller med och menar att led-
ningskommunikation bland annat syftar till att främja förståelsen för organisationens 
uppdrag, vision och mål.112 Gay och D’Aprix anser att det är viktigt att medarbetare 
känner till och tror på organisationens strategi och att det är chefens uppgift att göra 
strategin meningsfull för medarbetarna och se till att återkoppla uppåt i organisationen. 
De menar också att det är viktigt att ge medarbetarna rätt kontext.113 Enligt Johnson är 
sannolikheten större att kommunikationen är effektiv när sändare och mottagare delar 
betydelse, föreställningar, attityder och värderingar och har ett ömsesidigt språk.114 Pro-
blemet är, enligt den anonyma författaren till artikeln Information overload or meaning 
underload? att ledarna i en organisation ofta är dåliga på att formulera sitt budskap. De 
använder ett byråkratiskt språk och komplicerar saker och ting i stället för att sätta sig in 
i mottagarnas situation.115  

Enligt Aggerholm och Thomsen ser ledningen på medarbetarna som en homogen och 
passiv grupp och bortser från att varje medarbetare inom organisationen kommunicerar 
utifrån sin egen kontext. I sin analys ser Aggerholm och Thomsen vikten av interaktion 
och ömsesidigt meningsskapande samt tolkning då det är via den kommunikativa pro-
cessen som ledningen har en chans att påverka medarbetarnas förståelse och acceptans 
för organisationskontexten och strategin.116 Robertson uttrycker att kommunikations-
processen måste prioriteras högre och att chefer på alla nivåer i organisationen måste se 
på den som någonting som fungerar eller inte fungerar, och säkerställa att den faktiskt 
fungerar. När chefen kommunicerar på ett bra sätt ökar också chansen för att medarbe-
tarna gör det.117   

  

                                                            
110 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 117 
111Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 102-103 och s. 99 
112 Hallahan et al. (2007). s. 5 
113 Gay, Chris & D’Aprix, Roger (2007). Creating line of sight between employees and strategy. Strategic 
Communication Management, vol. 11, s. 28 
114 Johnson (2008). s. 144 
115 Information overload or meaning underload? (2007). s. 7 
116 Aggerholm & Thomsen (2012). s. 145-146 
117 Robertson (2005). s. 34-35 
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5 Metod  
I detta kapitel presenteras först en metoddiskussion för att delge läsaren min förförstå-
else och mina förkunskaper, samt min roll i undersökningen. Sedan presenteras och dis-
kuteras den studiedesign som jag har valt för denna undersökning, det vill säga fallstu-
dien. Här finns också ett kapitel om de valda studiedeltagarna inklusive ett kort stycke 
om bortfall. Sedan presenteras och diskuteras datainsamling och etik samt dataanalys i 
var sitt kapitel. Sist i metodkapitlet finns ett kapitel om fallstudiens validitet och reliabi-
litet inklusive en diskussion kring dessa begrepp utifrån den genomförda undersök-
ningen.    

5.1 Metoddiskussion  
Jag har genomfört en kvalitativt inriktad fallstudie och genom halvstrukturerade inter-
vjuer undersökt SÄS verksamhetschefers upplevelser av den strategiska internkommu-
nikationen genom kommunikationen av SÄS forskningsstrategi. SÄS är den organisat-
ion, inom vilken jag själv är professionellt verksam. Jag har en god relation till flera av 
studiedeltagarna och professionell kunskap om verksamheten. Jag arbetar dessutom på 
den enhet som är ansvarig för att ha arbetat fram SÄS forskningsstrategi. Jag hade med 
mig reflektioner kring mina utgångspunkter och min förförståelse under hela undersök-
ningen och förstod att mina val skulle få konsekvenser. Nedan för jag diskussion kring 
ovanstående.   

Enligt Repstad medför det speciella problem att genomföra sin undersökning på den 
egna arbetsplatsen, till exempel på grund av att man känner dem som man ska intervjua 
eller på grund av att man har en professionell kunskap om verksamheten.118 I mitt fall 
gäller båda av dessa exempel. Jag känner inte verksamhetscheferna personligen men jag 
har en bra relation med många av dem tack vare min tidigare anställning på sjukhuset 
som chefssekreterare på sjukhusledningen. Det har dock tillkommit några nya verksam-
hetschefer sedan jag bytte arbetsplats på SÄS och jag har inte lika bra relation till dem. 
Flera verksamhetschefer som jag har en god relation till hänvisade under intervjuerna 
till sådant som jag har en förförståelse för på grund av eller tack vare min tid på sjuk-
husledningen. Jag har givetvis också en professionell kunskap om verksamheten då jag 
har arbetat på SÄS i drygt tio år. 

Det är enligt Repstad alltid ett problem att upprätthålla distans och opartiskhet när man 
genomför kvalitativa undersökningar, men det ställs också på sin spets när man har en 
personlig relation till personerna i den studerade miljön. Det medför att man har en ten-
dens att välja sida och man har personliga intressen i sin undersökning. Detta kallas en-
ligt Repstad för ”going native”, man blir helt enkelt en av de infödda.119 Jag vill dock 
inte gå så långt som att påstå att jag blev en av de infödda under undersökningen. Den 
tydliga hierarkiska strukturen på SÄS gör det lätt att se var gränserna går. Tendensen att 
välja sida har jag inte riktigt känt av, däremot har jag varit försiktig i mina formule-
ringar. Det beror på att jag, samtidigt som jag vill ge en rättvisande bild av det som jag 
undersökt, också vill behålla den goda relationen som jag har med större delen av SÄS 
verksamhetschefer. De personliga intressen jag har i min undersökning har jag så klart i 
förlängningen också nytta av själv. Genom att genomföra undersökningen på verksam-
hetschefsnivå får jag ett brett perspektiv som troligtvis kan innebära förbättringar som 

                                                            
118 Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 3., [rev.] uppl. 
Lund: Studentlitteratur. s. 104 och Patel & Davidsson (2011). s. 27 
119 Ibid.  
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kan tillämpas på fler hierarkiska nivåer på SÄS, även min egen och det kan jag inte se 
som direkt negativt.  

Liksom Repstad anger, att man kan formulera en festskrift snarare än en kritisk forsk-
ningsrapport när undersökningen genomförs på hemmaplan, är det troligtvis så att mina 
tolkningar i denna undersökning är mer åt det positiva än åt det kritiska hållet.120 Detta i 
dubbel bemärkelse eftersom jag dessutom arbetar på den enhet som tagit fram SÄS 
forskningsstrategi och eftersom den är ett viktigt dokument i mitt arbete. Min valda me-
tod och min valda teori handlar dock till stor del om tolkning av subjektiva upplevelser. 
Jag gör alltså en subjektiv tolkning av verksamhetschefernas subjektiva upplevelser. Det 
kan till viss del motivera den subjektivitet som det har medfört att det är just jag som 
genomför denna undersökning. Enligt Repstad kan min förförståelse medföra att jag får 
en ökad förståelse för vad som sker och att jag undviker att dra fel slutsatser. Den kan å 
anda sidan också medföra att jag tar fler saker för givet än jag borde göra.121 Jag ser 
dock min förförståelse och mina förkunskaper som en fördel eftersom jag upplever att 
de har varit till nytta för mig genom hela undersökningen.  

5.2 Studiedesign 
Kvalitativt inriktade fallstudier har fyra grundläggande egenskaper; de är partikularist-
iska, deskriptiva, heuristiska och induktiva.122 Partikularistisk innebär att fokus ligger på 
en specifik händelse, i detta fall kommunikationen av SÄS forskningsstrategi. Deskrip-
tiv innebär att beskrivningen av händelsen är omfattande och tät, och denna beskrivning 
återfinns i resultatkapitlets inledande del. Heuristisk innebär att läsarens förståelse för 
händelsen kan förbättras, vilket jag också upplever att den kan eftersom jag återger min 
tolkning av verksamhetschefernas upplevelser. Induktiv innebär att fallstudien till 
största delen grundar sig på induktiva resonemang, det vill säga att generaliseringar 
uppstår ur tillgänglig information med utgångspunkt i den studerade kontexten. Denna 
egenskap upplever jag att jag uppfyller eftersom jag har utgått från utskrifter av inter-
vjuerna med verksamhetscheferna när jag har gjort mina tolkningar.  

Enligt Aspers finns det olika grad av struktur i intervjuer.123 Jag valde att genomföra 
halvstrukturerade intervjuer. Enligt Merriam väljer man denna intervjustruktur när man 
vill ha viss information från alla respondenter.124 Mitt val ledde till vissa konsekvenser. 
Jag ställde till exempel på pappret fördefinierade frågor inom de områden som jag valt 
att fokusera på i min undersökning. Det innebär att jag på förhand valde vad intervju-
erna skulle handla om, vilket i sin tur begränsade verksamhetschefernas möjlighet att 
lyfta sina egna perspektiv. Anledningen till att jag gjorde detta val är att intervjun i sig 
användes som informationshämtningsmetod. Valet av denna intervjuform gjorde det 
möjligt för mig att välja vilka svar jag ville följa upp och ökade möjligheten att få igång 
en dialog kring de aktuella områden som jag valde att fokusera på.125  

5.2 Studiedeltagare 
På SÄS finns det totalt 16 verksamhetschefer. Det är de 16 verksamhetscheferna på 
SÄS som utgör min population. 13 av de 16 verksamhetscheferna som finns på SÄS har 
                                                            
120 Repstad (1999). s. 28 
121 Ibid.  
122 Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. s. 25-27 
123 Aspers, Patrik (2007). Etnografiska metoder: Att förstå och förklara samtiden. 1. uppl. Malmö: Liber. 
s. 136-137 
124 Merriam (1994). s. 88 
125 Aspers (2007). s. 137 
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valt att delta i undersökningen. Nedan presenteras de som grupp utifrån faktorer som 
kön, ålder, antal medarbetare på kliniken, antal år som verksamhetschef och huruvida de 
har någon kommunikationsutbildning.  

Den könsmässiga fördelningen hos de 13 verksamhetscheferna är 6 kvinnor (cirka 46 
%) och 7 män (cirka 54 %). Vad gäller ålder är den yngsta verksamhetschefen 48 år 
gammal och den äldsta är 62 år gammal. Medelåldern hos verksamhetscheferna är cirka 
54 år och medianen ligger på 56 år. När det gäller klinikernas storlek varierar antalet 
medarbetare från 70 stycken till 450 stycken. I snitt finns det cirka 213 medarbetare per 
verksamhetschef och medianen ligger på 200 medarbetare per verksamhetschef. Verk-
samhetscheferna har varit på sina poster olika länge. Den som har varit verksamhetschef 
längst tid har varit på sin post i 16 år och den som har varit verksamhetschef kortast tid 
har varit på sin post i 1 år. Snittet för hur länge verksamhetscheferna har varit på sin 
post ligger på cirka 7 år och medianen ligger på 6 år. Av 13 verksamhetschefer var det 
10 stycken (cirka 77 %) som deltog vid mötet 2013-10-30 och 3 stycken (cirka 23 %) 
som inte deltog vid mötet. 1 av de verksamhetschefer som deltog vid mötet angav att 
hen deltog sporadiskt. 6 av 13 verksamhetschefer angav att de saknade kommunikat-
ionsutbildning. 7 av 13 verksamhetschefer angav att de hade kommunikationsutbild-
ning. Av dessa 7 verksamhetschefer var det 2 som angav att de har en intern kommuni-
kationsutbildning och 5 stycken som angav att de har en extern kommunikationsutbild-
ning. Av dessa 5 verksamhetschefer, som har en extern kommunikationsutbildning, 
angav också 3 stycken att de har medietränats på SÄS.     

5.2.1 Bortfall 
Min avsikt var att inkludera alla 16 i verksamhetschefer i undersökningen. Av de 16 
verksamhetscheferna som finns på SÄS har 13 stycken deltagit i undersökningen. Det 
innebär att jag har ett bortfall på 18,75 %, vilket också innebär att jag har ett deltagande 
på 81,25 %. De tre verksamhetschefer som har valt att inte delta har angivit tidsbrist 
som orsak. Min upplevelse är att bortfallet inte påverkar undersökningens resultat på 
grund av att jag kunde konstatera en mättnad, det vill säga att inget nytt framkom under 
intervjuerna.  

5.3 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett genom halvstrukturerade intervjuer, se ovan. Inspiration till 
intervjumallen har hämtats från en uppsats av Thomas Karlsson och däri fokuserar jag 
på teman som synen på kommunikation, informationsmängd, kommunikationskanaler 
och kommunikation i linjen.126 I tabell 1 nedan ges exempel på frågor som ställdes un-
der intervjuerna med utgångspunkt i de teman som framkommit under undersökningens 
gång.  

   

                                                            
126 Karlsson, Thomas (2010). Strategisk kommunikation och kommunikation av strategier – en intervju-
studie kring en organisations kommunikation gällande strategier och mål. Högskolan i Gävle. 
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Tema Intervjufråga 
Synen på kommunikation (se kapitel 4.3) Skulle du kunna beskriva hur det gick till 

när SÄS forskningsstrategi kommunicera-
des i verksamhetschefsgruppen?  

Kommunikationskanaler (se kapitel 4.4) Genom vilka kanaler kommer informat-
ionen? 

Informationsmängd (se kapitel 4.4) Hur upplever du mängden information på 
SÄS? 

Kommunikation i linjen (se kapitel 4.5) Hur kommunicerar du forskningsstrategin 
med dina medarbetare?  

Tabell 1. Teman som framkommit under undersökningens gång och exempel på frågeställningar inom 
dessa teman.  

Alla 16 verksamhetschefer ringdes upp under vecka 41, 2013 för att informeras om 
undersökningen och för att boka tid för intervju. I samband med telefonsamtalen skicka-
des information ut till verksamhetscheferna via e-post (se bilaga 2), vilket de också in-
formerades om under telefonsamtalet. 13 verksamhetschefer valde att delta i undersök-
ningen och bokades in för intervjuer under vecka 50 och vecka 51. Några verksamhets-
chefer var svåra att få tag i och det krävdes upprepade försök innan jag fick tag i dem, 
antingen via telefon eller e-post. Intervjuerna genomfördes på verksamhetschefernas 
kontor eller i ett rum i nära anslutning till deras kontor. Det var verksamhetscheferna 
själva som fick avgöra var intervjuerna skulle äga rum.  

Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades en kort tid efter genomförandet. En-
ligt Repstad rekommenderas inspelning av kvalitativa intervjuer på ljudband. Till en 
början kan det kännas konstlat, men det brukat gå över efter en inledande tvekan. En av 
fördelarna är man under intervjun kan fokusera på att lyssna i stället för åt att skriva, 
vilket också gör det lättare att ställa följdfrågor. Dessutom är det en fördel att i analysen 
ha en ordagrann återgivelse av intervjuerna. En nackdel kan vara att vissa personer blir 
extremt hämmade av att bli inspelade på band.127 Jag upplevde bara denna inledande 
tvekan hos de verksamhetschefer som jag inte har en närmare relation till. Det kan ha 
berott på relationen oss emellan eller på det faktum att de var obekväma med att inter-
vjun spelades in. Alla verksamhetschefer som intervjuades gav dock sitt samtycke till 
inspelningen. För mig, som är ovan i intervjusituationer, såg jag det som en fördel att 
faktiskt kunna fokusera på att lyssna i stället för på att anteckna, vilket jag också upp-
levde gjorde det lättare att ställa följdfrågor.  

Intervjuerna med verksamhetscheferna, till vilka jag har en god relation flöt på på ett 
tillfredsställande sätt och jag fick många av de svar jag ville ha. Min upplevelse är att 
den relation som jag har med dessa verksamhetschefer gjorde det lättare för dem att 
öppna sig under intervjun. Det gjorde det dessutom lättare för mig att anta ett avslappnat 
förhållningssätt i intervjuerna. Intervjuerna med verksamhetscheferna som jag inte har 
så nära relation till kändes mer krystade och jag fick inte alltid svar som jag kunde ar-
beta med. Min oerfarenhet av intervjuundersökningar kan självfallet vara en av orsa-
kerna till detta, men eftersom intervjuerna med de verksamhetschefer som jag har en 
god relation till gick bra, tror jag att det till större delen är relationerna som påverkat ut-
fallet.  

                                                            
127 Repstad (1999). s. 70-71 
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5.3.1 Etik 
Under datainsamlingen liksom när uppsatsen publiceras, aktualiseras vissa etiska frå-
gor.128 Inför datainsamlingen har jag haft för avsikt att följa de fyra huvudkraven som 
finns i vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsveten-
skaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.129 Jag visar min avsikt att följa de fyra forskningsetiska principerna ge-
nom formuleringen av den information jag skickat ut till verksamhetscheferna, i sam-
band med att jag bett dem delta i undersökningen. Jag upprepade även denna informat-
ion innan starten av respektive intervju.  

Informationskravet följs här genom att jag informerar verksamhetscheferna om syftet 
med uppsatsen. Samtyckeskravet innebär att verksamhetscheferna själva bestämmer om 
de vill delta i undersökningen och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Kon-
fidentialitetskravet innebär att det inte ska gå att härleda uppgifter i undersökningen till 
respektive verksamhetschef och att uppgifterna ska förvaras på så vis att ingen obehörig 
ska kunna ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in un-
der undersökningen endast får användas till den forskning som undersökningen avser.130 
Merriam menar att det i en fallstudie är i stort sett omöjligt att skydda identiteten när det 
gäller vilket fall det rör sig om eller vilka människor som varit inblandade.131 Jag har 
inte för avsikt att göra det i denna undersökning gällande fallet eller gruppen människor. 
Jag har dock vidtagit åtgärder för att minska sannolikheten för att någon ska kunna lista 
ut vem av verksamhetscheferna som avses genom att kalla var och en av dem för VC 
följt av en siffra. Jag har inte kallat verksamhetschefen i den första intervjun för VC 1, 
utan jag har börjat på en annan siffra om det mot all förmodan skulle vara så att någon 
kommer på i vilken ordning intervjuerna har genomförts.  

5.4 Dataanalys  
Även när data analyseras behöver jag reflektera en del kring etiska problem och min 
egen roll i undersökningen. Det handlar främst om att jag själv är det primära instru-
mentet för informationsinsamling. Informationen har därmed filtrerats genom mina vär-
deringar och teoretiska utgångspunkter. Jag måste alltid ta ställning till vad som är vik-
tigt och vad som ska uppmärksammas när jag samlar in och analyserar information. Ris-
ken finns att jag utesluter information som strider mot mina egna uppfattningar, något 
som Merriam menar att man i egenskap av forskare inte alltid är medveten om.132   

Jag har tagit fram den väsentliga innebörden av det som framkom i intervjuerna genom 
att reducera och därmed kategorisera intervjusvaren i olika teman.133 I likhet med vad 
Patel och Davidson liksom Repstad anger, började jag med att läsa igenom de transkri-
berade intervjuerna för att få en helhetsbild.134 Därefter kategoriserade jag många olika 
teman som framkom i intervjuerna genom ett färgsystem för att para ihop olika utsagor i 

                                                            
128 Merriam (1994). s. 189 
129 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Stockholm: Ve-
tenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/HSFR.pdf [2013-11-05]  
130 Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rap-
portera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 63 
131 Merriam (1994). s. 193 
132 Ibid. s. 192 
133 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur . s. 174 och Patel & 
Davidsson (2011). s. 55 
134 Repstad (1999). s. 104 och Patel & Davidsson (2011). s. 29 
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intervjuerna. Jag insåg att det var en allt för detaljerad nivå och tog i stället fram ett sif-
fersystem från 1-4 där varje siffra motsvarade ett mer övergripande tema som fram-
trädde i genomläsningen av intervjuerna. Jag försökte hitta de olika temanas innebörd 
och betydelse med utgångspunkt i mitt syfte och mina frågeställningar. Slutligen gick 
jag tillbaka och tittade på intervjuerna med en mer reflekterande tolkning av helheten. I 
tabell 2 nedan ger jag exempel på utsagor för respektive tema.  

Tema Exempel 
Synen på kommunikation (se kapitel 6.1) ”Det är lättare när vi pratar med varandra. 

Då förstår i varandra bättre och då har 
också alla möjlighet att dela åsikter kring 
detta. Och då kanske undviker vi ett onö-
digt möte.” (VC 9) 

Kommunikationskanaler (se kapitel 6.5) ”Den kommer ju i mailen och på våra in-
formationsmöten.” (VC 4) 

Informationsmängd (se kapitel 6.6) ”Det är oerhört mycket. Det är för 
mycket. Folk kan inte svälja all den in-
formationen.” (VC 10) 

Kommunikation i linjen (se kapitel 6.4 ) ”Det gör inte jag speciellt mycket.” (VC 
13) 

Tabell 2. Exempel på utsagor med utgångspunkt i teman som framkommit under undersökningens gång.  

Dataanalysen har genomförts med en hermeneutisk ansats. Enligt Patel och Davidsson 
kam man enligt hermeneutiken i och genom språket skaffa sig kunskap om den mänsk-
liga verkligheten. Det finns inget intresse för att förklara olika fenomen, utan fokus lig-
ger på att förstå andra människor genom tolkning. Om man antar en hermeneutisk an-
sats gör man det subjektivt, utifrån sin egen förförståelse, det vill säga de tankar, in-
tryck, känslor och den kunskap som man själv har. Dessa ses som en tillgång för att 
tolka och förstå dem som intervjuas. Inom hermeneutiken försöker man se på helheten i 
det som studeras. Denna holism innebär att helheten är större än summan av delarna. 
Helheten ställs i relation till delarna och det sker en pendling mellan del och helhet för 
att komma fram till en så fullständig förståelse som möjligt.135 Enligt Patel och Davids-
son finns det ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska tolk-
ningen, vilket benämns den hermeneutiska spiralen.136 Det innebär att jag själv måste 
bestämma när tolkningsprocessen ska avslutas.  

I en intervjustudie kan det falla sig logiskt att använda sig av citat ur intervjuerna. Citat 
har jag använt där jag anser att det är lämpligt för att ge läsaren en direkt kontakt med 
den begreppsvärld och de uppfattningar som verksamhetscheferna har. Detta är, enligt 
Repstad, också ett sätt för läsaren att kunna jämföra sina tolkningar med mina.137 Dessu-
tom bidrar citaten till att uppfylla ett av fallstudiens kännetecken, nämligen den rika be-
skrivningen. 

5.5 Validitet och reliabilitet  
I fråga om validitet beskriver Merriam både inre och yttre validitet. Inre validitet hand-
lar om i vilken utsträckning ens resultat stämmer överens med verkligheten, om resulta-
tet fångar den verklighet som finns och om man verkligen studerar det man tror att man 

                                                            
135 Patel & Davidsson (2011). s. 29 
136 Ibid. s. 30 
137 Repstad (1999). s. 121 
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studerar.138 När det gäller inre validitet för denna undersökning menar jag att resultatet 
är min tolkning av den verklighet som verksamhetscheferna upplever och beskriver i 
den stund som intervjuerna genomfördes. Eftersom tolkningar är subjektiva är det svårt 
att säga att en annan person som genomför samma undersökning får samma resultat som 
jag fått genom mina tolkningar. Dessutom ändras ständigt den kontext i vilken jag be-
finner mig och det samma gäller för verksamhetscheferna. Det är också en bidragande 
faktor till de svar som framkommer i intervjuerna och till de tolkningar som jag gjort 
med utgångspunkt i svaren. I fråga om jag verkligen studerar det jag avsett studera 
skulle jag svara ja, till större delen. Jag har haft för avsikt att studera internkommunikat-
ionen på SÄS genom fallet SÄS forskningsstrategi och det är också där min fokus har 
legat under intervjuerna och analysen av resultatet. Jag inser att vissa av de frågor jag 
har ställt under intervjuerna har varit överflödiga och att utesluta dem hade kanske varit 
gynnsamt. Jag upplever trots detta att jag har fått svar på de frågor som ställts med ut-
gångspunkt i syftet med uppsatsen.  

Yttre validitet handlar om i vilken utsträckning de resultat man får fram i undersök-
ningen går att använda i andra situationer än den som man själv har undersökt, det vill 
säga hur pass generaliserbara resultaten är.139 Generaliserbarheten är dock inte viktig 
när man väljer fallstudiemetoden, enligt Merriam, eftersom det handlar om att gå på 
djupet med en bestämd händelse.140 I fråga om yttre validitet för den här undersök-
ningen skulle jag säga att jag håller med Merriam om att det inte är viktigt att kunna ge-
neralisera resultaten. Om man ändå skulle ha det målet i sikte skulle jag säga att jag med 
utgångspunkt i tidigare forskning ser en möjlighet att generalisera resultatet då jag fin-
ner likheter i resultatet av denna undersökning med de studier som presenteras under ka-
pitlet om tidigare forskning. Jag har dock, för denna undersökning, valt ett fall som är 
intressant i föreliggande kontext. Kontexten ändras hela tiden och därmed är det svårt 
att säga att resultaten går att generalisera i andra kontexter. Fokus har legat på att gå på 
djupet i denna kontext för att ge en så täckande beskrivning som möjligt av fallet.  

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan upprepas. Enligt Merriam 
kan begreppet reliabilitet inte tillämpas på något meningsfullt sätt i fallstudier dels för 
att den information som framkommer är en funktion av den person som bidrar med den 
och av forskarens färdigheter och dels för att den kvalitativa fallstudien i sig har ett till-
vägagångssätt som utvecklas efter hand och därmed inte kan fastställas i förväg. Detta 
medför, enligt Merriam att en upprepning av en kvalitativ undersökning inte kommer att 
ge samma resultat, vilket inte betyder att undersökningens resultat misskrediteras, utan 
flera tolkningar av samma information är fullt möjlig. Resultaten är giltiga fram till att 
de motsägs av ny information.141 I fråga om reliabilitet för den här undersökningen 
skulle jag säga att människans natur, den föränderliga kontexten samt min egen förför-
ståelse och mina tolkningar gör det i sort sett omöjligt för någon annan att upprepa re-
sultatet i min fallstudie. Begreppet i sig hör, enligt Merriam inte hemma i denna kontext 
och jag är beredd att hålla med henne. Kanske finns det alternativa kriterier för bedöm-
ningar av kvalitativa undersökningar? Detta är något som Bryman diskuterar utifrån be-
greppen tillförlitlighet och äkthet.142 Jag går dock inte närmare in på det här.   

                                                            
138 Merriam (1994). s. 177  
139 Ibid. s. 183 
140 Ibid. s. 184 
141 Ibid. s. 180-182 
142 Bryman, Alan (2013). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber. s. 352 
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Slutligen vill jag här nämna att jag har låtit en av forskningsledarna läsa igenom uppsat-
sen innan färdigställandet för att få synpunkter på innehållet. Det resulterade i små ju-
steringar i texten som inte har någon påverkan på utfallet av undersökningen. 
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6 Resultat  
I detta kapitel presenteras min tolkning av resultatet med utgångspunkt i de transkribe-
rade intervjuerna. I första kapitlet uppfyller jag ett av fallstudiens kriterier genom att ge 
en tät beskrivning av fallet, det vill säga kommunikationen av SÄS forskningsstrategi. 
Sedan följer ett kapitel om upplevelsen av innehållet i forskningsstrategin och ett kapitel 
om fördelar respektive nackdelar med att ha en sjukhusövergripande forskningsstrategi. 
Därefter avslutar jag resultatdelen kring SÄS forskningsstrategi med en presentation av 
resultaten för kommunikationen av forskningsstrategin från verksamhetscheferna till de-
ras första linjens chefer. Sist i detta kapitel finns två kapitel som handlar om kommuni-
kationskanaler och informationsmängd.  

6.1 Presentation av SÄS forskningsstrategi 
Vad gäller presentationen av SÄS forskningsstrategi har de flesta verksamhetscheferna 
samma bild. De upplever att det var en bra presentation, men har svårt att återge den 
mer specifikt. VC 13 uttrycker ”[…] alltså budskapet var tydligt och klart. […] nej, jag 
kommer inte riktigt ihåg detta. Men alltså, det, för mig var det inga frågetecken efter 
den kommunikationen och det budskap de ville ha fram, vilket jag faktiskt har glömt.”  

Majoriteten av verksamhetscheferna beskrev att forskningsledarna som presenterade 
forskningsstrategin använde sig av en PowerPoint-presentation. De uttrycker att mäng-
den material var bra anpassad till presentationen och presentationen i sig upplevdes som 
välstrukturerad. Några verksamhetschefer uttrycker att presentationen togs emot posi-
tivt. Här följer exempel från VC 5 ”[…] men också ett allmänt positivt mottagande från 
gruppen, uppfattade jag” respektive VC 12 ”[…] och min uppfattning var att det här 
landade väl”.   

De flesta verksamhetscheferna upplever att det fanns tid för dialog och frågor, vilket är 
något de efterfrågar. Flera verksamhetschefer ger uttryck för att verksamhetschefs-
mötena till större delen är av informationskaraktär, något de inte uppskattar. De menar 
att upprepning av ett och samma budskap, gång efter annan, kan leda till att man slutar 
lyssna. Det kan, enligt VC 13, handla om att ”[…] man lägger kanske då två timmar på 
ekonomi eller en och en halv timme på ekonomi varje gång. Alltså på något sätt kan jag 
inte riktigt, alltså jag vet ju att detta är viktigt och jag vet behovet, men till slut slår man 
dövörat till. […] Det är två kronor upp eller två kronor ner. Det är alltså, och det läggs 
väldigt mycket fokus på det.”  

Verksamhetscheferna ger uttryck för att kommunikationen måste bli bättre i hela chefs-
ledet och för att de själva eftersträvar personlig kontakt och dialog med sina första lin-
jens chefer. På så vis får de en uppfattning om att de verkligen har förstått, det blir inga 
missuppfattningar.  

Det framkom i intervjuerna att några faktorer som påverkar hur det brukar fungera när 
någonting ska kommuniceras i verksamhetschefsgruppen är ämnet i sig och gruppens 
dagsform. Åsikterna kring huruvida presentationer i verksamhetschefsgruppen brukar 
fungera på det vis som beskrivs ovan skiljer sig delvis i verksamhetschefsgruppen från 
att det i princip är så det brukar fungera till att det var bättre. VC 6 svarar på frågan: 

Ja, både ja och nej. Ibland så kommer det bara […] via mailen, så här 
är det ungefär, eller titta på det här. […] men ibland är det också att 
man får någonting, ja, arbetsmaterial eller förslag och så får vi kom-
mentera inom en viss deadline. Här kan jag säga att det blir nästan 
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ännu bättre när man kommunicerar ut det. […] Sen förstår jag att man 
inte alltid kan göra så, kommunicera, utan man måste skicka. För min 
del går det med både och. Här blir det ännu tydligare när man kommu-
nicerar.  

När det gäller vad som kan bli bättre kring kommunikationen av SÄS forskningsstrategi 
har verksamhetscheferna svårt att uttrycka sig om det eftersom det gått lång tid mellan 
presentationen och intervjuerna.143  

Det som verksamhetscheferna uttrycker som positivt med presentationen av SÄS forsk-
ningsstrategi är att: 

 den var bra uppbyggd och hade en tydlig struktur 
 textmängden var bra anpassad till PowerPoint-presentationen  
 den hade ett bra budskap och konkreta exempel 
 forskningsledarna presenterade forskningsstrategin växelvis, de upplevdes som 

sakliga, hade ett bra samspel och var kunniga i området 
 det fanns tid för dialog 

Verksamhetscheferna lägger ganska stort fokus på hur bra PowerPoint-presentationen 
var som kommunikationskanal. Det var liten mängd välformulerad information på varje 
sida och det var inte så många sidor totalt. Den muntliga presentationen och Power-
Point-presentationen var i harmoni med varandra. VC 5 säger att ”[…] dels så var Po-
werPointen väldigt bra uppbyggd, det vill säga jag kunde i min tur sedan förmedla den 
på ett väldigt enkelt sätt, för att det gick att förstå även om man inte hade varit med på 
mötet.” 

6.2 Innehållet i SÄS forskningsstrategi 
Flera verksamhetschefer uttrycker att det är bra att man sätter ner foten och visar att 
forskning är viktigt för SÄS. De upplever en ökad tydlighet kring forskningen på SÄS 
efter presentationen på verksamhetschefsmötet, bland annat när det gäller de forsknings-
områden som SÄS väljer att fokusera på och de stödfunktioner som forskningsenheten 
erbjuder. Även om verksamhetscheferna inte tar till sig all information så uttrycker de 
att det är bra att på övergripande nivå känna till vad det handlar om och vilka de kan 
kontakta. Till exempel uttrycker VC 10 ”Jag tycker alltid att det är bra att man visar upp 
de stödverksamheter som finns på sjukhuset, så att man har en uppfattning om, dels 
kanske inte att man tar åt sig all information, men man vet vem man ska ta kontakt med 
och lite granna övergripande vad det handlar om.” 

De allra flesta verksamhetscheferna minns syftet med forskningsstrategin som tydligt 
och klart, men de kan inte återge det. Så här uttrycker sig VC 12 ”[…] det fanns rätt 
mycket röd tråd. Det var klockrent. Det kan ju möjligtvis vara att bägge föredragande 
tryckte på det så starkt hela tiden. Men det […] framgick ju även utav det skriftliga, den 
här PowerPoint-presentationen som de hade.” 

Enstaka verksamhetschefer kan återge de strategiska forskningsområdena på vilka SÄS 
har valt att fokusera. Cirka hälften av de intervjuade verksamhetscheferna bad mig läsa 
upp dem. Den andra halvan svarade att de inte kommer ihåg dem och bad inte om någon 

                                                            
143 Forskningsstrategin presenterades 2013-10-30 och intervjuerna genomfördes 2013-12-12 – 2013-12-
20.  
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uppdatering. Efter uppläsning av de strategiska forskningsområdena för de verksam-
hetschefer som efterfrågade detta framkommer uttryck om att de är bra och att det ska 
bli spännande att se var det leder. En verksamhetschef uttrycker att de är oerhört ade-
kvata för SÄS framtid. Några verksamhetschefer uttrycker att de är intressanta och be-
rättar om egenintressen i de strategiska forskningsområdena. Det strategiska forsknings-
område som flest verksamhetschefer kommer ihåg är Smart textiles. VC 11 säger ”Jag 
kommer inte ens ihåg dem [skrattar; min anm.]. Jo, textilierna kommer jag ihåg. Det är 
ingenting som jag tyckte stack ut negativt eller kände att det inte funkar.” 

Även när det gäller det stöd som forskningsenheten erbjuder forskningsaktiva medarbe-
tare på SÄS har verksamhetscheferna svårt att återge den information som presenterades 
för dem. Några verksamhetschefer uttrycker att de inte har någon pågående forskning 
och att de därför inte känner till eller kan uttrycka sig om det stöd som erbjuds. Detta ut-
trycker VC 7 ”Det kan jag inte säga eftersom jag inte har någon forskningsaktiv medar-
betare” respektive VC 9 ”Jag kan inte bedöma det, men jag vet att ambitionen finns.”  

Några verksamhetschefer uttrycker att de har förstått att stödet är bra, med utgångspunkt 
i den kommunikation de har med sina medarbetare. ”Ja, jag har förstått att det är bra” 
säger till exempel VC 13. Andra upplever att stödet är bra, men att de behöver bli bättre 
på att söka det. En verksamhetschef upplever att det stöd som erbjuds måste presenteras 
och konkretiseras på kliniken innan hen kan uttrycka sig om det.  

En verksamhetschef som inte hade någon upplevelse av stödet innan presentationen på 
mötet tycker att det låter helt fantastiskt och att det är bra att hen nu känner till vilka 
möjligheter som finns. Så här säger VC 8 om kommunikationen av det stöd som forsk-
ningsenheten erbjuder ”[…] det var då jag tänkte att här var det reglerat, det som vi har 
saknat innan.” 

Två verksamhetschefer beskriver att de upplever att de får snabb hjälp och att de har en 
bra dialog med forskningsledarna på forskningsenheten. VC 12 säger ”Jag tycker det 
har varit väldigt bra, alltså det, […] jag har inget att klaga på, […] tvärtom. Och jag 
upplever också att vi kan använda dem vid lite mer ad hoc-liknande forskningsfrågor, så 
nej, jag tycker, så det är ju görbra till och med.” 

6.3 Positivt och negativt med SÄS forskningsstrategi  
De flesta verksamhetscheferna upplever att en fördel med att ha en forskningsstrategi är 
att det blir en tydlig linje kring vilken slags forskning som ska bedrivas på SÄS, vilket 
ger en ökad kvalitet och minskar känslan av att vara överallt, eller som VC 1 uttrycker 
det ”[…] det blir inte gjort en massa pseudoarbeten”.  

De främsta fördelarna som verksamhetscheferna ser med forskningsstrategin är att den: 

 kan göra patientnytta 
 kan användas vid rekrytering 
 kan få medarbetare att stanna kvar 
 ger medarbetare möjlighet att utvecklas vetenskapligt och kompetensmässigt 
 är enkelt skriven och kan användas som beslutsstöd 

Några verksamhetschefer upplever att SÄS forskningsstrategi kan förbättra SÄS varu-
märke genom att sätta SÄS på kartan som forskningssjukhus och sudda ut bilden av att 
SÄS enbart är ett produktionssjukhus. Det gör det möjligt för ett sjukhus av SÄS storlek 
att ligga i framkant och kan ge SÄS ett bättre rykte. Detta uttrycker VC 9 ”[…] höja 
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SÄS reputation bland alla stora myndigheter och ändra […] standarduppfattningen att 
SÄS bara är ett produktionssjukhus.”  

Några verksamhetschefer pratar om möjlighet till ökat samarbete med akademien och 
SU, medan till exempel VC 12 upplever att man ”inte kan spela på samma plan som 
man gör på en universitetsklinik”. VC 1 uttrycker det som att man inte behöver ha så 
”ambitiösa mål” eftersom man ”inte bedriver nobelforskning”.   

De flesta verksamhetscheferna upplever att det är svårt att se några nackdelar med att ha 
en forskningsstrategi. Några faktorer framkom ändå och de listas nedan.  

 Forskningsstrategin är styrande och begränsande  
 Hur bedöms forskningsprojekt som är i gråzonen? 
 Balansen mellan produktion och forskning 

Efter att ha yttrat sig om nackdelarna med att ha en forskningsstrategi kommer de flesta 
verksamhetscheferna också med motargument till de nackdelar de själva tar upp. En sty-
rande och begränsande forskningsstrategi är bättre än att ”sväva omkring” och ”vara 
överallt” som VC 7 uttrycker det. VC 8 resonerar kring balansen mellan forskning och 
produktion och uttrycker att ”verksamheten kan ju inte avvara hur många som helst 
samtidigt, så man kan göra en och annan besviken. […] om 15 vill forska samtidigt så 
kommer vi ju få bekymmer.” 

6.4 Kommunikation i linjen 
I verksamhetschefsgruppen på SÄS är man överens om att kommunikation ska gå linje-
vägen via cheferna, både uppåt och neråt, vilket VC 3 uttrycker ”[…] den ska ju gå lin-
jevägen, via cheferna, så är det ju bestämt.”  

Trots att man är överens om att kommunikationen ska gå i linjen har ungefär hälften av 
verksamhetscheferna inte kommunicerat forskningsstrategin med sina första linjens che-
fer och har heller inte för avsikt att göra det. Anledningar till detta är olika. VC 2 säger 
att hen inte kommunicerar forskningsstrategin med sina medarbetare ”eftersom jag inte 
varit medveten om den”.  

En annan anledning till att inte kommunicera forskningsstrategin med sina första linjens 
chefer är att det inte bedrivs någon forskning på kliniken. VC 7 uttrycker att hen inte 
kommunicerar forskningsstrategin ”[…] eftersom vi inte bedriver någon forskning” och 
VC 10 säger ”Jag tror inte jag kommunicerar den direkt med mina medarbetare. De är 
nog inte så involverade i forskningsstrategin.” 

Bland de verksamhetschefer som har kommunicerat SÄS forskningsstrategi framkom-
mer olika strategier.  

 Undvikande – Horisontell kommunikation: kommunikation från medarbetare till 
medarbetare 

 Undvikande/deltagande – Horisontell kommunikation/kommunikation i linjen: 
kommunikation genom forskningsledare  

 Deltagande – Kommunikation i linjen: kommunikation med egen anpassning av 
informationen 

 Deltagande/undvikande – Kommunikation i linjen/horisontell kommunikation: 
kommunikation från chef till medarbetare och vidare bearbetning av informat-
ionen 
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VC 13 säger att hen inte kommunicerar forskningsstrategin speciellt mycket, utan att det 
är viktigt att de medarbetare på kliniken som bedriver forskning finns tillgängliga för 
kommunikation med andra forskningsintresserade medarbetare. Hen hänvisar medarbe-
tarna till medarbetare som redan är knutna till systemet. På så vis ”slipper jag ta det 
själv” säger hen.   

VC 6 har kommunicerat SÄS forskningsstrategi med sina första linjens chefer genom 
att bjuda in en forskningsledare till ett klinikledningsmöte ”[…] vi bjöd in någon från 
forskningsenheten […], för jag tycker att det är allra bäst om de som har störst kunskap 
om den kommer”.  

Alla chefer i ledningsgruppen, inklusive verksamhetschefen, fick samma information 
samtidigt. Verksamhetschefen uttrycker att det ökar tydligheten, vilket minimerar risken 
för olika tolkningar, vilket i sin tur minimerar ineffektiviteten hos första linjens chefer.  

VC 5 har kommunicerat SÄS forskningsstrategi med sina första linjens chefer genom 
att visa utvalda delar av den PowerPoint-presentation som presenterades för dem på 
verksamhetschefsmötet. Hen har dessutom kompletterat kommunikationen med egna 
anteckningar från mötet. VC 5 sparade materialet i en mapp i datorn i god tid innan kli-
nikledningsmötet så att hens första linjens chefer skulle ha möjlighet att läsa igenom det 
innan mötet. VC 5 säger att hen gör detta ”[...] eftersom vi är en klinik som vill komma 
dithän att jag inte bara kommunicerar information, alltså det får inte vara rena informat-
ionsmöten, vi måste liksom kunna diskutera också.”  

VC 3 och VC 9 planerar att kommunicera SÄS forskningsstrategi med sina första lin-
jens chefer och medarbetare under våren 2014. De ser ett större arbete framför sig. VC 3 
säger ”[...] detta kan ju inte bli ett dokument som vi bara informerar om på APT”. Och 
VC 9 uttrycker ”Sen kanske vi måste göra en bedömning, vad är det som vi kan ta till 
oss som är möjligt att jobba med?”  

De uttrycker att det handlar om att själv ta till sig och begripa informationen och sedan 
förenkla och framföra den till första linjens chefer och få dem att känna sig delaktiga i 
processen. De vill arbeta vidare med dokumentet och fundera på vad det innebär för de-
ras klinik och för de olika enheterna, kanske i mindre arbetsgrupper.   

6.5 Kommunikationskanaler  
Verksamhetscheferna anser att de dominerande kommunikationskanalerna är möten och 
e-post. De ger olika uttryck för mötesdeltagande, ibland blir det för mycket, ibland vill 
de ha mer och ibland blir de uteslutna. Till exempel deltar verksamhetscheferna i tre 
olika mötesgrupper där i stort sett samma information kommuniceras och de upplever 
att denna upprepning är onödig och tidsödande. Ett annat exempel handlar om att få mer 
tid för enskilda avstämningar med sin egen chef. Slutligen tar de också upp dialogmöten 
mellan sjukhusledningen och medarbetarna, där de kan uppleva att de utesluts från kom-
munikationen helt. VC 11 upplever att det är svårt att svara på de frågor som första lin-
jens chefer och medarbetarna har utifrån det som sjukhusdirektören kommunicerar på 
dialogmötena eftersom verksamhetscheferna inte får samma information. Vidare säger 
hen:  

[…] till slut så blir det inte viktigt att, alltså det är inte jag som sprider 
informationen längre, utan den går direkt ner och den blir rätt så blan-
dad och jag har ibland inte ens fått information om det man informerar 
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om och då står jag ju rätt så tom på kunskap. […] man ska vara med-
veten om vilken information man går direkt ut med och vad det inne-
bär. Sen säger jag inte att det är fel, men det ställer andra krav på mig 
som chef. Och det är klart att det ställer krav på Thomas [sjukhusdi-
rektören; min anm.], vad han säger på de mötena, självklart. 

VC 7 pratar om att förmedla samma budskap till alla medarbetare och att när sjukhusdi-
rektörens kommunikation vid dialogmötena harmonierar med det som kommunicerats 
på verksamhetschefsmötena så är det oerhört bra. VC 7 pratar om vikten av det gemen-
samma budskapet och ledarkompetensen ”Sen är det där jättesvårt för ju fler filter det 
blir desto mer förvrängd blir bilden. Den där viskningsleken. Men kommunikation är 
liksom A och O i ledarskap. Det går inte att stänga in sig och tro att man kan leda män-
niskor.”  

De flesta verksamhetscheferna pratar om hur viktigt det är att ha ett gemensamt budskap 
och visa en gemensam bild mot första linjens chefer och medarbetare, främst i känsliga 
frågor som rökning och röda fredagar. Man har sedan hösten 2013 infört långhelger på 
SÄS då medarbetare uppmanas att i första hand ta ut semester och i andra hand annan 
ledighet. Bakgrunden till detta är att medarbetare ska få tid till återhämtning. Den all-
männa uppfattningen är dock att det handlar om att spara pengar då sjukhuset befinner 
sig i ett tufft ekonomiskt läge. 

Utifrån en av dessa känsliga frågor, röda fredagar, eller fria fredagar som hen kallar det 
pratar VC 7 om kommunikationsansvaret som verksamhetschef och säger ”[…] det 
kanske handlar mer om att ta ansvar, […] det är att våga säga att nej, jag tycker inte hel-
ler så här, men jag har i uppdrag att genomföra det här. Till exempel fria fredagar. Jag 
förstår det inte. Men om vi säger att det är för att spara pengar, då förstår jag det.”     

En kort tid innan jag påbörjade mina intervjuer byttes det gamla e-postsystemet ut mot 
ett nytt. Samtliga verksamhetschefer upplever att den nya e-posten krånglar och de ut-
trycker irritation och frustration över detta, något som de säger att även deras första lin-
jens chefer gör. De upplever att e-posten känns tung och att den har tappat i funktion-
alitet. Det tar längre tid att göra det man gjorde i förra e-postsystemet. Den står bara och 
tuggar och man får ingen support från IT. VC 10 uttrycker sig på följande sätt: 

Vi har bytt system och det är skitkasst. Det går inte att jobba överhu-
vudtaget idag. Man har inte gjort någon bra förberedelse för hur det 
här skulle fungera när man breddinförde det. Man har tappat bort att vi 
hade funktioner i det gamla systemet som vi nu inte har, vilket innebär 
att […] personer som inte brukar göra vissa saker får sitta själv och 
göra det, vilket kostar oss mycket pengar just nu tror jag. Dessutom 
tror jag att patientsäkerheten är eftersatt just nu när vi inte har […] or-
dentlig mailfunktion på sjukhuset. 

Enligt verksamhetscheferna kommer det e-post från alla håll, både i linjen och horison-
tellt. Det kommuniceras mycket via e-post och det uppskattar få av dem. Fördelarna 
som verksamhetscheferna ändå ser med e-post som kommunikationskanal är att man 
kan gå förbi linjen och kommunicera samma information till många mottagare och få 
svar relativt snabbt när man inte har råd att invänta kommunikation i linjen, via till ex-
empel arbetsplatsträffar.  
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6.6 Informationsmängd  
E-posten ses som en stor bidragande orsak till det upplevda informationsöverflödet, och 
det hanteras på olika sätt av verksamhetscheferna. VC 3 säger ”Jag tycker […] att 
mängden information är för mycket, i alla fall via mailen.”  

Verksamhetscheferna får en stor mängd inkommande e-post varje dag. De upplever att 
det är svårt att sålla och sortera bland inkommande e-post och ser detta som ett problem. 
VC 10 säger att ”[…] alla mail måste man inte svara på eller öppna samma dag. Man 
kan faktiskt göra en prioritering där. […] om man inte gör det varje dag så blir det ty-
värr för många mail att hantera, för det kan vara upp till 80 mail på en dag, som är in-
kommande och det är lite för mycket.”  

Flera verksamchefer menar att det är omöjligt att läsa all e-post, att man måste göra en 
prioritering. De tar stort ansvar för kommunikationen och VC 4 uttrycker ”[…] det är ju 
ett jätteansvar att förmedla så att medarbetare får rätt information i rätt mängd och i lik-
som rätt dos. Skickar du för mycket så är det ingen som läser det, faktiskt.”   

Verksamhetscheferna är helt enkelt tuffare i sin selektering för att skona första linjens 
chefer och medarbetarna från att tvingas läsa irrelevant information. På så vis tappar de 
inte produktion. VC 5 säger: 

Jag har en liten ovana, […] jag rensar min mailbox varje dag, oavsett 
vilken dag det är. I självbevarelsedrift, för jag vill inte komma till tre 
skärmar, fyra, fem, röda, olästa mail, där det finns en handfull viktiga, 
väldigt viktiga. För då ser jag inte träden för skogen. Och håller jag ef-
ter den, då är det mycket lättare att göra rätt när jag kommer till job-
bet. Då vet jag precis vad jag måste prioritera. Ska det behöva vara så? 
Nej, men det är väl någonting jag kan välja då, det är ingen som 
tvingar mig, nej. Och om det gör att jag känner att jag har en bättre 
kontroll på min arbetssituation så tror jag att det gagnar mig. Och blir 
man bara stressad av att göra det, nej, men, gör det inte då. Ta det på 
måndag morgon då. 

Andra verksamhetschefer har som strategi att vidarebefordra mycket information till 
första linjens chefer och låta dem ta ställning till informationens relevans, vilket VC 6 
uttrycker genom dessa ord:  

Alltså jag försöker selektera genom att sortera det som […] är relevant 
eller det som är icke-relevant och då måste jag ändå försöka se det i 
stort. Jag får inte bara titta vad som gäller min klinik, för det kan vara 
annat som gäller. Men samtidigt försöker jag skicka ut rätt mycket till 
mina chefer, och jag har gjort klart det för dem, att jag informerar sä-
kert för mycket. Men de får selektera, med tanke på att jag har många 
olika professioner. Så jag måste informera rätt så, rätt så noga och jag 
försöker informera rätt så mycket. Kanske informerar för mycket 
ibland, men jag säger till dem att ni får selektera i så fall. 

Det finns verksamhetschefer som säger att de är flaskhalsar som gör att informationen 
stannar hos dem, eftersom de inte har tid att hantera den. VC 11 uttrycker att ”Viss in-
formation vet jag folk ligger och väntar på att jag ska svara på och min prioritering gör 
att vissa blir ledsna ibland.” 
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VC 12 uttrycker sig om det upplevda informationsöverflödet ”Det är väl också baksidan 
med det här att vara trogen linjeorganisationen. Man får ju så förfärligt mycket som är 
för kännedom eller där man ligger med på maillistor. Och det är, det är så tröttande. 
Dels kan man också vara nyfiken, men man kan ju också vara orolig för att missa 
någonting.” 
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7 Analys och diskussion  
I detta kapitel analyserar och diskuterar jag studiens resultat med utgångspunkt i pro-
blembeskrivning, syfte och frågeställningar samt i relation till tidigare forskning och te-
ori. Jag för även en diskussion kring resultatet utifrån de förutsättningar som står an-
givna i Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy och internkommunikations-
strategi.  

7.1 Synen på kommunikation 
Verksamhetscheferna på SÄS uppskattar varken rena informationsmöten eller upprep-
ning av ett och samma budskap gång efter annan. Detta tolkar jag som ett uttryck för att 
transmissionssynen på kommunikation är förlegad, vilket stämmer med det som till ex-
empel Heide, Johansson och Simonsson skriver om transmissionssynen på kommuni-
kation, att den är föråldrad.144 Verksamhetscheferna har helt enkelt insett att kommuni-
kation där information går från sändare till mottagare inte ger önskad effekt, det hjälper 
inte att predika hela tiden. Detta resultat går emot de undersökningar som genomförts av 
Simonsson och Müllern och Stein som kommit fram till att cheferna har en transmiss-
ionssyn på kommunikation.145 I likhet med Johnsons läkemedelsmetafor, där han menar 
att man kan bygga upp en tolerans och överdosera och att repetition kan vara farligt, 
menar jag att upprepning av samma budskap gång efter annan kan leda till att verksam-
hetscheferna stänger av och slutar lyssna över huvud taget.146 Detta kan man jämföra 
med Peter och vargen (pojken som ropade varg). Att systematisera detta beteende kan 
till exempel leda till att verksamhetscheferna missar nya, viktiga budskap.  

Verksamhetscheferna efterfrågar mer dialog, i alla chefsled, precis som Simonson och 
Müllern och Stein beskriver att cheferna gör i deras forskning.147 Detta tolkar jag som 
en efterfrågan från verksamhetscheferna på mer meningsskapande kommunikation. 
Verksamhetschefernas efterfrågan gällande mer dialog går hand i hand med vad som 
står angivet i Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy. Man vill skapa möjlig-
het till dialog och man har en vilja att anpassa informationen som kommuniceras till re-
spektive målgrupp, vilket jag tolkar som att man inom Västra Götalandsregionen också 
har en meningsskapande syn på kommunikation.148 Verksamhetschefernas menings-
skapande syn på kommunikation passar ihop med synen man har på kommunikation i 
det tolkande perspektivet.149 Verksamhetscheferna vill genom den meningsskapande 
kommunikationen säkerställa att alla har förstått budskapet utifrån sina egna förutsätt-
ningar, sin förförståelse och utifrån sin kontext, eftersom de i kommunikationen kan in-
teragera med första linjens chefer och medarbetare. Detta minskar risken för missupp-
fattningar och avvikande tolkningar, vilket transmissionssynen på kommunikation inte 
gör i samma utsträckning. Där har man helt enkelt inte samma möjligheter till interakt-
ion som i den meningsskapande kommunikationen.  

Kanske har verksamhetschefernas syn på kommunikation att göra med att de är både 
mottagare och sändare i kommunikationsprocessen. Den erfarenhet de har av att vara 
mottagare kan ha påverkat dem i deras roll som sändare. Eftersom de upplever att det 
förekommer en transmissionssyn i kommunikationen när de är mottagare och de själva 

                                                            
144 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 32 
145 Simonsson (2002). och Müllern & Stein (1999). 
146 Johnson (2008). s. 141 
147 Simonsson (2002). och Müllern & Stein (1999).  
148 Västra Götalandsregionen (1999). s. 2 
149 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 55 
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efterfrågar mer dialog kan de ha anpassat sitt sätt att kommunicera med sina första lin-
jens chefer och medarbetare.  

Några verksamhetschefer visar på behovet av både transmissionssynen och den me-
ningsskapande synen på kommunikation i intervjuerna genom att exemplifiera olika si-
tuationer där de menar att man inte har tid/råd att invänta nästa möte med första linjens 
chefer och medarbetare för att kommunicera sitt budskap på ett meningsskapande sätt. I 
de situationer som verksamhetscheferna ger exempel på, kommunicerade de sitt bud-
skap som en information, utan möjlighet till dialog. De ser på modellerna som komple-
ment till varandra, vilket stämmer med den syn som Hallahan et al. och Robertson har 
om att transmissionssynsättet och det meningsskapande synsättet på kommunikation 
kompletterar varandra.150 Detta överensstämmer också med strategidokumentet för den 
interna kommunikationen i Västra Götalandsregionen där det står angivet att envägs-
kommunikation kompletterar tvåvägskommunikation.151  

Att inte invänta nästa möte som kan ske i linjen när verksamhetscheferna ska kommuni-
cera med sina första linjens chefer ser jag som ett belägg för att kommunikation i linjen 
kanske inte alltid är det bästa sättet, i alla fall inte när det är bråttom. Det stämmer med 
vad den anonyma författaren till information overload or meaning underload? skriver 
om att det kan vara bättre med lite information i rätt tid än att få mycket information för 
sent.152 I det här fallet kanske dialogen kring informationen uppstod vid nästa möte med 
första linjens chefer och medarbetare, men fram till dess hinner de spekulera och starta 
rykten, vilket i förlängningen kan vara skadligt för kliniken eller enheten. Frågan är om 
verksamhetschefen i det läget hade tjänat på att kalla alla första linjens chefer till ett 
”akutmöte” för att kommunicera budskapet och sedan be dem göra samma sak med 
medarbetarna? En verksamhetschef berättade att hen hanterade situationen på detta sätt 
och att hen fick positiv feedback från första linjens chefer och medarbetare i samband 
med det.  

7.2 Kommunikationskanaler  
Det är svårt att dra en tydlig linje mellan kommunikationskanaler och informations-
mängd. I denna studie är de tydligt förknippade med varandra, något man också ser prov 
på i till exempel den forskning som Cho et al. bedriver om kommunikationsöverflöd 
och kommunikationskanaler.153 Jag gör ändå ett försök att hålla isär dessa teman under 
denna och efterföljande rubrik.  

De kommunikationskanaler som verksamhetscheferna främst pratar om är muntliga, i 
form av möten och elektroniska, i form av e-post. Som jag förstår det, när det gäller det 
som verksamhetscheferna säger om val av kommunikationskanal, verkar det som att de 
ser möten, där de upplever att kommunikationen är meningsskapande, som det optimala 
kanalvalet för att uppnå det man vill med sin kommunikation. Detta stämmer med det 
som Johnson skriver om upplevelsen av att en kanal ska vara det optimala valet för 
kommunikationen för att uppnå ökad organisationsprestation, vilket också delvis be-
kräftas i Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy där man anger att kommuni-
kationen ska ske via den eller de kanaler som är bäst lämpade med hänsyn till målgrupp 

                                                            
150 Hallahan et al. (2007). s. 20 och Robertson (2005). s. 35-36 
151 Västra Götalandsregionen (2009). s. 2 
152 Information overload or meaning underload? (2007). s. 7 
153 Cho et al. (2011).  
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och sammanhang.154 Man har alltså specificerat att det är målgruppen och samman-
hanget som är styrande, något som inte explicit tas upp av verksamhetscheferna. För 
verksamhetscheferna verkar det snarare vara ett generellt konstaterande att det är mötet 
med människan som är meningsskapande och att det ses som det optimala kanalvalet för 
kommunikationen.  

Verksamhetscheferna rankar således möten högt och e-post lågt när det gäller att välja 
kommunikationskanal. Liksom beskrivningarna av den forskning som bedrivs av Cho et 
al. och Johnson gällande kommunikationskanalers klarhet/tvetydighet och sambandet 
mellan kommunikationskanaler och informationsmängd, upplever verksamhetscheferna 
att möten möjliggör diskussion och minskar den tvetydighet som man kan uppleva i det 
skrivna ordet, till exempel via e-post. Alltså skiljer sig inte verksamhetschefernas upple-
velser kring kommunikation gällande kanal och mängd från den forskning som Cho et 
al. och Johnson presenterar.155   

Frågan är om verksamhetscheferna upplever att det meningsskapande mötet är den opti-
mala kommunikationskanalen även när det är någon annan än de själva som kommuni-
cerar med medarbetarna. Aggerholm och Thomsen skriver om organisationsövergri-
pande möten som forum som kontrolleras av ledningen för att kommunicera med med-
arbetarna.156 Om jag tar min utgångspunkt i ett organisationsövergripande möte, de dia-
logmöten som sjukhusledningen har med medarbetarna, tolkar jag det som att verksam-
hetscheferna upplever att de hoppas över och stängs ute från kommunikationen. De ger 
uttryck för att det är svårt att inte vara den som kommunicerar med sina första linjens 
chefer och medarbetare. Här kan paralleller dras till det som Eriksson skriver om att 
mellancheferna kan uppleva att högsta ledningen tar över deras uppgift, vilket kan leda 
till att de inte känner sig motiverade att engagera sig i kommunikationsfrågor alls.157 Jag 
vet inte om verksamhetschefernas motivation har minskat när det gäller engagemanget i 
kommunikationsfrågor, eftersom det inte har varit mitt undersökningsobjekt, men det 
kanske är något som jag lägger fokus på i en framtida undersökning. 

7.3 Informationsmängd 
Till skillnad mot vad som står angivet i Västra Götalandsregionens kommunikationspo-
licy, där man ser på intranätet som det viktigaste verktyget för internkommunikation, 
upplever verksamhetscheferna att intranätet inte har den användarvänlighet som de ef-
terfrågar och att de, liksom första linjens chefer och medarbetarna helt enkelt inte har tid 
att bekanta sig med intranätet i den utsträckning som de upplever skulle behövas.158 
Verksamhetscheferna upplever att större delen av internkommunikationen i stället sker 
via e-posten, vilket bekräftas av Falkheimer och Heide som menar att e-posten utgör 80-
90 % av internkommunikationen.159 Det är också i e-posten som verksamhetscheferna 
upplever att informationsöverflödet har sitt ursprung. De upplever att det är svårt att 
sålla och sortera och att ta sig tid att ta hand om all inkommande e-post. Dessa upplevel-
ser samstämmer med den forskning som Savolainen, Woolfson respektive Hensiak ge-
nomfört på området där de anger att det främst är e-posten som leder till upplevelsen av 
informationsöverflöd.160 Verksamhetschefernas upplevelser kan ha att göra med att de 
                                                            
154 Johnson (2008). s. 143 och Västra Götalandsregionen (1999). s. 2 
155 Cho et al. (2011). s. 41 och Johnson (2008). s. 143 
156 Aggerholm & Thomsen (2012). s. 128 
157 Eriksson (2011). s. 240 
158 Västra Götalandsregionen (1999). s. 2 
159 Falkheimer & Heide (2007) s. 84 
160 Savolainen (2007)., Woolfson (2012). och Hensiak (2003).  



45 
 

har en meningsskapande syn på kommunikation och att de inte ser e-posten som en 
möjliggörare för denna slags kommunikation. I övrigt diskuterade verksamhetscheferna 
tidsaspekten enbart i termer av att e-posten kan vara en bra kommunikationskanal för att 
kommunicera samma information till många mottagare, där man kan få svar relativt 
snabbt. Det är en av de få positiva kommentarerna som verksamhetscheferna ger om e-
posten. 

Jag bör nämna att det faktum att denna studie genomfördes kort efter införandet av ett 
nytt e-postsystem på SÄS och att införandet av det nya e-postsystemet inte har tagits 
emot positivt, kan delvis ha påverkat verksamhetschefernas upplevelse av e-posten som 
kommunikationskanal. Jag tolkar det dock som att verksamhetscheferna genom sina be-
rättelser beskriver att problemen med e-posten och det upplevda informationsöverflödet 
inte är kopplat till att e-postsystemet byttes ut.  

Verksamhetscheferna hanterar det upplevda informationsöverflödet i e-posten på tre 
olika sätt.  

1. Verksamhetscheferna läser och sparar allt för att de är rädda att missa någonting 
viktigt eller för att de ska ha missbedömt informationens relevans för första lin-
jens chefer eller medarbetarna. 

2. Verksamhetscheferna prioriterar och selekterar informationen. De upplever helt 
enkelt att det är omöjligt att läsa allt, att de måste göra denna selektering för att 
skona sina första linjens chefer och medarbetare.  

3. Verksamhetscheferna lägger stort ansvar på sina första linjens chefer och vidare-
befordrar allt för ställningstagande kring relevans för medarbetarna.  

De två första sätten att hantera informationsöverflödet stämmer med det som Tidline be-
skriver i sin forskning, det vill säga genom att antingen ögna igenom allt eller genom att 
vara selektiv i sin exponering genom att helt ignorera det man inte behöver eller det som 
är irrelevant.161 Även det som Högström uttrycker som att man gör information till en 
ineffektivitetsfaktor kan kopplas till beteendet i punkt 2.162 Verksamhetscheferna priori-
terar bort viss information eftersom informationsmängden är för stor och icke hanterbar. 
Kopplingar kan också göras till det som Falkheimer och Heide uttrycker som chefens 
svåraste och viktigast arbete, nämligen att sortera och tolka informationen så att den blir 
adekvat för medarbetarna.163  

Vad gäller beteendet under tredje punkten kan paralleller dras till det som Falkheimer 
och Heide skriver om mellanchefernas rädsla att förvanska budskapet från ledningen 
och att de därmed inte vågar tolka det åt sina medarbetare.164 Detta sätt att hantera in-
formationsöverflödet kan ses som ett sätt för verksamhetscheferna att slippa undan sitt 
ansvar, vilket i så fall innebär att de inte tar sitt chefsansvar för internkommunikationen 
så som den står angiven i Västra Götalandsregionens strategidokument för internkom-
munikation.165 Anledningarna till att en verksamhetschef gör på detta vis kan vara 
många. Det skulle till exempel kunna vara att verksamheten inom kliniken är så spridd 
att det är svårt för verksamhetschefen att själv ta ställning till informationens relevans 
och att överlämnandet av ansvaret på första linjens chefer är ett sätt att säkerställa att 

                                                            
161 Tidline (2009). s. 2485-2486 
162 Högström (1999). s. 12-13 
163 Falkheimer & Heide (2007). s. 81 
164 Ibid. s. 82 
165 Västra Götalandsregionen (2009). s. 2 
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medarbetarna i nästa led faktiskt får relevant information och skonas från irrelevant in-
formation. Det innebär dock att första linjens chefer får lägga mer tid på denna priorite-
ring och mindre tid på andra arbetsuppgifter. Kanske sparar detta tid för verksamhets-
chefen, men i så fall på bekostnad av första linjens chefer.  

I stället för att fokusera på mängden information och det upplevda informationsöverflö-
det kan det, liksom den anonyma författaren till Information overload or meaning un-
derload? beskriver, vara värt att föra diskussion kring kvalitet snarare än kvantitet.166 
Frågan är bara hur man får en organisation i SÄS storlek att fokusera på kvaliteten i det 
som sänds via e-post, eller kommuniceras över huvud taget. Här krävs troligtvis en stor 
arbets- och utbildningsinsats på alla chefsnivåer på SÄS. Jag tror också att det kan vara 
värdefullt att inkludera stora delar av SÄS staber i detta arbete eftersom verksamhets-
cheferna upplever att många utskick av information kommer från staberna.  

7.4 Kommunikation i linjen 
Eftersom en intervju speglar vad en person tänker och känner vid en bestämd tidpunkt 
och i ett bestämt sammanhang kan det vara problematiskt att genomföra retrospektiva 
intervjuer, alltså när personer ser tillbaka på någonting som har hänt. Man kan till exem-
pel glömma händelser eller återskapa händelser genom ett filter av tankar och tankesätt 
som man tillägnat sig senare. Det är dock lättare att komma ihåg händelser än tankar 
och känslor, särskilt om händelsen varit viktig för personen.167 Här ser jag ett tydligt 
samband till min undersökning. Många verksamhetschefer hade svårt att komma ihåg 
kommunikationen av SÄS forskningsstrategi och hälften av dem valde att inte kommu-
nicera den vidare till sina första linjens chefer och medarbetare. Det kan mycket väl 
bero på att de inte anser att forskning är viktigt för dem. När jag undersöker utskrifterna 
av mina intervjuer ser jag också beskrivningar av upplevelser som inte stämmer med 
verkligheten så som jag upplevde händelsen. Det kan bero på en slags filtrering av tan-
kar och tankesätt från min sida eller från de berörda verksamhetschefernas sida.  

Trots att halva underlaget faller bort, då halva verksamhetschefsgruppen väljer att inte 
kommunicera SÄS forskningsstrategi i linjen och trots att verksamhetscheferna har en 
ganska dålig minnesbild av kommunikationen av SÄS forskningsstrategi, är mitt resul-
tat ett resultat baserat på upplevelser av verkligheten. Verksamhetschefernas vardag i 
fråga om kommunikationsprocesser förändras troligtvis inte i större utsträckning under 
en så pass kort tidsperiod som från det att SÄS forskningsstrategi kommunicerades till 
det att intervjuerna genomfördes. Jag tror inte att det specifikt är kommunikationen av 
SÄS forskningsstrategi som ger bortfallet i fråga utan att detta fenomen är vanligt före-
kommande oavsett vad som kommuniceras.  

Att, som halva verksamhetschefsgruppen, välja att inte kommunicera SÄS forsknings-
strategi i linjen leder så klart till konsekvenser. Första linjens chefer på berörda kliniker 
har inte fått samma förutsättningar som sina kollegor på andra kliniker när det gäller att 
förstå och ta till sig strategin. Att verksamhetscheferna låter bli att kommunicera SÄS 
forskningsstrategi gör det svårt för första linjens chefer att förstå vad organisationen har 
för visioner och mål när det gäller forskning. Detta beteende går emot det som Hallahan 
et al. liksom Gay och D’Aprix kommit fram till gällande vikten av ledningskommuni-
kation, där syftet bland annat är att främja förståelsen för organisationens uppdrag, vis-

                                                            
166 Information overload or meaning underload? (2007). s. 7 
167 Repstad (1999). s. 80-81 
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ion och mål och där man visar på vikten av att medarbetare känner till och tror på orga-
nisationens strategi.168 Man skulle kunna se det som att de verksamhetschefer som har 
valt att inte kommunicera strategin i linjen inte har fullgjort sitt uppdrag enligt den stra-
tegi som finns för internkommunikation i Västra Götalandsregionen, där det står angivet 
att kommunikation som berör alla medarbetare ska ske i linjen.169  

Kanske är detta en av anledningarna till de resultat som finns i forskningen kring dålig 
kännedom om organisationens mål, att man inte kommunicerar över huvud taget. Som 
jag ser det är det svårt att avgöra hur balansgången mellan hur man prioriterar kommu-
nikationen och att inte kommunicera över huvud taget ska se ut. Här uppstår det enligt 
mig många frågor. Vad får man som verksamhetschef hoppa över att kommunicera med 
sina första linjens chefer och medarbetare? Är det någonsin okej att undvika att kommu-
nicera? Är det okej att inte kommunicera en sjukhusövergripande strategi? Att undvika 
att kommunicera en sjukhusövergripande forskningsstrategi med motiveringen att det 
inte bedrivs någon forskning på kliniken kan medföra att det inte bedrivs någon forsk-
ning på kliniken framöver heller. Man kanske missar att fånga upp medarbetare som är 
forskningsintresserade på grund av att man inte kommunicerar.  

Om jag nu i stället övergår till de verksamhetschefer som har kommunicerat eller har 
sagt att de har för avsikt att kommunicera SÄS forskningsstrategi i linjen framkommer 
olika strategier. Det handlar om två olika beteenden som existerar ensamma eller i kom-
bination med varandra. Jag kallar dem undvikande och deltagande.  

Enbart undvikande beteende handlar om att inte kommunicera alls, att lämna över an-
svaret på någon annan, i detta fall kommunikation mellan medarbetare (forskare till 
forskare). Här tar verksamhetschefen inte sitt kommunikationsansvar, utan lämnar över 
till någon som hen anser är mer kompetent för uppgiften. Jag kan se en mening med att 
lämna över kommunikationen till en medarbetare, till exempel när det handlar om forsk-
ning, med motiveringen att jag tror att det finns en chans att medarbetare förstår varand-
ras språk bättre än de förstår verksamhetschefens språk. Detta förstärks av Müllern och 
Steins forskning som visar att ledningen medvetet kan uttrycka sig ganska abstrakt för 
att medarbetare själva ska skapa sig en uppfattning om någonting.170  

Jag kan förstå att verksamhetscheferna kombinerar beteendena undvikande och delta-
gande, i detta fall kommunikation genom en forskningsledare, eftersom deras chefer gör 
samma sak i fråga om till exempel kommunikationen av SÄS forskningsstrategi. Enligt 
Högström måste chefen kommunicera för att alla andra ska göra det, föregå med gott 
exempel.171 De biträdande sjukhusdirektörerna hade fått SÄS forskningsstrategi kom-
municerad på ett sjukhusledningsmöte och de bjöd in forskningsledarna för att kommu-
nicera forskningsstrategin på verksamhetschefsmötet. Att en verksamhetschef gör 
samma sak för sina första linjens chefer och medarbetare är därmed inte konstigt. Här 
undviker verksamhetschefen att själv ta kommunikationen, samtidigt som hen ser till att 
en forskningsledare kommunicerar i hens ställe. Kommunikationen blir meningsskap-
ande eftersom alla kan få svar på sina frågor från forskningsledaren, som dessutom har 

                                                            
168 Hallahan et al. (2007). s. 5 och Gay & D’Aprix (2007). s. 28 
169 Västra Götalandsregionen (2009). s. 4 
170 Müllern & Stein (1999).  
171 Högström (1999). s. 46 
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möjlighet att skapa dialog och hjälpa till med tolkning utifrån olika kontexter, vilket ef-
tersträvas enligt bland annat Falkheimer och Heide.172  

Deltagande beteende handlar här om att verksamhetschefen tar till sig kommunikationen 
från verksamhetschefsmötet och anpassar informationen genom sina egna anteckningar 
innan kommunikation sker med första linjens chefer och medarbetare. Här har verksam-
hetschefen lagt tid på att tolka och anpassa informationen för att kommunikationen med 
första linjens chefer och medarbetare ska vara meningsskapande. Det handlar om att 
skapa möjlighet för alla att utgå från en så gemensam kontext som möjligt för att göra 
liknande tolkningar, att skapa diskussion i stället för att informera. Detta innebär att 
verksamhetscheferna har antagit den roll som krävs av dem när det gäller internkommu-
nikation så som Heide, Johansson och Simonsson beskriver det. De förmedlar och dis-
tribuerar inte bara informationen utan de skapar mening och förståelse. 173 

Kombinationen av deltagande och undvikande beteenden handlar här om att först ta till 
sig, begripa och förenkla informationen för att sedan kommunicera informationen i lin-
jen. Därefter handlar det för första linjens chefer och medarbetarna om att arbeta vidare 
med innehållet i dokumentet och reflektera kring vad det innebär för den egna enheten. 
Verksamhetscheferna vill få första linjens chefer och medarbetarna att känna sig delakt-
iga i processen, först genom att kommunicera på ett meningsskapande sätt och sedan 
genom att lämna över mer och mer av ansvaret till olika arbetsgrupper. Detta samman-
faller med Simonsson betoning på att skapa mening och dialog för att uppnå delaktig-
het.174 Kombinationen av dessa beteenden leder till att man arbetar med innehållet i do-
kumentet utifrån organisationens kontext och sina egna förutsättningar, vilket stämmer 
med det som Johansson skriver om att man skapar gemensamma tolkningar genom att 
diskutera dem.175   

Slutligen vill jag i detta kapitel framhålla att jag tolkar det som att verksamhetscheferna, 
genom kommunikationen av SÄS forskningsstrategi, upplever att den är enkelt skriven, 
att den har ett tydligt syfte och fokus och att verksamhetscheferna känner att forsknings-
ledarna har tagit hänsyn till deras kontext under utformningen av forskningsstrategin.  
Detta motsäger till viss del det som den anonyma författaren till Information overload or 
meaning underload? skriver om budskapsformulering, att ledarna i en organisation ofta 
är dåliga på att formulera sitt budskap.176 Kanske beror det på att forskningsledarna 
gjorde att bra förarbete och förankrade underlaget till strategitexten i vad verksamhets-
cheferna hade att säga om forskningen på SÄS. Eller som Eriksson skulle uttrycka det, 
man involverade mellancheferna.177 Kanske beror det på att forskningsledarna inte är 
chefer, att de har olika bakgrund och att de därigenom har en förförståelse för hur en 
strategitext tas emot i verkligheten, utanför ledningens väggar. Kanske beror det på att 
forskningsledarna har en genuin kunskap om forskning och därmed också kunde för-
enkla innehållet i kommunikationen av SÄS forskningsstrategi. Man skulle som John-
son kunna uttrycka det som att i denna kommunikation så delade forskningsledare och 

                                                            
172 Falkheimer & Heide (2007). s. 32 
173 Heide, Johansson, & Simonsson (2005). s. 103 och s. 99 
174 Simonsson (2002).  
175 Johansson (2003).  
176 Information overload or meaning underload? (2007). s. 7 
177 Eriksson (2011). s. 241 
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verksamhetschefer betydelser, föreställningar, attityder och värderingar och de hade ett 
ömsesidigt språk.178 

 

  

                                                            
178 Johnson (2008). s. 144 
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8 Slutsatser  
I detta kapitel svarar jag inledningsvis på undersökningens forskningsfrågor. Därefter 
handlar det om hur syftet har uppnåtts, hur resultaten från undersökningen relaterar till 
det formulerade problemet och reflektioner kring mitt förväntade resultat. Jag ger även 
förslag på vidare forskning som skulle kunna vara intressant med utgångspunkt i resul-
tatet från denna studie.  

8.1 Svar på frågeställningar 
Genomförandet av denna intervjuundersökning, genom en fallstudie, var ett bra val för 
att få en djupare förståelse och en bättre bild av verksamhetschefernas syn på intern-
kommunikationen på SÄS. Även teorivalet, att ta influenser från det tolkande perspekti-
vet, har bidragit till detta. Jag anser att mitt metodval och teorival samspelar på ett bra 
sätt för att uppnå mitt syfte. Jag upplever att jag har fått svar på mina frågeställningar, 
vilket presenteras närmare nedan.  

Min första frågeställning för denna undersökning lyder:  

 Hur upplevde verksamhetscheferna på SÄS internkommunikationen med ut-
gångspunkt i kommunikationen av SÄS forskningsstrategi?  

De upplevelser som framkom, med utgångspunkt i innehållet i kommunikationen av 
SÄS forskningsstrategi är att Powerpointpresentationen var bra uppbyggd och hade en 
tydlig struktur och en välanpassad textmängd. Den togs emot positivt. Få verksamhets-
chefer kommer ihåg innehållet kommunikationen, men de minns att forskningsledarna 
växelvis presenterade ett bra budskap och konkreta exempel. De upplevdes som sakliga, 
hade ett bra samspel och var kunniga i området. Verksamhetscheferna upplevde att det 
fanns tid för dialog.  

Min andra frågeställning för denna undersökning lyder:  

 Hur kommunicerar verksamhetscheferna SÄS forskningsstrategi till sina första 
linjens chefer?  

Svaret på denna fråga är att jag tolkar det som att det finns olika strategier för att kom-
municera SÄS forskningsstrategi i linjen. Cirka hälften av verksamhetscheferna kom-
municerar inte SÄS forskningsstrategi över huvud taget. Den andra halvan använder sig 
av fyra strategier. Det handlar om att 1) lämna över ansvaret för kommunikationen till 
en annan forskare, 2) lämna över ansvaret för kommunikationen till forskningsledare, 3) 
tolka informationen och föra dialog kring den och slutligen 4) tolka och föra dialog 
kring informationen för att sedan arbeta vidare med den i olika arbetslag och på så vis 
reflektera kring vad det innebär för den egna enheten.  

Dessutom har jag varit intresserad av att undersöka två generella frågeställningar kring 
internkommunikationen på SÄS: 

 Vilken syn har SÄS verksamhetschefer på kommunikation? 

Min tolkning av resultatet i denna undersökning är att verksamhetscheferna på SÄS 
upplever att internkommunikationen förmedlas enligt transmissionssynen på kommuni-
kation. De efterfrågar dock mer dialog och meningsskapande kommunikation.  
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 Vilka kommunikationskanaler föredrar SÄS verksamhetschefer för internkom-
munikationen?  

Jag tolkar det som att verksamhetscheferna anser att möten är den bästa kanalen för me-
ningsskapande kommunikation och att e-posten är den största bidragande orsaken till 
det upplevda informationsöverflödet.  

8.2 Reflektion kring syfte, problemformulering och förväntat resultat  
Med utgångspunkt i det formulerade syftet anser jag att undersökningen av internkom-
munikationen med utgångspunkt i kommunikationen av SÄS forskningsstrategi har gett 
mig en bra bild av hur verksamhetscheferna kommunicerar internt. Jag har fått en dju-
pare förståelse för verksamhetschefernas kontext när det gäller internkommunikation.  

Resultatet från denna undersökning relaterar till det formulerade problemet på så vis att 
det bekräftar chefernas svårigheter att kommunicera det som organisationen står för. Re-
sultatet från undersökningen bekräftar också att kommunikation är viktigare och svå-
rare, till stor del på grund av det upplevda informationsöverflödet. En tredje aspekt som 
bekräftas är det som cheferna klagar på i kommunikationen, nämligen en sprängfull in-
korg i e-posten.  

Med utgångspunkt i mitt förväntade resultat kan jag dra följande slutsatser:  

1. Jag fick den positiva synen av upplevelsen av kommunikationen av SÄS forsk-
ningsstrategi bekräftad.  

2. Jag har inte så god kännedom om verksamhetschefernas upplevelser avseende 
internkommunikationen som jag trodde, vare sig när det gäller följsamheten till 
den internkommunikationsstrategi som finns i Västra Götalandsregionen, synen 
på kommunikation eller föredragen kommunikationskanal.  

Genom denna undersökning har jag fått en helt annan bild av verksamhetschefernas 
upplevelse av internkommunikationen på SÄS. Den stämmer sannolikt mer med verk-
ligheten än den bild jag hade innan undersökningen genomfördes.  

8.3 Förslag på vidare forskning 
Det hade varit intressant att gå ett steg ner i linjen i denna undersökning och inkludera 
hur första linjens chefer upplever internkommunikationen och deras chefers sätt att 
kommunicera, det vill säga verksamhetscheferna. Dock finns det närmare 100 första lin-
jens chefer på SÄS och en undersökning med dem som målgrupp hade fått ta mycket 
mer tid i anspråk både vad gäller insamling av material genom intervjuer, transkribering 
av intervjuerna och analys av de transkriberade intervjuerna. I denna undersökning får 
man kanske utgå från olika urvalskriterier för att materialet inte ska bli för stort. Man 
skulle till exempel kunna inkludera två-tre personer från varje klinik och därmed ge-
nomföra 32-48 intervjuer.  

Även en koppling uppåt i hierarkin, till verksamhetschefernas chefer, det vill säga till 
biträdande sjukhusdirektörer skulle kunna ge intressanta insikter kring upplevelsen av 
internkommunikation på SÄS. Man skulle kanske kunna undersöka om deras sätt att 
kommunicera på något sätt återspeglar verksamhetschefernas sätt att kommunicera. Hur 
är de biträdande sjukhusdirektörerna som förebilder när det gäller internkommunikat-
ionen?  
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Man skulle även kunna upprepa den genomförda undersökningen med samma mål-
grupp, fast längre fram i tiden och jämföra resultaten från de två undersökningarna. Det 
skulle vara intressant att se om det går att dra liknande slutsatser som i denna undersök-
ning, det vill säga om de står sig över tid, eller om kontexten har ändrats så mycket att 
man drar helt andra slutsatser.  
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9 Sammanfattning  
På SÄS har forskningsledarna på forskningsenheten under 2013 arbetat fram en sjuk-
husövergripande forskningsstrategi som har presenterats för sjukhusledning och verk-
samhetschefer vid två separata möten. I båda grupperna fick denna kommunikation ett 
positivt mottagande. Eftersom det är verksamhetscheferna som, utifrån innehållet i SÄS 
forskningsstrategi, ska fatta beslut gällande huruvida medarbetarna på SÄS ska få 
tjänstledigt för att forska eller inte, är de målgruppen i denna uppsats, som handlar om 
hur verksamhetscheferna upplever internkommunikationen på SÄS.  

Inom organisationer formuleras strategier med visioner och mål för att se till att organi-
sationen ska nå dit den vill komma. Dessa tas oftast fram av organisationens ledning 
och kommuniceras i olika chefsled ner till medarbetarna i organisationen. Det är che-
ferna som ansvarar för att de mål som formuleras också nås. Cheferna ansvarar också 
för internkommunikationen. Det har dock blivit svårare och mer komplext att kommuni-
cera innehållet i strategier så att de tolkas likadant av medarbetare. Det beror på att män-
niskor använder sin bakgrund och utbildning, sina normer och värderingar samt sina er-
farenheter för att tolka information. Eftersom dessa faktorer är olika för alla människor 
är också tolkningen av information olika, vilket alltså gör kommunikationen svårare. 
Kommunikationen försvåras också av informationsöverflödet. Därför är det viktigt att 
cheferna lägger mer tid på att sålla och sortera samt tolka informationen innan de kom-
municerar med sina medarbetare.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den strategiska internkommunikationen 
på SÄS, på verksamhetschefsnivå. Detta görs i form av en fallstudie där jag utgår ifrån 
en specifik händelse, när forskningsstrategin kommunicerades, och beskriver och analy-
serar verksamhetschefernas upplevelse av den strategiska internkommunikationen på 
SÄS. Det leder till följande övergripande frågeställning:  

 Hur upplevde verksamhetscheferna på SÄS kommunikationen av SÄS forsk-
ningsstrategi?  

Eftersom jag också är intresserad av att så många som möjligt har kännedom om att 
SÄS har en forskningsstrategi och innehållet i den, ställer jag även följande övergri-
pande fråga:  

 Hur kommunicerar verksamhetscheferna SÄS forskningsstrategi vidare till sina 
första linjens chefer?  

Dessutom har jag ett intresse av att få svar på två generella frågeställningar kring intern-
kommunikationen på SÄS: 

 Vilken syn har SÄS verksamhetschefer på kommunikation? 
 Vilka kommunikationskanaler föredrar SÄS verksamhetschefer för internkom-

munikationen?  

Jag utgår från det tolkande perspektivet i denna studie, vilket bland annat innebär att jag 
ser på verkligheten som en social konstruktion av människors subjektiva erfarenheter. 
Jag utgår inte från att jag ska kunna generera objektiv kunskap och jag gör inga anspråk 
på att utveckla någon ny generell teori. Jag är snarare intresserad av att titta på kommu-
nikationsprocessen med utgångspunkt i verksamhetschefernas subjektiva redogörelser 
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för att få en djupare förståelse för deras upplevelse av hur den strategiska internkommu-
nikationen på SÄS fungerar.  

För att uppnå mitt syfte har jag genomfört en fallstudieundersökning. Jag har samlat in 
material genom 13 halvstrukturerade intervjuer. De transkriberade intervjuerna analyse-
rades med en hermeneutisk ansats för att ta fram olika teman som framkom i intervju-
erna.  

I analysen av resultatet har jag utöver problembeskrivning, syfte, frågeställningar, tidi-
gare forskning och den teori som presenteras i uppsatsen även tittat på Västra Göta-
landsregionens kommunikationspolicy och Västra Götalandsregionens strategi för in-
ternkommunikation. Jag har använt dessa dokument som utgångspunkter för internkom-
munikationen på SÄS.  

Min tolkning av resultatet i denna undersökning har lett till följande slutsatser. Verk-
samhetscheferna har en positiv upplevelse av kommunikationen av SÄS forskningsstra-
tegi. De upplever att internkommunikationen förmedlas enligt transmissionssynen på 
kommunikation. De efterfrågar mer dialog och meningsskapande kommunikation. 
Verksamhetscheferna anser att möten är den bästa kanalen för meningsskapande kom-
munikation och att e-posten är den största bidragande orsaken till det upplevda inform-
ationsöverflödet.  

När det gäller att kommunicera SÄS forskningsstrategi i linjen görs detta inte över hu-
vud taget av halva verksamhetschefsgruppen. Den andra halvan har fyra strategier för 
att kommunicera i linjen. Det handlar om att 1) lämna över ansvaret för kommunikat-
ionen till en annan forskare, 2) lämna över ansvaret för kommunikationen till forsk-
ningsledare, 3) tolka informationen och föra dialog kring den och slutligen 4) tolka och 
föra dialog kring informationen för att sedan arbeta vidare med den i olika arbetslag och 
på så vis reflektera kring vad det innebär för den egna enheten. 
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Bilaga 1 Intervjumall  
Den här intervjun kommer att handla om internkommunikation och kommunikation av 
SÄS forskningsstrategi på verksamhetschefsnivå. Deltagandet är frivilligt och kan av-
brytas när som helst. Du kommer att vara anonym och inga svar kommer att användas i 
sin helhet. Resultatet av intervjun kommer att användas i min uppsats och det inspelade 
materialet kommer att förstöras så snart som uppsatsen är godkänd.  

Jag kommer att prata om det framtagna förslaget på forskningsstrategi som kommunice-
rades på verksamhetschefsmötet 30/10 som SÄS forskningsstrategi, trots att dokumentet 
inte är signerat av SÄS sjukhusdirektör.  

Notera  
kön K/M 
födelseår 19XX 
antal medarbetare på kliniken XXX st 
antal år som verksamhetschef XX år 
deltagande vid mötet 30/10 J/N  
kommunikationsutbildning J/N __________________ 

1. Skulle du kunna beskriva hur det gick till när SÄS forskningsstrategi kommuni-
cerades i verksamhetschefsgruppen?  

 Brukar det fungera så? 
 Vad var bra?  
 Vad var dåligt/mindre bra? 
 Hur brukar du informera dig om det du missar på VC-möten? 

 
Om VC ej var med på mötet 30/10:  

 Har du haft möjlighet att ta till dig SÄS forskningsstrategi? 
 Om ja, på vilket sätt?  
 Vad var bra? 
 Vad var dåligt/mindre bra? 
 Om nej, hur brukar du informera dig om det du missar på VC-möten?  

 
2. Skulle du kunna beskriva internkommunikationen på SÄS?  
 Vad är bra? 
 Vad är dåligt/mindre bra? 

 
3. Hur upplever du mängden information på SÄS? 
 Genom vilka kanaler kommer informationen? 
 Hur sorterar du inkommande information?  

 
4. Hur upplever du tydligheten kring syftet med SÄS forskningsstrategi?  

 
5. Upplever du att man har tagit hänsyn till de synpunkter som framfördes under 

kartläggningen när man har formulerat strategin? 
 Om ja, utveckla… 
 Om nej, vad har man missat? 
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 Hur upplever du processen som har lett till framtagandet av SÄS forskningsstra-
tegi?   
 

6. Hur upplever du de strategiska forskningsområden som SÄS har valt att foku-
sera på?  
 

7. Hur upplever du det stöd som forskningsenheten erbjuder forskningsaktiva med-
arbetare på SÄS?  
 

8. Vilka fördelar upplever du att det innebär för SÄS att ha en forskningsstrategi? 
 

9. Vilka nackdelar upplever du att det innebär för SÄS att ha en forskningsstrategi? 
 

10. Upplever du att forskningsstrategin kan användas som beslutsstöd i ditt arbete?  
 Om ja, på vilket sätt? 
 Om nej, vad saknas? 

 
11. Hur upplever du ditt kommunikationsansvar som verksamhetschef? 

 Hur kommunicerar du forskningsstrategin med dina medarbetare?  
 Vad har du för kommunikativa förväntningar på dina medarbetare?  
 Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 
 Hur upplever du ditt sätt att kommunicera med din chef? 
 Hur upplever du din chefs sätt att kommunicera med dig? 

 

Övrigt 

Kommentarer/frågor 

Möjlighet att återkomma vid behov av komplettering  

Tack för din medverkan 
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Bilaga 2 Intervjuförfrågan 
 

Kan du tänka dig att delta i en intervju om internkommunikationen på 
SÄS? 

Jag heter Zeina Zimmerman och jag arbetar som forskningsadministratör på SÄS. Jag 
skriver en uppsats på magisternivå i ämnet strategisk information och kommunikation. 
Utbildningen ges på Högskolan i Borås. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verk-
samhetschefsgruppen på SÄS upplever kommunikationen av SÄS forskningsstrategi.  

Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och kommer att ske på överenskommen plats och 
tid, under vecka 49-51. Om samtycke ges, kommer intervjun att spelas in digitalt och 
transkriberas för bearbetning. Materialet kommer att vara konfidentiellt och förvaras in-
låst i arkivbeständiga skåp på forskningsenheten. Deltagandet i intervjun är helt frivil-
ligt och du kan när som helst avbryta deltagandet. Resultatet av intervjun kommer att 
användas i min uppsats. Du kommer givetvis att vara anonym. Jag kommer inte att re-
dovisa några enskilda svar i sin helhet, men jag kan komma att välja ut valda delar av ett 
svar.  

Uppsatsen kommer att publiceras av Högskolan i Borås och kommer att finnas sökbar 
via BADA, Borås Academic Digital Archive på http://bada.hb.se/ .  

Du är välkommen att höra av dig till mig på telefon eller e-post enligt uppgifterna ne-
dan.  

 

Zeina Zimmerman 
033-616 12 59 
zeina.zimmerman@vgregion.se 

 

Handledare: 

Hanna Maurin Söderholm, tfn 033-435 59 89, e-post hanna.maurin@hb.se 

Yoshiko Nordeborg, tfn 033-435 42 87, e-post yoshiko.nordeborg@hb.se   

 


