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Sammanfattning 
 
Titel:   Sikta mot stjärnorna för att nå trädtopparna  

– En studie om den interna kommunikationens problematik 
 

Författare:  Veronika Hartvig Gustafsson, Michaela Tellenmark och Louise 
Wilhelmsson 

 
Handledare:  Christer Eldh och Mattias Wengelin 
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorier kring 

kommunikation och implementering har giltighet för stora 
komplexa hierarkiska organisationer. Det här kommer att belysas 
genom en fallstudie i en hälso- och sjukvårdsorganisation. 

 
Frågeställningar:  Hur kommuniceras de strategiska målen till personalen inom 

hälso- och sjukvården? 
  Vilka förutsättningar finns det för lärande och implementering av 

de strategiska målen inom hälso- och sjukvården? 
 
Metodansats:  Uppsatsen grundar sig dels på teorier kring ämnet samt en 

kvalitativ undersökning på Universitetssjukhuset MAS, där sex 
muntliga intervjuer har genomförts. Vi har därefter jämfört teori 
och empiri för att finna svar på våra frågeställningar och 
uppsatsens syfte.  

 
Slutsatser: Resultatet visar att teorier kring kommunikation och 

implementering till viss del går att tillämpa i en stor hierarkisk 
organisation, men att organisationer oftast är mer komplexa än vad 
teorin tar i beaktning. En övergripande slutsats är att teorier kring 
intern kommunikation behandlar olika förutsättningar för att skapa 
en fungerande kommunikationsprocess, men i en stor komplex 
organisation är förutsättningarna mer begränsade. Därmed blir 
återkopplingsarbetet ett viktigt redskap för ledningen för att kunna 
gynna implementeringen av de strategiska målen och lärandet, 
såväl för ledningen som för hela organisationen. Återkoppling bör 
ses som en kvalitetssäkring. På så sätt kan konsekvenser kopplade 
till en bristande kommunikations- och implementeringsprocess 
uppmärksammas och det blir därmed lättare att skapa bättre 
förutsättningar för en intern kommunikation.  

  
Nyckelord:  Intern kommunikation, implementering, lärande, hierarki, hälso- 

och sjukvård.  
 
 
 
 
 



 3

Abstract 
 
Title:  Aim at the stars to reach the Treetops 

- A study about the difficulties of internal communication. 
 
Authors: Veronika Hartvig Gustafsson, Michaela Tellenmark and Louise 

Wilhelmsson  
 
Advisers: Christer Eldh and Mattias Wengelin 
 
Purpose:  The purpose of this essay is to analyze if theories about 

communication and implementation can be used in a large 
complex and hierarchic organization. This will be illustrated by a 
case study in a health care organization.  

 
Questions at issue: How are the strategic goals communicated to the staff in a health 

care organization? 
 What conditions are there in a health care organization for 

implementation of strategic goals and organizational learning? 
 
Methodology: This essay is partly founded upon theories of the subject and partly 

on a case study at the university hospital in Malmö. The case study 
is based on six interviews.  We have then compared the theories 
and the interviews to find the conclusions of our questions at issue 
and to the purpose of this essay.  

 
Conclusions: The conclusions shows that the theories of communication and 

implementation partly can be used in a large hierarchic 
organization, but organizations are often more complex than what 
the theories is founded upon. An overall conclusion is that theories 
about internal communication are based on different conditions to 
generate a possible communication process, but in a large complex 
organization the conditions are more limited.  Thereby the process 
of feedback will be an important tool of the managerial body to 
favour implementation and organizational learning, to both the 
managerial body as to the organization as a whole. Feedback 
should be seen as a method to increase quality. Risks concerning 
deficient communication and implementation can therefore be 
spotted and thereby used to create an improved internal 
communication process. 

 
Keywords:  Internal communication, implementation, learning, hierarchy and 

health care.  
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1. Introduktion 

Kapitlet inleds med en kort introduktion, tidigare forskning, syfte och frågeställningar samt 

valda avgränsningar. Därefter följer en redogörelse av teorier kring kommunikation, 

implementering och lärandeprocesser samt organisationsstrukturens inverkan på 

kommunikation. Vi visar även hur vi förhåller oss till teorin för att kunna belysa den 

problematik vi anser råder mellan teori och praktik. Vidare presenteras metoden och olika 

övervägande vi ställts inför. Till sist följer dispositionen av arbetet där vi förtydligar 

uppsatsens upplägg. 

 

Dagens utveckling visar att organisationsstrukturer, kunskapsspridning och 

kommunikationsvägar har en tendens att bli allt mer komplexa. Svårigheter att länka samman 

olika enheter inom stora organisationer innebär en prövning för ledningen. Att nå ut till 

kanske tusentals medarbetare innebär även det en stor kommunikativ insats från ledningens 

sida, men likaså ett ansvar hos varje individ inom organisationen att ta del av informationen 

som förmedlas. Information kring mål och medel tar sin utgångspunkt i kommunikation, 

kunskap, erfarenhet och lärandeprocesser.1 

 En stor skandinavisk undersökning genomfördes 2005 gällande medarbetares syn på den 

interna kommunikationen inom den egna organisationen. Resultatet av undersökningen visade 

att fyra av tio personer inte var tillfredsställda med kommunikationen. Undersökningen 

pekade även på att det generellt var den strategiska kommunikationen som inte fungerade 

optimalt, vilket betonar betydelsen av ledningens viktiga roll som kommunikatör av de 

strategiska målen.2 Resultatet av undersökningen samt litteraturstudier kring ämnet har väckt 

funderingar hos oss kring tillämpning av kommunikationsforskningen. Vi anser att den 

befintliga forskningen om intern kommunikation är otillräcklig vad gäller teorins 

applicerbarhet i praktiken. Undersökningen ovan pekar på att ett sådant antagande är värt att 

studera, då resultatet visar på bristande intern kommunikation. Vi menar att det finns en 

problematik och ett glapp mellan forskningens syn på optimala förutsättningar för den interna 

kommunikationen och vad som fungerar i verkligheten. Vi studerar även konsekvenser med 

bristande kommunikation om information inte når sin mottagare och appliceras i det 

vardagliga arbetet. 

                                                 
1 Se t.ex. Simonsson i Heide, Mats. Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte. (2005). Kommunikation och 
organisation. Malmö: Liber. och  (2005). och Schein i Heide et. al .(2005). 
2 Nordisk kommunikation. (2005). Se Falkheimer & Heide. (2007). s 25. 
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Uppsatsen belyser, utifrån ett internt perspektiv, ledningens kommunikativa arbete inom 

hälso- och sjukvården. Vi vill lyfta fram frågor gällande kommunikation samt arbetssätt kring 

implementering av strategiska mål inom en stor komplex hierarkisk organisation.  

1.1 Tidigare forskning 

Under vår utbildning på Service Managementprogrammet har resonemang kring 

organisationsstruktur, kunskapsspridning och intern kommunikation lyfts fram i olika 

sammanhang. Inom institutionen har studenter före oss berört och behandlat begreppen i 

uppsatser, vilket visar på den interna kommunikationens betydelse för organisationen. 

 Kunskap om intern kommunikation och informationsspridning ökar inom 

organisationer, dock kan vi urskilja ett glapp mellan teori och praktik.3 ”Alla teorier om 

organisation och ledarskap utgår ifrån outtalade bilder och metaforer som får oss att se, förstå 

och hantera organisationen på olika men ändå halvdana sätt”.4 Citatet speglar den problematik 

vi vill lyfta fram i vår uppsats, att implementering av strategiska mål kanske inte alltid är så 

enkelt som litteraturen och forskningen menar. Med implementering menas genomförande av 

något, exempelvis nya idéer.5 Hur individen tolkar information motsvarar inte alltid det 

sändaren har menat.6 Även kommunikationsteorierna kan anses vara enkla att tillämpa, men 

förutsättningarna för en fungerande kommunikation bottnar i mer än kommunikationsmedlet i 

sig. Falkheimer och Heide menar att många kommunikationsmodeller måste kompletteras 

med vidare observationer för att kunna tillämpas idag.7 Exempelvis har 

kommunikationsforskningen, om förhållandet mellan över- och underordnad, kritiserats för att 

ha utelämnat betydelsen av viktiga aspekter såsom struktur, kultur och omgivning.8 Trots det 

har forskningen kring kommunikation bidragit med stor nytta för dagens organisationer.9  

En organisation som använts och exemplifierats i många sammanhang inom vår 

utbildning är hälso- och sjukvården. Utvecklingstendenserna inom vården beskrivs vanligtvis 

som fragmenterade, svåranalyserade och allt för resultatinriktade. Därför uppstår en svårighet 

                                                 
3 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats. (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers relationer. 
Lund: Studentlitteratur. s 63. 
4Morgan, Gareth .(1997). Organisationsmetaforer. Lund: Studentlitteratur. s 9. 
5 Malmström, S. Györki, I. & Sjögren, P.A. (2002). Bonniers svenska ordbok. Åttonde rev. Upplagan. 
Stockholm: Albert Bonniers förlag AB. s 245.  
6 Simonsson, Charlotte. (2002). Den kommunikativa utmaningen. En studie av kommunikation mellan chef och 
medarbetare i en modern organisation. Sociologiska institutionen; Lunds universitet. s 54. 
7 Falkheimer och Heide .(2007). s. 137. 
8 Danserau & Markham. (1987); Jablin & Krone. (1994); Putnam & Cheney. (1995). se Charlotte Simonsson. 
(2002). s 46.  
9 Lewin, Kurt. (1951) se Heide et al. (2005). s 69. 
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att samordna aktiviteter, vilket försvagar möjligheten att ge bästa möjliga vård för patienten.10 

Byråkratiska organisationer består nämligen ofta av många avdelningar med olika 

professioner, där det kan uppstå hinder på grund av makt och varierande ansvarsområden.11  

Med begreppet makt utgår vi från definitionen att ha en förmåga att kunna bestämma.12 Trots 

att forskare har konstaterat hur vården på bästa sätt bör organiseras för att gynna sitt syfte, tror 

vi att svårigheter uppstår med att implementera nya arbetsformer. 

1.2 Problemformulering 

Det finns teorier som behandlar svårigheter med att kommunicera både uppåt och nedåt i stora 

hierarkiska organisationer samt problematiken för ledningen med att sortera i det stora 

informationsflöde som finns, för att mottagaren ska nås av den mest relevanta 

informationen.13 För att kringgå svårigheter med implementering av information som 

kommuniceras, finns ett antal uttalade förutsättningar som kan stödja processen.14 Vi har en 

hypotes kring att förutsättningarna för en sådan implementering är svåra att skapa i en stor 

komplex hierarkisk organisation som hälso- och sjukvården. Vi tror att 

kommunikationsvägarna är komplexa och försvåras av att det finns många olika enheter och 

professioner inom organisationen. Vi anser vidare att en studie av kommunikationsprocesser 

inte kan genomföras utan att ta hänsyn till organisationsstrukturen. Vi saknar även en mer 

fyllig diskussion och information kring vilka konsekvenser som kan uppstå om informationen 

inte når fram och implementeras.   

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats, grundat på ovanstående problemformulering, är att undersöka om 

teorier kring kommunikation och implementering har giltighet för stora komplexa hierarkiska 

organisationer. Det här kommer att belysas genom en fallstudie i en hälso- och 

sjukvårdsorganisation, där vi ser på kommunikationen av strategiska mål som exempel. 

Frågeställningarna vi utgår ifrån anser vi är relevanta och intressanta för att få svar på vårt 

syfte och belysa den problematik vi anser råder mellan teori och praktik. Genom att besvara 

frågan hur de strategiska målen kommuniceras kan vi utläsa kommunikationsprocessen och 
                                                 
10 Vinge Sidsel. (2005). se Nordgren, Lars. (2007). ”Vårdmatchning”. Utveckla tjänsteproduktiviteten inom 
sjukvården. Lunds Universitet Campus Helsingborg. 
11 Åhgren, Bengt. (2007). Creating Integrated Health Care (NHV Report 2007:2). Vårdkedjor. Konceptet och 
deras status. Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg. s 10.  
12 Malmström, Györki & Sjögren. (2002). s 350. 
13 Se t.ex. Simonsson. (2002). i Heide et al. (2005). Falkheimer & Heide. (2007). 
14 Johansson, Catrin. (2005). Kommunikation om mål och strategier. Vems karta är rätt – chefens eller 
medarbetarens?. I Heide et al.(2005). s 130. 
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dess sammanhang. Vetskapen om vilka förutsättningar som finns för implementering samt 

vilka konsekvenser bristande kommunikation kan ge upphov till, hjälper oss att analysera 

huruvida teorierna överrensstämmer med empirin.  

Frågeställningarna är: 

 

 Hur kommuniceras de strategiska målen till personalen inom hälso- och sjukvården? 

 

 Vilka förutsättningar finns det för lärande och implementering av de strategiska målen 

inom hälso- och sjukvården? 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens fokus utgår från kommunikation ur ett internt perspektiv. Vi avgränsar oss genom 

att inta ett ledningsperspektiv för att undersöka hur tillvägagångssättet för kommunikation 

samt implementering av de strategiska målen fungerar i en stor komplex hierarkisk 

organisation. Det här för att undersöka hur information förmedlas genom en organisatorisk 

linje där personerna är direkt relaterade till varandra, det vill säga från ledning, genom 

mellanchefer och ner till medarbetarna på avdelningen. Ytterligare en avgränsning görs 

genom att endast studera en division inom organisationen. Vidare följer vi endast en specifik 

klinik inom den valda divisionen, alltså en del i divisionen med en viss specialisering (se 

bilaga 2 och 4). 

 Uppsatsens fokus, utifrån Hård af Segerstads modell kring aspekter av människans 

kommunikation (se sidan 12), kommer att ligga på den kognitiva och symboliska 

kommunikationen i form av skriftlig kommunikation och individens mentala processer samt 

den verbala kommunikationen. Vi bortser från den materiella formen då vi upplever att den är 

en extern aspekt och har mindre koppling till kommunikation av strategiska mål. Vidare 

kommer vi att fokusera på konsekvenser kopplade till bristande kommunikation där budskap 

inte når mottagaren. 

1.5 Teoretisk referensram 

1.5.1 Kommunikation 

Erikson definierar begreppet kommunikation som ett ledningsinstrument för att nå 

organisationens övergripande mål. Allt människan gör (tal, skrift, kroppsspråk, handlingar 
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med mera) är kommunikation och det gäller att välja ut lämpliga kanaler för varje budskap 

som ska sändas.15 Katz och Kahn menar å sin sida att kommunikation innebär utbyte av 

information samt överföring av betydelser, vilket är en viktig grundsten i en organisation.16 

Uppsatsen utgår ifrån både Eriksons och Katz och Kahns definitioner av 

kommunikationsbegreppet, samt Hård af Segerstads resonemang om att kommunikationens 

viktigaste uppgift är att upprätta, utveckla och behålla sociala relationer mellan människor.17 

Hård af Segerstad visar även på skillnaden mellan kommunikation som en mänsklig handling 

och information som betyder ge form åt, förmedla.18 Hård af Segerstad menar vidare att 

människans förmåga att förstå och lagra information är en väsentlig del i 

kommunikationsprocessen.19 Vi använder Hård av Segerstads tankar som ett kompletterande 

resonemang för att även se till implementerings- och lärandeprocessens betydelse. Nedan 

följer Hård af Segerstads modell som övergripande målar upp människans olika 

valmöjligheter kring kommunikation och informationsspridning.20 

                                                 
15 Erikson, Peter. (2002). Planerad kommunikation: Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation. 
Upplaga: 3:1. Malmö: Liber. s 38. 
16 Hall, Richard H. (1987) Organizations. Structures, processes & Outcomes. Upplaga 4. London; Englewood 
Cliffs NJ: Prentice-Hall Inc. (1987). s 177.  
17 Hård af Segerstad, Peder. (2002). Kommunikation och Information, en bok om människans förmåga att tänka, 
tala och förstå. Uppsala: Uppsala publishing house. s 29.  
18 Ibid. s. 35 
19 Ibid. s. 16-18 
20 Ibid. s. 19 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        

Modellen ovan förklarar hur människan kommunicerar utifrån tre olika former; kognitiv, 

symbolisk och materiell form. Den primära formen är den kognitiva eftersom människans 

kommunikation utgår ifrån det vi tänker och reflekterar över, samt tidigare erfarenheter. Dock 

är de tre formerna sammanlänkade och utesluter inte varandra, utan tvärtom är de en 

förutsättning för mänsklig kommunikation.21 Vi menar att modellen är grundläggande och kan 

användas som ett verktyg för att studera människans kommunikation. Vi anser dock att 

modellen är begränsad då den endast visar på ett mönster utan att problematisera 

kommunikationen, vilket kan vara missvisande då individer utgår från olika perspektiv och 

varierande referensramar. Thylefors nämner liknande aspekter och pekar på olikheter i 

människors preferenser kring kommunikationskanaler.22 Vi menar att vetskap om människans 

aspekter av kommunikation är av stor vikt för att förstå hur den interna kommunikationen 

fungerar inom en organisation. Vi ställer oss därför frågan om ovanstående resonemang har 

giltighet för alla organisationer oavsett storlek. 

                                                 
21 Hård af Segerstad. (2002). s 19-23. 
22 Thylefors, Ingela. (2007). Arbetsgrupper, från gränslösa team till slutna rum. Stockholm: Natur och Kultur. 
 s 60-61.  

Människans 
kommunikation 

Symbolisk    Kognitiv        Materiell 

Texter 
Litteratur 
Konst 
Musik 

Kropps- 
språk 
Beteende 
Tal 

Mentala  
Processer 
Idéer 
Begrepp 

Media 
Press 
Radio/TV 
Internet 

Artefakter
Arkitektur 
Design 
Mode 

Psykologi     Sociologi    Semiotik

Medie- och 
kommunikations- 

vetenskap 

Det teoretiska 
fältet 

Det empiriska 
fältet 

Figur 1:1 Aspekter av människans kommunikation. (Efter Hård af Segerstad 2002, s 19.)   
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1.5.2 Intern kommunikation 

Intern kommunikation handlar främst om ansvar och Erikson uttrycker det som att ”den som 

har information kan inte undvika att ta ansvar.”23 Vi vill ifrågasätta Eriksons synsätt att 

likställa att inneha information med att ta till sig information. Den interna kommunikationen 

väljer vi att definiera som ett sätt att förmedla mål inom en organisation, i likhet med 

Falkheimer och Heides definition.24 Effektiv kommunikation innebär att budskap kan förstås 

av mottagaren utan problem,25 vilket kan bidra till en positivare arbetsmiljö och därmed 

utgöra en bra grund för att realisera organisationens mål.26  

 En hierarkisk kommunikation innebär en centralisering av kommunikationsvägar som 

går uppifrån och ned. En risk kan då uppstå när informationen måste spridas genom många 

olika led, vilket kan leda till att den inte når sin slutgiltiga mottagare. Det betyder ett långsamt 

arbetssätt där stort ansvar ligger på chefernas förmåga att kommunicera och sprida budskap.27 

Även om ledningen bär det övergripande ansvaret för den interna kommunikationen ställer vi 

oss frågande till om ansvaret enbart bör ligga på dem.  

 Erikson nämner kulturella gap i en organisation, där det exempelvis förekommer många 

skilda enheter och yrkestitlar, som ett hinder för kommunikationsprocessen eftersom 

personalen inte talar samma språk samt har en oregelbunden kommunikationsprocess.28 

Eriksons resonemang styrker, vår tidigare nämnda hypotes, om att professioner kan försvåra 

kommunikationsprocessen.  

 I dagens organisationer tenderar kommunikationen att vara en mer svår och komplex 

uppgift för ledningen än förr.29 Det största problemet är den stora mängden information och 

arbetet med att sortera ut det mest relevanta, för att kunna tolka och få en förståelse för 

innehållet. Ledarens roll blir därför att förklara och hantera informationen samt skapa dialoger 

med medarbetarna, så att budskapet förankras i arbetet. Om det inte görs kan informationen 

tolkas olika inom organisationen och leda till att resultatet av processen inte blir detsamma 

som det önskvärda.30  

 Erikson behandlar olika kommunikationsmetoder och menar att de tre huvudsakliga är; 

den skriftliga, den muntliga och den elektroniska. Författaren framhåller att en kombination 
                                                 
23 Erikson. (2002). s 54. 
24 Falkheimer & Heide. (2007), s 79. 
25 Bender, Peter Urs. (2001). Tala, presentera, kommunicera. Malmö: Egmont Richters AB. s 17-18. 
26 Morley et al. (2002). se Falkheimer & Heide. (2007). s. 79. 
27 Falkheimer & Heide. (2007). s 80-81. 
28 Erikson. (2002). s 46. 
29 Simonsson, Charlotte. (2005). Ledarskap och kommunikation. Chefen som informationsspridare kontra 
meningsskapare. I Heide et al. (2005). s 97. 
30 Simonsson. (2002). I Heide et al. (2005). s 102, 108. 



 14

av de tre kommunikationsmetoderna är att föredra.31 Thylefors menar i sin tur att den 

skriftliga kommunikationen är att föredra vid klargörande av organisationens mål då 

budskapet på ett mer effektivt sätt sprids än genom muntlig kommunikation.32 Weick menar 

att kanaler för kommunikation inte endast bör vara tekniska eftersom det krävs att feedback 

ska kunna ges direkt, vilket ger ansikte-mot-ansikte kontakten stor betydelse.33 Faktorer som 

kan påverka valet av kommunikationskanaler och implementering kan vara; tillit, upplevd 

kompetens, objektivitet och förtroende.34Vi finner de olika ställningstagandena intressanta 

och kommer, genom fallstudien, att undersöka vilka kommunikationskanaler som upplevs 

fungera bäst vid förmedling av strategiska mål.  

 För att den interna kommunikationen skall göra bäst nytta menar Erikson att kanaler för 

återkoppling, såväl inåt som uppåt i en organisation, är av stor vikt. 35 Tourish och Hargie 

instämmer i resonemanget att feedback är betydelsefullt och grundläggande för att 

organisationen samt beslutsunderlaget för målformulering ska fungera optimalt.36 Vidare 

menar författarna att kommunikationsprocesserna kontinuerligt bör utvärderas för att 

utvecklas. Tourish och Hargie har kommit fram till att det är den närmaste chefen som bör 

förmedla informationen till medarbetarna och användning av personliga kontakter föredras. 37 

Vi håller till stor del med författarna om att kommunikationen bör ske från den närmaste 

chefen, men menar att aspekten kring vilka konsekvenser som kan uppstå på grund av 

ledningens anonymitet saknas i resonemanget, i synnerhet för stora organisationer. 

1.5.3 Implementering och lärandeprocesser 

Falkheimer och Heide diskuterar problematiken angående det glapp som finns mellan den 

strategiska kommunikationen, forskningsfältet och praktiken. Resonemang kring anpassning 

av kommunikation till verksamhetens arbete har existerat länge inom forskningsfältet. Lewin 

hävdar dock att forskning som gjorts angående organisationskommunikation har resulterat i 

teorier som har varit till stor användning i praktiken.38 Problem uppstår då det kommer till den 

praktiska användningen.39 En undersökning som Simonsson genomfört visar att cheferna 

prioriterar att sprida information till den egna gruppen och dess verksamhet istället för till 
                                                 
31 Erikson. (2002). s 61.  
32 Thylefors. (2007). s 60-61.  
33 Weick. (1995). Se Simonsson. (2002). s 65.  
34 Lars-Erik Warg. (2000). Tillit och trovärdighet i riskkommunikation. I Lidskog, Nohrstedt och Warg (red.). 
Risker, kommunikation och medier. En forskarantologi. Lund: Studentlitteratur. s 55-61.  
35 Erikson. (2002). s 56.  
36 Tourish och Hargie. (2004). se Falkheimer & Heide (2007). s 87-88. 
37 ibid. s 95-96. 
38 Lewin (1951). se Heide et al. (2005). s 69. 
39 Falkhemer & Heide. (2007). s 63. 
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hela organisationen. Studien visar även att det är sällsynt att diskussioner, gällande mål, 

förekommer i de kontinuerliga mötena, vilket kan leda till en svårighet för medarbetarna att 

applicera och förhålla sig till målen i det dagliga arbetet.40 Vi är intresserade av att se hur vår 

fallstudie förhåller sig till Simonsons resonemang. 

 ”Den stora utmaningen i informationssamhället är att gå från information till 

kunskap.”41 Citatet speglar vikten av förståelsen av information, vilket genom dialoger och 

diskussioner kan underlätta och skapa förutsättningar för lärandet i en organisation.42 Weick 

och Ashford menar att individens tysta kunskap är av stor vikt för att ett lärande ska kunna 

uppstå, först när kunskapen artikuleras kan den spridas vidare i organisationen och ge upphov 

till lärande.43 Rochlin menar att genom kunskapsöverföring från individen till hela 

organisationen kan en dialog kring risk på ett mer aktivt sätt upprätthållas. 44 Vi menar att en 

sådan kunskapsöverföring kan synliggöra eventuella konsekvenser av bristande 

kommunikation för att göra den interna kommunikationen mer effektiv.  

Individens förmåga att lära påverkas, genom begränsningar och stimulans, av 

organisationens struktur och dess omgivning.45 Faktorer som påverkar implementering är 

bland annat rolluppfattning, förtroende för cheferna och samhörighet i arbetet. Förtroendet 

kan dock vara svårt att skapa i en stor hierarkisk organisation då medarbetare kan uppleva 

ledningen som en avlägsen enhet.46 Vi håller med författarna om att ett förtroende och en 

känsla av samhörighet kan underlätta implementeringen så att alla arbetar mot samma mål. 

Det handlar även om vilken uppfattning medarbetarna har om målen för att de ska känna 

delaktighet och engagemang i arbetet.47 Simonson instämmer, utifrån retorikens sammanhang, 

och menar att informationen måste spridas på ett engagerande sätt så att personalen känner 

delaktighet och förståelse för sin roll att applicera informationen i verksamheten.48 Det är 

först när ett budskap relateras till dess sammanhang som mening uppstår och det krävs en 

medvetenhet om kontextens betydelse för att budskapet ska kunna anpassas, där avsändaren 

har en förståelse för mottagarens tolkningsramar.49   

                                                 
40 Simonsson. (2002). i Heide et al. (2005). s 105-106. 
41 Säljö. (2000). se Heide et al. (2005). s 143. 
42 Heide, Mats. (2005). IKT, kommunikation och organisationslärande.  I Heide et al. (2005). s 144. 
43 Weick & Ashford. (2001). se Heide et al. (2005). s 146. 
44 Rochlin ,Gene I. (1999). Safe operation as a social construct. Ergonomics 42:11. s 1549-1561. 
45 Algimantas, Sakalas & Rimantas, Venskus. (2007). Interaction of Learning Organization and Organizational 
Structure. Vol. 3. Engineering Econonomics: Technologija.  s 66. 
46 Fairhurst, Jordan & Neuwirth. (1997). se Heide et al. (2005). s 125. 
47 Haas, Davenport-Sypher & Sypher. (1992). i Heide et al. (2005) s 125. 
48 Simonsson. (2002). se Falkheimer & Heide (2007). s 81. 
49 Simonsson. Charlotte. (2002). s 60. 
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Två förhållningssätt för ledningen som vi tror underlättar implementering och 

lärandeprocesser är management by walking around, vilket diskuteras av bland annat 

Falkheimer och Heide, och underlättar relationsbyggande genom att chefer rör sig bland 

personalen, samt management by screening around som innebär att kommunikationen 

förmedlas via teknik såsom e-post och webbsidor.50 Erikson kompletterar tankarna om 

relationsbyggande med sitt resonemang om mellanchefernas betydelse för 

kommunikationsprocessen och menar att det är via dem som kommunikationen mellan 

ledning och underordnade bör ske.51 Simonsson belyser dock aspekten att många 

mellanchefer uppfattar en svårighet kring att tolka informationen då de inte vill att budskapet 

ska förvrängas på vägen.52 Vi ansluter oss till resonemangen och menar att det är ledningens 

ansvar att se till att informationen kan preciseras, utan att misstolkas.  

 Utifrån vår fallstudie är det intressant att ta upp frågan kring ledningens faktiska 

betydelse för att kommunikationen skall nå fram på ett korrekt sätt i stora organisationer. Det 

på grund av att vi har en uppfattning om att sjukvården består av många olika divisioner och 

enheter med många chefer.  

1.5.4 Organisationsstrukturens inverkan på intern kommunikation 

För att studera hur en intern kommunikations- och implementeringsprocess ser ut, anser vi att 

organisationen i sig är en påverkande faktor, samt att organisationsstrukturen påverkar 

lärandeprocessen. Vår definition av en stor komplex hierarkisk organisation är att varje enhet 

kontrolleras av en högre nivå och styrformen präglas av regler,53 samt att det förekommer 

divisionsarbete, yrkestitlar och hierarkiska nivåer.54 I uppsatsen kompletterar begreppen 

hierarki och komplexitet varandra snarare än utesluter. Vi har inte hittat en definition av en 

stor komplex hierarkisk organisation i teorin, vilket vi anser vara en förekommande 

organisationsform idag. Vår definition stöds av Hallin och Siverbos syn på hälso- och 

sjukvården som en komplex verksamhet då den består av olika aktiviteter, beroenden, 

intressenter etcetera.55   

 Strukturen i byråkratiska organisationer är begränsad av regler och verksamheten har 

ofta ett rutinbaserat arbete där riskmedvetenheten är involverad. I sådana organisationer 

                                                 
50 Falkheimer & Heide. (2007). s 82. 
51 Erikson. (2002). s 193.  
52Simonsson. (2002). se Falkheimer & Heide. (2007). s 82. 
53 Beetham. (1987). se  Erikson. (2002). s 78.   
54 Hall. (1987). s 58.  
55 Hallin, Bo & Siverbo, Sven. (2003). Styrning och organisering inom hälso- och sjukvården. Lund:  
Studentlitteratur.s 66. 
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underskattar personalen generellt risker som inte är synliga eftersom det finns ett starkt 

förtroende för organisationssystemets standards och rutiner.56 Vi ansluter oss till 

resonemanget kring att risker ofta är inbyggda i rutiner och därför riskerar konsekvenser av 

bristande kommunikation att inte synliggöras. 

En studie genomförd av Wenglén, vilken behandlar det närvarande ledarskapet, grundar 

sig i en undersökning av bland annat universitetssjukhuset MAS.57 Författaren menar att det 

finns en allmän bild av att styrning inom professionella organisationer ofta är problematiskt 

eftersom komplexa organisationer har en förmåga att styra sig själva, vilket försvårar mål – 

och beteendestyrning. Wenglén menar att det saknas lärande mellan de olika avdelningarna, 

uppföljningsarbetet är bristfälligt och många av klinikerna präglas av självstyre. Wenglén 

anser att det behövs ett tydligare ledarskap för att underlätta den samordning som krävs för att 

kunna ge en mer effektiv vård.58 Studien är intressant då även den undersöker hälso- och 

sjukvården utifrån ett ledarskapsperspektiv och belyser lärandeprocessen inom 

organisationen. Vi menar att den är viktig att ta upp som en jämförelse till vår fallstudie då 

studien belyser organisationen som komplex och de svårigheter som kan kopplas till vårt 

perspektiv på den interna kommunikationen.  

Wengléns studie liknar till viss del Hutt, Walker och Frankwicks resonemang kring 

barriärer i form av den makt och status som existerar bland ledare vad gäller deras olika 

positioner och arbetsområden. Barriärerna handlar även om olika individuella gruppers 

synsätt som skapar olikheter vid samarbete.59 Likaså existerar olika typer av subkulturer inom 

organisationer som kan förknippas med strukturen inom en organisation. Subkulturer kan 

exempelvis vara yrkesmässiga, som utvecklas inom olika arbetsgrupper.60 Kommunikationens 

uppgift är bland annat att göra organisationen effektiv genom samordning över gränserna 

mellan olika subkulturer.61 Vi menar att barriärer är intressant att ta upp i sammanhanget då vi 

anser att de kan innebära en risk för att kommunikationsprocessen kan försvåras. Utifrån 

organisationers storlek och struktur anser vi att stora komplexa hierarkiska organisationer har 

sämre förutsättningar för en god intern kommunikation. Subkulturer tror vi kan begränsa 

lärandeprocesser inom en enhet och påverka uppföljningsarbetet och lärandet för hela 

                                                 
56 Rayner Steve. (1984). Radiation hazards in hospital: a cultural analysis of occupational risk perception. RAIN 
60: Februari.  
57 Wenglén, Robert. (2008). Professionella byråkratier. KEFU (Kommunalekonomisk forskning och utbildning   
i Skåne). Lunds universitet Nr. 1 mars. 
58 ibid. 
59  Hutt, Walker och Frankwick. (1995). se Algimantas & Rimantas. (2007). s 68. 
60 Martin. (2002). Se  Heide et al. (2005). s 86, 88. 
61 Schein. (1993). Se  Heide et al. (2005). s 89. 
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organisationen. Därför blir en medvetenhet om konsekvenser förknippade med bristande 

kommunikation som inte gynnar implementering eller lärande en viktig aspekt. 

1.6 Metod 

1.6.1 Val av metod 
I det första steget i processen med uppsatsen valde vi att undersöka en intern 

kommunikationsprocess, med utgångspunkt i vår hypotes som ifrågasätter teoriers giltighet i 

stora komplexa hierarkiska organisationer. Därefter beslutades hur vi kunde samla in material 

på bästa sätt, vilket har resulterar i vårt val av metod.62  

 Uppsatsens teoretiska referensram är främst hämtad från tryckt litteratur (böcker, 

artiklar, webbdokument, avhandlingar, monografier samt antologier) som berör ämnesvalet. 

De sökord som har använts för att finna lämplig litteratur är: kommunikation, organisation, 

struktur, hälso- och sjukvård, hierarki och implementering. Strategiska dokument från 

fallstudien har även studerats och fungerat som utgångspunkt vid intervjutillfällena.  

 Uppsatsens primära empiriska källa utgår från Universitetssjukhuset MAS (UMAS) och 

grundar sig på kvalitativa personliga intervjuer, vilket ge mer utförliga och beskrivande svar 

kring intervjupersonernas tankar, reaktioner och berättelser. Valet av intervjuform stödjer vårt 

syfte samt möjliggör målet att besvara de frågeställningar som ställts i början av uppsatsen 

eftersom vi undersöker subjektiva perspektiv på intern kommunikation. Det är av betydelse att 

valet av metod anpassas efter det teoretiska perspektivet.63 En personlig intervju ger tillfälle 

att förklara eventuella oklarheter och svara på intervjupersonens frågor, vilket reducerar 

missförstånd. Vidare finns en medvetenhet om den kvalitativa intervjuns nackdelar eftersom 

det är ett möte och en social konstruktion.  Ett sådant intervjumöte är komplext och kan 

innehålla olika faktorer som påverkar gällande kön, ålder, kläder, utbildning, antal personer 

närvarande, inspelning med bandspelare, intervjumiljön etcetera.64  

1.6.2 Val av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner grundas på våra kontaktpersoners avgörande kunskap inom 

området då de valde ut lämpliga intervjupersoner. Förutom vilka personer som var lämpliga 

att intervjua, beslutades även vilken linje i organisationen som var tillgänglig. Urvalet gjordes 

för att kunna följa kommunikationskedjan i organisationen inom en division och där i en 

specifik klinik (se bilaga 2 och 4), vilket möjliggjorde en jämförelse och en möjlighet att 
                                                 
62 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s 213, 218-219. 
63 Trost Jan. (1997).Kvalitativa intervjuer. 2: a upplagan. Lund: Studentlitteratur. s 15-17. 
64 ibid. s 41-54.  
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relatera respondenternas svar till varandra. Dock kan kritik riktas mot att våra kontaktpersoner 

tilldelade oss intervjupersoner även då det inte fanns något bättre alternativ, dels på grund av 

svårigheten att komma i kontakt med personalen på något annat sätt, samt att 

sjuksköterskorna på UMAS gick ut i strejk under vår insamling av det empiriska materialet.  

 Intervjuerna ägde rum på UMAS i Malmö den 8- 9 maj samt den 12-14 maj 2008. 

Under de första två intervjuerna deltog alla tre gruppmedlemmar, därefter endast två, samt 

respondenten. Valet av endast två gruppmedlemmar gjordes med tanke på den tidsbrist som 

bland annat uppstod på grund av strejken, men även för att det upplevdes bli ett mer spontant 

möte med färre medverkande personer.  

Fördelen med att vi höll intervjuerna på UMAS var att samtalen skedde i en miljö som 

var känd av intervjupersonerna där de kunde känna sig trygga, samt att det blev lättare att 

genomföra intervjuerna under personernas arbetstid. 65  

1.6.3 Utformning av intervjufrågor 

Uppsatsens intervjuguide (se bilaga 3), består av övergripande frågor och låg till grund för de 

intervjuer vi genomförde. Den fungerade som stöd under samtalet för att vi skulle få den 

respons vi ansåg skulle kunna leda fram till svar på forskningsfrågorna. Intervjufrågorna 

formulerades på ett enkelt och relativt kortfattat sätt. Vi försökte undvika att utforma ledande 

frågor eller antaganden med hänsyn till intervjuns reliabilitet, vilket stöds av Kvales 

resonemang.66 Intervjuguiden är uppdelad i två olika grupperingar, en för intervjupersonerna 

med chefsbefattning och en för personalen på avdelningen. Tanken med det var att vi ville 

anpassa frågorna till respondenternas förmodade kunskap och situation.  

 Under intervjutillfällena upplevdes dock att frågorna delvis kompletterade varandra och 

vi frångick därför intervjuguiden till viss del och utgick mer ifrån respondentens kunskap vid 

valet av frågor än den ursprungliga strukturen. Målet var att genomföra så spontana intervjuer 

som möjligt för att uppmuntra till instinktiva svar från respondenterna. Kvale menar att en 

strukturerad intervjuguide underlättar analysen av materialet eftersom den är noggrant 

utformad 67 men vi menar att uppsatsens struktur, utifrån våra valda teman, kunde underlätta 

analysen trots att intervjuguiden och intervjutillfället hade mer fokus på spontanitet. Likaså 

anser vi att spontaniteten är avgörande för sanningshalten i svaren och att alltför genomtänka 

frågor kan upplevas ge mer formella svar.  

                                                 
65 Trost. (1997). s 42. 
66 Kvale. (1997). s 123, 213.  
67 ibid. s 121-122.  
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1.6.4 Intervjutillfällena 

Vi ansåg att en kompromiss av de båda betraktelsesätten, induktion (en öppenhet för nya 

infallsvinklar och fokus på det empiriska materialet) och deduktion (en mer teoretisk 

utgångspunkt där empirin appliceras på teorier och modeller) utgjorde en bra grund för att 

applicera empirin på teorin samtidigt som vi försökte se utöver teorin för att vara öppna för 

nya infallsvinklar som kunde vidga vårt lärande. Båda synsätten innebär risker, å ena sidan 

avsaknad av en underliggande struktur, å andra sidan begränsningen att det redan innan 

undersökningens början förutsätts vad som ska förklaras.68 

 Varje intervjutillfälle introducerades med en presentation av oss samt intervjuns 

övergripande akademiska syfte, för att skapa ett förtroende hos intervjupersonen. Ett etiskt val 

vi gjorde var att informera samtliga intervjupersoner om konfidentialiteten och få deras 

samtycke till att använda deras berättelser som grund för uppsatsens empiriska del.69 Vi 

menar att endast intervjupersonernas befattning inom organisationen är av vikt för uppsatsen 

och därmed utelämnar vi öviga uppgifter.    

Vi valde att under intervjuerna främst prata om de strategiska målen kring 

patientsäkerhet, för att på så vis ha något mer konkret att prata kring, det är även mål som 

intervjupersonerna lätt kan relatera till i sitt arbete. I uppsatsen kommer vi enbart att nämna 

strategiska mål, förutom då fallstudien redovisas med intervjupersonernas åsikter, för att 

kunna använda fallstudien i ett större sammanhang. 

Som vi tidigare nämnt i stycket om utformning av intervjufrågor var vår intention att 

ställa specifika och konkreta frågor för att uppfylla målen med kvalitativa intervjuer. 70 Det är 

i praktiken inte helt oproblematiskt att ställa enkla och tydliga frågor. Vi lade större vikt vid 

att i stället vara insatta i ämnet och vara väl förebredda. Vi försökte uppmuntra till berättelser 

när vi ställde frågorna och respondenterna fick prata relativt fritt och uppmuntrades även, 

genom tystnad och följdfrågor, till att utveckla sina resonemang. Vid tystnad lämnades det tid 

för eftertanke hos respondenten och samtalet riskerades inte att avbrytas med en ny fråga 

direkt.71 

 Det kan ibland vara bra att uppmuntra till utsvävningar inom vissa gränser, då 

intervjupersonen kan behöva sätta sina svar i relation till någonting. Om en persons 

uppfattningar, inställningar eller känslor ämnas lyftas fram kan följdfrågor vara avgörande för 

                                                 
68 Alvesson, Mats. & Sköldberg, Kaj. (1994). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Lund: Studentlitteratur. s 41-42. 
69 Kvale. (1997). s 104-105. 
70 Trost. (1997). s 73-74. 
71 ibid. s 75. 
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kvaliteten av materialet.72 Varje intervjutillfälle är unikt eftersom det är ett samtal som sker 

mellan människor. Därför var det viktigt för oss att förhålla oss till oväntade händelser och 

spontanitet då vi anser, likt Kvale att det är ett kvalitetskriterium för kvalitativa intervjuer.73 

 Bandinspelning användes under intervjusamtalen, med intervjupersonernas medgivande, 

eftersom det ger en större frihet för intervjuaren och underlättar en mer naturlig dialog samt 

fokusering på respondenten. Bandinspelningen upplevdes skapa större tillförlitlighet än skrift 

samtidigt som samtalet kan upprepas för samtliga i gruppen vilket ytterligare är en fördel. En 

nackdel vid inspelning kan vara att intervjupersonen blir hämmad eller känner sig besvärad i 

situationen, men det upplevdes inte under intervjutillfällena.74 

 För att inte gå miste om intryck vid intervjutillfället fördes diskussioner mellan 

gruppmedlemmarna efter varje intervjutillfälle för att försöka utläsa sanningshalten i svaren. 

Vi ställde oss frågan om det fanns en möjlighet att respondenterna framställde sig själva på ett 

oriktigt sätt, vilket skulle kunna ge konsekvenser för arbetet. 75 Våra respondenter gav inte 

intrycket av att ge oriktig information, då de kom med såväl positiva som negativa aspekter av 

kommunikationen på UMAS. Det kan bero på att undersökningar kring interna processer och 

förändringsarbete är återkommande inom organisationen.  

1.6.5. Analys av intervjumaterial 

Efter transkription av intervjumaterialet analyserades resultatet med stöd från The Ladder of 

Analytical Abstraction (se bilaga 1).76 Det är en ad -hoc metod som är flexibel och som syftar 

till att skapa mening genom att blanda olika analystekniker.77 Först identifieras nyckeltal och 

intressanta citat så att en kategorisering kunde göras och materialet kunde länkas samman, 

vilket vi gjorde direkt efter transkriptionen för att kunna utläsa huvuddragen. Därefter 

identifierades teman och trender i materialet och vi kunde då jämföra olika svar och utläsa 

vissa likheter och olikheter. I den sista och tredje nivån i modellen ifrågasattes materialet och 

hypotesen testades, för att sedan se till studiens resultat i ett större sammanhang och 

betydelsen den har i den vetenskapliga debatten.78 Trots att vår intention var att utgå ifrån 

modellen upptäckte vi ganska snart att vi inte följde alla stegen i utsatt ordning. Vi började 

tänka analytiskt redan under tiden då teorin och empirin inhämtades och det empiriska 
                                                 
72 Kvale. (1997). s 124, 134. 
73 ibid. s 134.  
74 Trost. (1997). s 50-51. 
75 Kvale. (1997). s 134-135, 200-201. 
76 Carney (1990). I Miles, Matthew B. & Huberman, Michael A. (1994). Qualitative Data Analysis: an expanded 
sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage cop. s 92. 
77 ibid. s 92. se även  Kvale. (1997). s 184. 
78 ibid. s 92 
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materialet började ifrågasättas redan efter intervjutillfällena och inte enbart i steg tre som 

modellen förespråkar. Vi har alltså haft modellen som en riktlinje i analysarbetet. Vi anser att 

människor är komplexa och har därmed svårigheter med att följa ett i förväg uppgjort 

mönster. Det finns alltid avvikelser och nya faktorer som påverkar beteendet.  

1.6.6 Verifiering 

Vi är medvetna om att de sex intervjuerna vi genomfört inte är representativa för hela UMAS 

personal, samtidigt som vi anser att vi fick mer bredd och djup än om vi gjort 

enkätundersökningar. Enkätundersökningar, vilket vi först övervägde att genomföra, hade nått 

ett större antal personer. Problemet vi upplevt med de metodteorier vi utgått ifrån är att de 

upplevs vara utformade efter en större tidsram än vad vi fått till förfogande. Även 

organisationers struktur, arbetssätt och syfte varierar, vilket skapar svårigheter att aktivt 

tillämpa teorier om verifiering på empirin.  

 Resultatet av intervjuerna speglar endast vår fallstudie och är alltså inte generaliserbart 

på alla stora komplexa hierarkiska organisationer då en kvalitativ studie istället visar på ett 

mönster i organisationer med liknande förutsättningar.79 Utifrån resultatet av våra intervjuer, i 

relation till den teoretiska grunden, menar vi att fallstudien kan visa på hur kommunikationen 

kan fungera inom flera stora hierarkiska organisationer med samma förutsättningar. Mest 

tillämpbart är resultatet inom hälso- och sjukvården. 

För att stärka undersökningens trovärdighet användes en triangulär analogi. 

Informationen analyseras då utifrån tre olika infallsvinklar, vilka bekräftar, utarbetar eller 

belyser problemet.80 Då vi har tolkat att analogin utgår från att det endast är en 

författare/utredare har vi valt att anpassa den efter våra förutsättningar som tre författare samt 

att endast använda oss av två steg: undersökarens triangulering, där alla i gruppen 

tillsammans diskuterat värderingar och tolkningar av informationen, samt den teoretiska 

trianguleringen för att få olika teoretikers syn på ämnesområdet.81  

 Vad gäller vårt teoretiska material är vi medvetna om att internetkällor inte är fullt 

tillförlitliga, trots att de är publicerade på sidor som ELIN genom Lunds Universitet. Vi har 

försökt inta ett kritiskt förhållningssätt till alla källor, elektroniska som tryckta. Vi har även 

försökt använda oss av ursprungskällor i den mån det varit möjligt.  

                                                 
79 Trost. (1997). s 109.  
80 Decrop Alain. (1999). Triangulation in qualitative tourism research. Department of Business Administration, 
University of Namur, Rempart de la Vierge, 8, 5000 Namur, Belgium. Tourism Management 20.s 158-160. 
81 Denzin. (1978). se Decrop (1999). s 158-159. 
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1.6.7 Problem och lärdomar vid insamling av det empiriska materialet 

Under intervjuernas gång har vi lärt oss betydelsen av att anpassa frågorna utifrån den vetskap 

respondenterna ger uttryck för i tidigare svar, för att på så vis undvika frågor som inte kan 

besvaras.  Det var lätt att slukas upp av samtalet och när vi började sväva ut från ämnet var 

intervjuguiden ett bra underlag för att på ett enkelt sätt gå tillbaka till syftet för intervjun.  

 En annan lärdom är att olika människor pratar olika mycket under intervjutillfället, 

vilket gjorde att vi fick anpassa oss efter den rådande situationen genom att försöka 

uppmuntra till berättelser eller försöka styra samtalet mot önskad riktning. En nackdel med att 

föra ett mer spontant samtal under intervjun var att det blev svårare att undvika ledande frågor 

och påståenden.  

 Kvale menar att kvalitativa intervjuer oftast saknar objektivitet på grund av samspelets 

komplexitet,82 men målet för oss var inte att vara objektiva då vi anser det som en näst intill 

omöjlig uppgift. Vi valde istället att förhålla oss till vår roll som undersökare med fokus på 

intervjupersonernas subjektiva åsikter. Vi uppmärksammade en svårighet att frångå 

intervjupersonernas roll som chefer, vilket kan ha påverkat vårt förhållningssätt till dem. 

Nedan följer de två viktigaste lärdomarna under vår materialinsamling: 

 Vår transkription av intervjumaterialet gav oss lärdomar för framtida intervjuer, kring 

 våra sätt att ställa frågor och föra en diskussion i önskad riktning.  

 Vi upplever att de metodteorier som vi har tagit del av utgår ifrån en större tidsram och 

det blir därför svårt att följa de rekommenderade stegen fullt ut, men att det är möjligt 

att använda dem som riktlinjer för arbetet. 

1.7 Disposition 

Nedan följer en kort beskrivning om UMAS som organisation för att ge en tydligare inblick i 

verksamheten. Utifrån det empiriska materialet redovisas sedan fallstudien och därefter följer 

en analys av empirin i förhållande till teorin. Båda redovisas inom tre valda teman som följer 

teorins upplägg. Därefter framförs slutsatser där frågeställningarna och syftet med uppsatsen 

besvaras.  

Slutligen förs en diskussion kring uppsatsens relevans i ett större sammanhang och en 

summering av det mest relevanta som framkommit där även svaret ges om uppsatsens hypotes 

håller eller inte. Till sist följer en reflektion kring arbetsprocessen och förslag till framtida 

undersökningar inom området. För att underlätta för läsaren är uppsatsen strukturerad utifrån 

                                                 
82 Kvale. (1997). s 64.  
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tre huvudteman (intern kommunikation, implementering och lärande samt 

organisationsstrukturens inverkan på intern kommunikation) som återspeglar vårt syfte och 

våra forskningsfrågor.  
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2. Fallstudie 
Här presenteras en kort bakgrund till UMAS. Därefter följer vår fallbeskrivning, vilken 

sammanfattar intervjupersonernas syn på verksamheten, sedan redovisas en analys där teori 

och empiri ställs mot varandra, samt slutsatser där vi besvarar våra frågeställningar och 

utvecklar våra resonemang kring teorins giltighet för stora komplexa hierarkiska 

organisationer.  

 

2.1 Om UMAS 

Uppsatsen bygger på en fallstudie av en stor komplex hierarkisk organisation inom den 

offentliga hälso- och sjukvården. Den organisation som valts är Universitetssjukhuset MAS i 

Malmö, som är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Antalet anställda var i slutet av 

2007 drygt 7200 personer.83 Varje dag genomförs cirka 1500 läkarbesök, upp till elva barn 

föds, 1050 patienter finns inlagda samt utbildas drygt 500 läkar- och 

sjuksköterskestuderande.84 UMAS arbetar decentraliserat med olika specialistenheter. Det är 

sjukhusledningen som har det övergripande ansvaret för hela organisationen.85 Verksamheten 

är sedan 2003 organiserade i sex större huvuddivisioner (se bilaga 4).86 Innan dess fanns inga 

tydliga indelningar i organisationen. För ett år sedan utformades en egen agenda och egna 

mål, vilka är mer relevanta och anpassade för divisionerna. I höst ska det eventuellt påbörjas 

ett arbete med hur de strategiska målen ska kommuniceras, då vetskapen om det inte är så stor 

i dagsläget. Arbetet skulle ha påbörjats nu i vår men strejk och besparningar har lett till att 

processen inte har inletts.87 

 Avdelningen för verksamhetsutveckling på UMAS har som syfte att stödja sjukhusets 

ledning samt medarbetarna i arbetet med att utveckla verksamheten.88 UMAS interna 

kommunikation ansvarar kommunikationsavdelningen för och informationen förmedlas bland 

annat via intranätet, broschyrer, personaltidningar och nyhetsbrev.89  

                                                 
83 www.skane.se. 
84 ibid. 
85 ibid. 
86 ibid. 
87 Intervju med divisionschefen 2008-05-08.  
88 www.skane.se 

89 ibid.  
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2.2 Fallbeskrivning 

Efter diskussioner med vår kontaktperson vid avdelningen för verksamhetsutveckling, samt 

ytterligare två kollegor, formades fallstudien, vilken begränsas till den slutna vården. Som 

tidigare nämnts fokuserar fallstudien på den interna kommunikationen av de strategiska målen 

där vi valt att fokusera på målen kring patientsäkerhet vid intervjutillfällena. Med 

patientsäkerhet menas patientskador som kan uppstå under vård och eventuellt riskerar 

patientens hälsa.90 Fallstudien utgår ifrån intervjuer med personer inom samma division, för 

att på så vis kunna följa kommunikationen i en organisatorisk linje, genom vilken personerna 

även är kopplade till varandra (se bilaga 2).   

2.2.1 Intern kommunikation 

Överst i den organisatoriska linjen som vi har studerat sitter divisionschefen med ansvar för 

divisionens arbete. Den kommunikationskanal hon främst använder är möten, eftersom det är 

ett naturligt arbetsredskap för henne. Hon nämner delegering till sina underordnade som en av 

hennes arbetsuppgifter och förlitar sig på att de i sin tur för budskapet vidare i linjen.  

 Verksamhetschefen, som arbetar under divisionschefen, nämner e-post som en 

huvudsaklig kommunikationskanal, men även möten med sina närmsta medarbetare, samt 

sina chefer. I enlighet med divisionschefen anser han att förtroende är av stor vikt. Han 

poängterar också betydelsen av att rekrytera chefer som inser kommunikationens betydelse, 

med förmågan att delegera ansvar. Verksamhetschefen har delegerat ansvaret att sköta 

kommunikationen med avdelningscheferna och vårdpersonalen till vårdchefen, samt andra 

sysslor som avvikelsehantering till en sjuksköterska. Vårdchefen i sin tur använder sig av 

samma kommunikationskanaler som verksamhetschefen. Han framhåller att den muntliga 

kommunikationen i form av möten och seminarier är den mest användbara och framgångsrika 

kanalen då något ska förmedlas, vilket tydliggörs av följande citat. ”Jag tror, eller jag vet att 

det blir mycket bättre effekt och mycket bättre saker gjorda om vi diskuterar.”91 

 Avdelningschefen, vars närmsta chef är vårdchefen, anser att kommunikationen går 

mycket i linje i organisationen. Avdelningschefen får i huvudsak information via e- post och 

möten med sin chef. Kanaler hon själv använder är planeringsdagar, personalmöten, 

utvecklingssamtal, e- post, pärmar som återfinns i personalrummet samt lappar på dörren. 

Kommunikationen på avdelningen upplevs i huvudsak föras mellan personalen men vid större 

problem eller frågor tas det upp med vårdchefen. Hon menar vidare att ansvaret ligger på 
                                                 
90 Universitetssjukhuset MAS.(2006). Strategisk plan 2006-2010.  
91 Intervju med vårdchefen. 2008-05-09. 
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henne att informera medarbetarna på avdelningen om förändringar, nyheter och arbetsformer 

kopplade till verksamheten. Även ansvaret att sortera ut det mest relevanta i informationen 

som kommuniceras uppifrån ligger på henne, samt viss sortering kring insatser och 

fokusområden. 

 Överläkaren på avdelningen instämmer i avdelningschefens resonemang kring att 

kommunikationen följer linjen i organisationen. Den vanligaste kommunikationsformen enligt 

överläkaren sker muntligt, vilket han föredrar, men menar även att det kan vara bra med 

skriftlig kommunikation så att personalen kan återkoppla och referera till någonting. Själv 

kommunicerar överläkaren både uppåt och neråt i organisationen och även med kollegor, eller 

genom nätverk. Vidare menar överläkaren att kommunikationsvägar kan förändras eller 

påverkas av individer eftersom alla är olika. 

 Sjuksköterskan på avdelningen berättade om ansvaret att ta del av, samt vidarebefordra 

information kring varje enskild patient till övrig personal. Samtalen mellan sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare är av stor vikt för att alla ska kunna ta ett gemensamt ansvar så att 

målen uppfylls för patienten, samtidigt som det är läkaren som bär det övergripande ansvaret. 

Sjuksköterskan menar att mer handfasta regler är enklast att få i form av PM, medan 

övergripande strategiska mål bättre kommuniceras via seminarier och liknande. 

Kommunikationen kring patienter och avdelningens mål sker dock oftast muntligt, vilket 

enligt henne är en fördel. 

 
 ”Arbetsmiljön i sig har ju alltid betydelse, dels samarbetet mellan kollegor naturligtvis. Alltså, 

är det dåligt så är det svårt att jobba mot gemensamma mål men har man en bra grund och bra 

kommunikation sinsemellan och bra kollegor som trivs med sitt arbete och jobbar mot samma 

mål så blir det ju alltid lättare”.92 

 

Citatet ovan speglar sjuksköterskans syn på hur intern kommunikation kan gynnas av 

arbetsmiljön och medarbetarnas relationer till varandra. Svårigheten att uppfylla målen anser 

hon ligger i bristande relationer, snarare än brister i kommunikationen inom linjen. Hon 

nämner även att en bättre kontakt med de högre cheferna skulle leda till bättre förståelse för 

varandra i många frågor, vilket även liknar divisionschefens syn på relationer.  

 

 

 

                                                 
92 Intervju med sjuksköterskan. 2008-05-12. 
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”Kommunikation är svårt i en stor organisation och jag vet ju flera gånger hur man har stått på 

olika klinikmöten och sagt saker både två och tre gånger och sedan kommer det alltid folk som 

säger att; jag har inte fått reda på någonting, varför? Och jag visste inte det här och jag får ingen 

information.”93  
 

Citatet av verksamhetschefen belyser en aspekt som samtliga intervjupersoner nämner, att 

kommunikation är komplext i en stor organisation. Det är svårt att nå fram till alla mottagare 

och information måste ofta kommuniceras genom många led. Det är även svårt att hitta en 

form där alla tar till sig budskapet då personer föredrar olika kanaler. Verksamhetschefen 

framhåller att de flesta av personalen troligtvis har kännedom om patientsäkerhetsmålen, 

antingen direkt eller indirekt genom de avdelningsspecifika målen. Vårdchefen ser bristen på 

kommunikation kring ansvar som en negativ konsekvens för arbetet mot 

patientsäkerhetsmålen. Han nämner vidare begreppet ansvar i den bemärkelsen att kräva 

information och feedback av sina medarbetare gällande satsningar och förändringar på 

avdelningen. Vårdchefen tar ansvar genom att röra sig mycket ute på avdelningen och kan 

därigenom direkt ta del av personalens åsikter. Samtidigt görs vissa uppföljningar kring 

projekt, exempelvis utvärdering av insatserna och hur nya rutiner följs. 

 Divisionschefen menar att det vore bra med ett system som ger mer omedelbar feedback 

på arbetet, för att tydliggöra effekterna. Även verksamhetschefen menar att processen kring 

feedback är något som verksamheten kan bli bättre på inom såväl divisionen som hela 

sjukhuset. Han nämner att det vore önskvärt att, exempelvis genom nätverken, möjliggöra 

feedback för personalen, vilket ger tillfälle att föra diskussioner kring aktuella ämnen. 

 Enligt avdelningschefen sker återkoppling genom avdelningens avvikelserapportering, 

personalmöten, utvecklingssamtal med medarbetarna samt möten mellan avdelningscheferna, 

där även vårdchefen deltar. För övrigt försöker hon leda en ständig utveckling och 

återkoppling i det dagliga arbetet. Överläkaren på avdelningen tar även upp vikten av att få 

direkt feedback på arbetet samt att ha en återkoppling till hela organisationen. Han menar att i 

sjukhuset som stort blir personalen lätt en i mängden, vilket kan göra att de strategiska målen 

och uppföljningsarbetet inte tas i beaktning på samma sätt. Sjuksköterskan på avdelningen 

menar att hon främst använder återkoppling i form av samtal med sina kolleger, eller i andra 

hand med sin avdelningschef. Vid behov vidarebefordrar avdelningschefen informationen och 

håller sedan avdelningen informerad.  

                                                 
93 Intervju med verksamhetschefen. 2008-05-08. 
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2.2.2 Implementering och lärandeprocesser 

Förutom betydelsen av den interna kommunikationen som förmedlare av information, är det 

även viktigt att aspekten kring implementering behandlas. Divisionschefen menar att 

sjukhusets storlek är ett problem när det gäller hur snabbt ett budskap kan implementeras och 

kunskap omsättas till ett annat beteendemönster. Divisionschefen är inte säker på att det 

räcker att alla inom organisationen läser broschyren med patientsäkerhetsmålen för att målen 

ska anammas. Hon tror att kommunikationen kring målen måste genomarbetas mer, vilket 

resultatet av en medarbetarundersökning från 2005 bekräftade då de strategiska målen till stor 

del upplevdes som orealistiska. Det som då lyckades kommuniceras ut var alla krav som 

ställts men inte hur kraven kunde uppfyllas. Verksamhetschefen instämmer och menar att för 

honom är förmedling av information och det engagemang som det skapar, en förutsättning för 

implementering. Först när något är begripligt och konkret och när personalen förstår att det är 

viktigt för deras arbete, tar de till sig informationen och arbetar aktivt utifrån det. Han nämner 

spridandet av kunskap genom nätverk, utbildningar och seminarier som en viktig del i 

implementeringen. Även satsningarna kring projekt bidrar till kunskapsspridning, vilket 

gynnar skapandet av nya rutiner bland personalen.  

 Verksamhetschefen och vårdchefen framhåller båda vikten av att ha kreativa chefer som 

kan skapa aktiviteter och engagera medarbetarna. De tar även upp förtroende för 

medarbetarnas kompetens som en stor fördel vid implementering, att våga lita på deras 

förmåga att sprida budskap och engagera medarbetarna till att göra ett bra arbete. Vårdchefen 

menar vidare att ju tydligare mål och regler som ges, desto bättre blir resultatet av arbetet. Det 

konkreta är en förutsättning för att saker och ting ska bli gjorda. Han menar även att det ligger 

i sakens natur att det är ledningen som sätter ramarna för arbetet samt formulerar de 

övergripande strategiska målen. Avdelningschefen kände dock inte igen foldern vi tagit med 

oss, men vid en närmre titt på innehållet kände hon igen målen för patientsäkerhet. Hon menar 

att avdelningen indirekt arbetar mot dem, men att de främst utgår från sina 

avdelningsspecifika mål, vilka är mer kända av personalen. Att fokusera på det som är möjligt 

gör att medarbetarna på ett mer överskådligt sätt kan ta till sig och förstå informationen. 

Överläkaren tillägger att målen på avdelningen bör komma från personalen för att få relevans 

och för att vara roliga att arbeta med, de ska inte tryckas ned uppifrån. Sjuksköterskan 

upplever sig kunna påverka de avdelningsspecifika målen, speciellt de individuella målen för 

varje patient, medan hon inte har någon större kännedom om de övergripande strategiska 

målen.  
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För att implementera avdelningsmålen bland personalen på avdelningen använder 

avdelningschefen sig av olika utbildningsaktiviteter. Även seminarier som erbjuds från 

ledningens sida försöker hon använda som medel för att öka medarbetarnas kunskap, men 

påpekar att tiden inte alltid räcker till. Sjuksköterskan framhöll sina medarbetare som en 

viktig del i implementerings- och lärandeprocessen då det är genom samtal som 

informationen anammas ute på avdelningen. 

Den del av lärandeprocessen som avdelningschefen främst lyfter fram är avdelningens 

avvikelserapportering. Den kritik avdelningschefen framhåller är att alltför få planeringsdagar 

bidrar till att implementering och lärande bland personalen försvåras. Hon menar även att de 

sjukhusövergripande aktiviteterna kring patientsäkerhetsmålen bör innehålla mer utrymme för 

kunskapsfördjupning, där ansvaret kan läggas på avdelningsnivå för att motsvara 

avdelningarnas varierande verksamhet. Sjuksköterskan instämmer i avdelningschefens 

resonemang att fokus vid utbildningar bör ligga på olika kunskapsnivåer så att alla inom 

organisationen kan lära sig något nytt.  

2.2.3 Organisationsstrukturens inverkan på intern kommunikation 

Kommunikations- och implementeringsprocesser är ofta präglade av organisationens struktur, 

vilket gör att strukturen också måste tas i beaktning gällande intern kommunikation. Vid 

intervjun med divisionschefen framkom det att det finns parallella system för exempelvis 

patientsäkerhetsmålen, utöver linjestyrningen. Med linjestyrning avses att de vertikala 

organisatoriska linjerna, som syns i organisationsschemat (se bilaga 4), följs och att beslut och 

information förmedlas till närmsta chef. För att ha kontroll över patientsäkerhetsmålen 

fungerar de parallella systemen som separata organisationer. Divisionschefen menar att de 

parallella systemen är bra, då det skulle vara problematiskt och tidskrävande att hålla sig 

handfast till linjestyrning och inordna allt under det. Verksamhetschefen menar att strukturen 

ser hierarkisk ut på organisationsschemat (se bilaga 2), men menar att det inte är hela 

sanningen. Han vill inte gärna använda hierarki då begreppet har en negativ klang som han 

inte uppfattar finns inom sjukhuset. Vårdchefen anser att UMAS är en stor och komplex 

organisation med tydliga uppdelningar i olika divisioner med kliniker och avdelningar. Han 

nämner även att organisationen bygger på en hierarkisk ordning, vilket hjälper till att hålla de 

formella ramarna. Vårdchefen menar att arbetet blir bättre genom mer konkreta och handfasta 

rutiner. Avdelningschefen upplever också att organisationen, utifrån kommunikationen, är 

uppdelad i linjer och att det är svårt att ha en direkt kommunikation från sjukhuschefen (se 
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bilaga 4) ner till personalen på avdelningen, oftast hamnar ärenden på kliniknivå. Överläkaren 

upplever att avdelningarna kan ses som egna enheter då de verkar relativt självständigt.  

 Verksamhetschefen framhåller de inofficiella nätverken och vikten av att delegera för att 

möjliggöra en god kommunikation mellan klinikerna. Han menar även att nätverken hjälper 

till att skapa kontakt mellan avdelningarnas medarbetare. Nätverken gäller främst 

sjuksköterskorna och undersköterskorna och initieras oftast av chefssjuksköterskan som ingår 

i ledningsgruppen (se bilaga 4). De gemensamma stadgarna, som formas i nätverken, 

förmedlas sedan till varje avdelning. En gång i månaden hålls även samråd mellan läkare och 

avdelningschefer där problem och frågor kring nätverken kan tas upp. Vårdchefen instämmer 

i verksamhetschefens resonemang och menar att det är arbetet över gränserna, det horisontella 

arbetet som bidrar till en positiv utveckling och effektivitet. Att enbart följa linjen i 

kommunikation och beslutsfattande kan innebära väldigt långa kommunikationsvägar, vilket 

nätverken effektivt kan motverka. Vikten av samordning mellan divisioner synliggörs av 

citatet: ”Ska man använda sig av divisioner i en organisation, som man kanske måste för att 

den är så stor, så måste man bygga in system som innebär att man på något sätt hanterar de 

risker som finns i att det då blir egna små imperium.”94 Det är alltså ledningen som måste se 

till att skapa förutsättningar för samordning, enligt vårdchefen. Dock finns det enligt 

vårdchefen några divisioner som arbetar mer slutet än andra.  

 Avdelningschefen anser att de nätverk som finns ger en möjlighet att ventilera 

tillvägagångssätt och möjligheter, vilket för henne är ett bättre arbetssätt än att ledningen ska 

ge verktyg för hur de bör arbeta utifrån sina mål på avdelningen. Hon berättar även om olika 

nätverk eller kollegier hon medverkar i, exempelvis med övriga avdelningschefer inom 

divisionen. 

 Divisionschefen påtalar den väldigt starka professionella styrningen som finns i 

organisationen och menar att cheferna inte bör motarbeta den. Hon menar istället att det är 

viktigt att vara medveten om att den finns och eventuellt komplettera styrningen för att den 

inte ska utgöra ett hinder för den interna kommunikationen. Gällande professioner upplever 

hon att innehållet i informationen kan ges större legitimitet om det förklaras av andra 

professionella och menar även att hennes egen bakgrund som läkare ibland har bidragit till 

tyngd för hennes prioriteringar. Dock menar hon att styrningen sker nerifrån och upp i 

organisationen eftersom makten ligger hos personalen där besluten fattas i varje möte med 

den enskilde patienten. ”Det ansvar och den makt som utövas längst ner är väldigt stark för 

                                                 
94 Intervju med vårdchefen. 2008-05-09.  
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där finns den professionella uppfattningen om patienten, patientsäkerhet och 

patientaspekterna som tillhör medarbetarnas legitimation och säkerhet.”95 

 Verksamhetschefen anser inte att professionerna utgör något hinder för 

kommunikationen, utan upplever att alla har samma förutsättningar för att ta till sig 

information. Det handlar mer om individuella förhållningssätt. Han anser att vem som 

kommunicerar är av mindre betydelse, det viktigaste är att hitta former för att involvera 

personalen i informationen som kommuniceras och få dem att förstå vikten av det. 

Vårdchefen menar däremot att de olika yrkeskategorierna måste tas i beaktning då de arbetar i 

egna så kallade ”stuprör”. Ytterligare något kopplat till yrkeskategorier som kan försvåra 

kommunikationen, enligt vårdchefen, är att sjuksköterskor och undersköterskor verkar ha 

lättare att ta till sig direktiv kring förändringar än vad läkare har. Det kan enligt honom bero 

på läkarnas vana att själva fatta beslut, medan sköterskorna oftare får direktiv. 

Avdelningschefen och överläkaren säger sig, likt verksamhetschefen, däremot inte se någon 

märkbar skillnad mellan hur professionerna tar till sig information.   

2.3 Analys 

2.3.1 Intern kommunikation 

Eftersom det är många personer som ska ta emot information genom linjen på UMAS, för att 

sedan sända den vidare, liknar kommunikationsprocessen den hierarkiska kommunikationen, 

alltså en centralisering av kommunikationsvägar som går uppifrån och ned.96 Chefernas syn 

på kommunikation genom linjen, är något som kan liknas vid en kombination av Eriksons 

definition av kommunikation97 samt Falkheimer och Heides definition av den interna 

kommunikationen98 som ett ledningsinstrument för att förmedla och nå de mål som satts upp 

för organisationen. Divisionschefen nämner delegering och dialoger som en del i 

kommunikationsprocessen där hon och verksamhetschefen förmedlar de strategiska målen en 

nivå neråt i organisationen, medan ansvaret ligger på avdelningschefen att informera 

personalen på avdelningen. Katz och Kahns definition av kommunikation som ett utbyte av 

information,99 kan därför i jämförelse med vår fallstudie ses som ett komplement till Eriksons 

definition.  

                                                 
95 Intervju med divisionschefen. 2008-05-08. 
96 Falkheimer & Heide. (2007). s 80-81. 
97 Erikson. (2002). s 38. 
98 Falkheimer & Heide. (2007). s 79.  
99 Hall. (1987). s 177.  
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Hård af Segerstad uppfattar en skillnad mellan kommunikation som en mänsklig handling och 

information som ett sätt att förmedla relevanta budskap.100 Enligt vår tolkning har de högre 

cheferna i vår fallstudie mer fokus på informationen som ska förmedlas, medan cheferna nere 

på avdelningsnivå har fokus på kommunikationens betydelse som en mänsklig handling 

genom dialoger och diskussioner. För att återgå till författarens modell101 (se sidan 12) över 

människans kommunikation, kan vi utifrån fallstudien se att personalen föredrar att få 

konkreta och tydliga riktlinjer genom samtal i det vardagliga arbetet. Medan ledningens 

förhållningssätt mer bygger på den symboliska formen genom dokument, e-post samt muntlig 

kommunikation. Genom organisationens struktur och chefernas möjlighet att välja 

kommunikationskanal skapas förutsättningar för att nå sina närmsta medarbetare på ett snabbt 

och effektivt sätt. Dock uppstår skillnader i val av kommunikationskanal då ledningen 

kommunicerar direkt till personalen på ett sätt som inte alltid går i linje med vad 

medarbetarna på avdelningen föredrar. Därför kan Eriksons resonemang kring en kombination 

av olika kommunikationskanaler för att förmedla budskap på bästa sätt102, återfinnas i 

fallstudien. Merparten av intervjupersonerna föredrar en muntlig kommunikation i form av 

seminarier och möten, före enbart en skriftlig kommunikation. Både avdelningschefen och 

överläkaren nämner dock, likt Thylefors, att den skriftliga kommunikationen är en bra 

kommunikationskanal för de övergripande strategiska målen. 103 Dock menar sjuksköterskan 

att seminarier är ett bra forum för diskussion. Valet av kommunikationskanaler blir då extra 

viktigt.  

 Erikson menar att mellancheferna har en betydelsefull roll i 

kommunikationsprocessen,104 vilket även fallstudien visar, då avdelningschefen kan beskrivas 

som en betydelsefull kommunikatör för avdelningen. Det är hon som bär ansvaret för att så 

väl informationen uppifrån förankras i arbetet, som att medarbetarnas talan förs uppåt.  Vi 

anser därför att det är anmärkningsvärt att fallstudien visar att avdelningschefen inte har så 

stor vetskap om de strategiska målen för UMAS, trots sin roll. Hon menar dock, vid en 

jämförelse, att de avdelningsspecifika målen överrensstämmer med de övergripande 

strategiska målen.  

 Avdelningschefen nämner sitt största problem som att sortera och förmedla ut den mest 

relevanta informationen för att kunna tolka och få en förståelse för innehållet. Simonssons syn 

                                                 
100 Hård af Segerstad. (2002). s. 35 
101 ibid. s 19. 
102 Erikson. (2002). s 61.  
103 Thylefors. (2007). S 60-61.  
104 Erikson. (2002). s 193.  
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på ansvaret att tolka informationen rätt, för att resultatet av processen ska bli detsamma som 

det önskvärda, 105 anser vi vara väsentlig i sammanhanget. Fallstudien visar att det finns en 

risk för att resultatet av arbetet på avdelningen inte stämmer överrens med ledningens 

övergripande strategiska mål eftersom målen förändras genom linjen. Simonsson menar 

vidare att det är ledarens roll att hantera och förklara informationen så att dialoger med 

medarbetarna kan skapas.106 Om ett budskaps innehåll inte förklaras och diskuteras kan 

informationen tolkas olika inom organisationen och resultatet kan därmed variera. 107 

Beroende på vilken chef i linjen som åsyftas anser vi att Simonssons resonemang måste vägas 

mot varje enskild situation. Fallstudien visar att det för ledningen på UMAS kan vara 

problematiskt att föra en dialog med medarbetarna på avdelningen men om kommunikationen 

förs genom linjen, vilket den gör, så är Simonssons resonemang applicerbart. Målens 

mångtydighet är en av kommunikationens största problem.108 Vi menar att det är viktigt för 

ledningen att både förklara vilket ansvar som finns, samt vem som bär ansvaret för vad i 

kommunikationsprocessen. 

 ”Den som har information kan inte undvika att ta ansvar.”109 Citatet av Erikson kan 

ifrågasättas eftersom fallstudien visar att synen på ansvar är individuell. Den effektiva 

kommunikationen, kring de strategiska målen i ursprungsform, fungerar inte genom hela 

linjen.110 Informationen når inte direkt ner till medarbetarna utan konkretiseras på kliniknivå, 

vilket visar på risken med den hierarkiska kommunikationen, då informationen måste spridas 

genom många olika led.111 

 Hård af Segerstad menar att kommunikationen bär en viktig roll som 

relationsskapare.112 Både avdelningschefen och överläkaren uttalar sig om den interna 

kommunikationen likt en linje genom organisationen. Svårigheten ligger i att relationerna 

inom divisionen inte sträcker sig längre än till en nivå i linjen, uppåt eller nedåt. 

Sjuksköterskans uttalande om de högre chefernas anonymitet på avdelningen samt 

divisionschefens ovisshet om arbetet längre ner i linjen visar på en bristande relationskedja. 

Problemet ligger i komplexiteten med att ha ett högt antal anställda, många avdelningar samt 

begränsningar i tid och pengar.  

                                                 
105 Simonsson. (2002). i Heide et al. (2005). s 102, 108. 
106 ibid. s 102, 108. 
107 ibid. s 102, 108. 
108 Müllern & Stein. (1999). se Simonsson. (2002). s 52.  
109 Erikson. (2002). s 54. 
110 Bender. (2001). s 17-18. 
111 Falkheimer & Heide. (2007).  s 80-81. 
112 Hård af Segerstad. (2002) s. 29. 
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Falkheimer och Heides diskussioner kring begreppet management by walking around113 liknar 

divisionschefen önskan om att personligen kunna möta alla anställda inom divisionen, men 

hon menar att det inte är möjligt. De som möter personalen på avdelningen är främst 

avdelningschefen och vårdchefen. Fallstudien överensstämmer med Tourish och Hargies 

resonemang om att det är den närmaste chefen som bör förmedla informationen till 

medarbetarna och att användning av personliga kontakter föredras.114 Vi menar även att det är 

genom avdelningschefen och vårdchefen som medarbetarnas tanker kan förmedlas uppåt, 

vilket kan knytas an till återkopplingsprocessen inom en organisation.  Fallstudien visar på en 

önskan om ett mer fungerande implementerings- och uppföljningsarbete för att minimera 

mångtydighet och risken för att kommunikationen inte fungerar genom hela linjen 

 Weick menar att kanaler för kommunikation inte endast bör vara tekniska eftersom det 

krävs att feedback ska kunna ges direkt, vilket ger ansikte-mot-ansikte kontakten stor 

betydelse.115 Divisionschefen, verksamhetschefen, vårdchefen och avdelningschefen nämner 

möten som en viktig kommunikationskanal där de även kan utbyta tankar och få direkt 

feedback på arbetet. Sjuksköterskan nämner sina medarbetare som en stor del i 

återkopplingsarbetet. En samlad uppfattning av fallstudien visar att återkopplingsarbetet sker 

inom avdelningen, samt mellan avdelningschefen och vårdchefen men inte genom linjen som 

helhet. För att den interna kommunikationen skall göra bäst nytta menar Erikson,116  likt 

Tourish och Hargie, att feedback är betydelsefullt och grundläggande för att organisationen 

samt beslutsunderlaget för målformulering ska fungera optimalt. Vidare menar Tourish och 

Hargie att kommunikationsprocesserna kontinuerligt bör utvärderas för att utvecklas..117 

Fallstudien visar en tvetydig bild över hur återkopplingsprocessen ser ut. Det finns ett 

fungerande arbete kring avvikelserapportering på avdelningen, men vi anser att det saknas en 

återkoppling kring arbetet mot både de avdelningsspecifika och de övergripande strategiska 

målen.  

2.3.2 Implementering och lärandeprocess 

Algimantas och Rimantas menar att individens förmåga att lära bland annat påverkas av 

organisationens struktur och dess omgivning.118 Fairhurst, Jordan & Neuwirth utvecklar 

resonemanget och menar att rolluppfattning och förtroende påverkar implementering av 

                                                 
113 Falkheimer & Heide. (2007). s 82. 
114 Harige och Tourish (2004). se Falkheimer & Heide. (2007). s 95-96. 
115 Weick. (1995). Se Simonsson. (2002). s 65.  
116 Erikson. (2002). s 56.  
117 Tourish och Hargie. (2004). se Falkheimer & Heide (2007). s 87-88. 
118 Algimantas & Rimantas (2007). s 66. 
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innehållet i information som förmedlas.119 Teorierna kring organisationsstrukturens 

påverkan,120 styrks av divisionschefens uttalande att sjukhusets storlek och struktur kan 

upplevas hindra snabb implementering av information och omsättning av kunskap till nya 

beteendemönster. Ytterligare en faktor som är väsentlig för implementering är den 

uppfattning medarbetarna har kring målen för att de ska känna delaktighet och engagemang i 

arbetet.121 Här kan vi utläsa en förutsättning för implementering som saknas då 

divisionschefen berättar att de strategiska målen upplevs som orealistiska av medarbetarna 

och sjuksköterskan menar att hon inte har någon större kännedom om de övergripande 

strategiska målen.  

 Överläkaren anser att personalen borde vara mer delaktiga i utformningen av de 

avdelningsspecifika målen än vad de är idag, vilket är en förutsättning för implementering.122 

Han motsägs dock av sjuksköterskan på avdelningen som uppfattar att hon känner sig delaktig 

i avdelningsmålen, vilket visar på att det är den egna uppfattningen som skapar engagemang 

och inte någon annans. De avdelningsspecifika målen har i större mån blivit implementerade 

eftersom personalen känner sig mer delaktiga och engagerade då de kan påverka målen i sin 

närhet, vilket även Simonsson tar upp.123 Under förutsättning att de avdelningsspecifika målen 

är grundade på de övergripande, vilket det ges en tvetydig bild om utifrån fallstudien, kan de 

övergripande strategiska målen implementeras i det dagliga arbetet. Skillnaden mellan målen 

är att de övergripande strategiska målen inte kan påverkas direkt av endast en avdelning, utan 

det krävs en återkoppling från samtliga divisioner. 

 Warg resonerar kring att tillit och förtroende hos mottagarna är av stor vikt för 

implementering.124 Fallstudien ger en annan vinkling av resonemanget då det framkommer att 

vikten av tillit och förtroende mest påtalas i en neråtgående process, alltså förtroendet för att 

underordnade för vidare informationen i organisationen. Det är därmed sändaren som känner 

förtroende för mottagaren och dennes förmåga att sprida information.  

 Enligt Falkheimer och Heide kan management by walking around vara ett sätt för 

ledningen att skapa relationer, om de rör sig ute i verksamheten.125 Ett förtroende mellan 

ledning och personal kan dock vara svårt att skapa i en stor komplex hierarkisk organisation 

                                                 
119 Fairhurst, Jordan & Neuwirth. (1997). Se Heide et al. (2005). s. 125. 
120 Se t.ex. Beetham. (1987). se  Erikson. (2002). s 78 och  Hall. (1987).  s 58.  
121 Haas, Davenport-Sypher & Sypher. (1992). i Heide et al. (2005) s 125. 
122 Simonsson. (2002). Se Falkheimer & Heide. (2007). s 81. 
123 Simonsson. (2002). s.60. 
124 Warg. (2000). I Lidskog, Nohrstedt och Warg (red.). s 55-61. 
125 Falkheimer & Heide. (2007). s 82. 
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där ledningen ofta ses som avlägsen,126 vilket styrks av sjuksköterskans uttalande om 

ledningens anonymitet. Här menar Erikson att mellanchefernas roll är av stor vikt, då det är 

mellan dem som kommunikationen inom organisationen bör ske.127 Management by screening 

around128används också till viss del av ledningen på UMAS, speciellt gällande de 

övergripande strategiska målen som bland annat förmedlas genom broschyrer och via 

intranätet. Återigen visar resonemangen att det är de avdelningsspecifika målen som har större 

förutsättningar för att implementeras än vad de övergripande strategiska målen har, beroende 

på organisationens storlek och struktur, samt att det inte finns någon tydlig relation mellan 

divisionsledningen och medarbetarna på avdelningarna. 

 Kunskap och lärande är en viktig del för implementering och Weick och Ashford menar 

att ett lärande uppstår när individers tysta kunskap blir artikulerad inom organisationer.129 

Många av intervjupersonerna såg möten som en central del i ett utvecklingsarbete, där 

kunskap och frågor kan lyftas fram och ventileras på olika nivåer. Genom att ha olika forum 

uppstår diskussioner lättare och den tysta kunskapen kan då bli uttalad och på så sätt ge 

upphov till lärande, likt Weick och Ahsfords resonemang.130  Under intervjuerna framkom att 

ett arbete kring kunskapsöverföring skulle kunna utvecklas ytterligare. Nätverken inom 

organisationen, kan ses som försök i att skapa och uppmuntra till kunskapsöverföring. 

Spridningen av information utanför den egna gruppen/divisionen saknas enligt oss, vilket 

även Simonssons studie visar.131  Vi kan här se suboptimeringens inverkan, vilket bidrar till 

en aspekt av organisatoriska hinder. Tanken kan lyftas till ett större perspektiv om de 

informella nätverken inom divisioner kan utvecklas och gynna ett utbyte av information och 

erfarenheter mellan divisionerna.  

2.3.3 Organisationsstrukturens inverkan på intern kommunikation 

Som nämndes i förra avsnittet är organisationsstrukturen en faktor som påverkar både 

kommunikation och implementering i en organisation.132 Utifrån intervjuerna förmedlades en 

bild av att organisationen består av många nivåer och att det kommuniceras mycket i linjen 

uppåt och neråt. 

                                                 
126 Fairhurst, Jordan & Neuwirth. (1997). se Heide et al. (2005). s 125. 
127 Erikson. (2002). s 193.  
128 Falkheimer & Heide. (2007). s 82. 
129 Weick och Ashford. (2001). se Heide et al. (2005). s 146. 
130 ibid. s 146. 
131 Simonsson. (2002). i Heide et al. (2005). s 105-106. 
132 Algimantas & Rimantas. (2007). s. 66. 
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Wengléns studie visar att många avdelningar fungerar likt självstyrande enheter och att 

målstyrning kan försvåras av sjukvårdens förmåga att styra sig själv på grund av 

organisationens komplexitet.133 I vår fallstudie har liknande tendenser framkommit där 

intervjupersonerna uttalat sig om hur, framförallt divisionerna, är åtskilda och avdelningarna 

fungerar relativt självständigt, vilket då styrks av Wengléns studie.  

 Rayner menar att en byråkratisk organisation är begränsad av regler och rutiner134 och 

därmed gör vi tolkningen att personalen kan riskera att förbise bristande kommunikation på 

grund av deras förtroende för rutiner. Divisionschefens resonemang liknar till viss del vår 

tolkning av Rayner, när hon menar att det oftast saknas en medvetenhet om nästa linjenivå i 

organisationen, vilket kan innebära att eventuella konsekvenser av en bristande 

kommunikation inte syns i ett längre perspektiv.  

 Hutt, Walker och Frankwick påtalar att det ofta finns barriärer i stora organisationer med 

olika arbetsgrupper, där de menar att ledares status och makt fungerar som hinder. 135 

Fallstudien visar på att det kan finnas sådana barriärer, men att de på vissa nivåer använder sig 

av nätverksarbete för att övervinna dem och öka samarbetet mellan arbetsgrupper.  

 Under intervjuerna nämndes ofta de olika uppdelningarna i divisioner inom sjukhuset, 

vilket stödjer Martins påstående att subkulturer är förknippade med organisationsstrukturen 

och yrkesmässiga grupper.136 Algimantas och Rimantas utvecklar resonemanget ytterligare 

och menar att problem kan uppstå om organisationsstrukturen är nära relaterad till hierarkin 

och om en statushierarki råder bland de anställda.137 Enligt vår tolkning av de båda 

författarnas resonemang, har UMAS en viss risk att utveckla subkulturer. Nätverksarbetet kan 

dock bidra till att subkulturer kan motverkas inom divisionen. Fallstudien visar dock att den 

statushierarki som finns bland de anställda inte direkt hindrar eller försvårar 

kommunikationsprocessen.  

2.4 Slutsatser 

Som tidigare nämnt är syftet med uppsatsen att undersöka om teorier kring kommunikation 

och implementering har giltighet för stora komplexa hierarkiska organisationer. Nedan 

diskuteras frågeställningarna utifrån våra återkommande teman. Våra frågeställningar är: 

 

                                                 
133 Wenglén.(2008). 
134 Rayner. (1984). s 11. 
135  Hutt, Walker och Frankwick (1995) se Algimantas & Rimantas. (2007). s 68. 
136 Martin. (2002). Se  Heide et al. (2005). s 86, 88. 
137 Algimantas & Rimantas. (2007). s 66. 
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 Hur kommuniceras de strategiska målen till personalen inom hälso- och sjukvården? 

 Vilka förutsättningar finns för lärande och implementering av strategiska mål inom 

hälso- och sjukvården? 

2.4.1 Intern kommunikation 

Efter intervjuerna drogs slutsatsen att verksamheten utgår från två grupper av mål. En grupp 

utformas av UMAS ledning och utgör de mer övergripande strategiska målen för hela 

verksamheten om vad som ska uppnås och kommuniceras genom broschyrer och möten. Den 

andra gruppen mål utformas på kliniknivå och är mer specifika, samt fokuserar på hur 

personalen ska nå målen. De kommuniceras främst genom möten och informationsblad.  

 De övergripande strategiska målen för UMAS når, enligt fallstudien, inte ut till 

medarbetarna på golvet i ursprungsfrom på grund av att målen bryts ner efter hand och 

konkretiseras, vilket vi kan utläsa, sker mellan två personer på kliniknivå. Även om 

personalen inte är medvetna om de strategiska målen, visade det sig att de indirekt arbetar mot 

dem.  Vi menar att hälso- och sjukvården är organiserad för att skapa en god och effektiv vård 

och arbetar därmed inte på ett sätt som teorierna om intern kommunikation förespråkar. Vi 

drar slutsatsen att det inte är nödvändigt att alla har vetskap om allt och att alla måste få 

information i ursprungsform, så länge de arbetar utifrån samma riktlinjer, vilket vi anser 

fungerar i fallstudien. Vi menar dock att ansvaret att förmedla de strategiska målen måste 

förtydligas från ledningen så att de konkretiseras på ett korrekt sätt. Annars riskerar 

informationen att bli motstridig. 

 Vi anser likt Erikson att fokus bör ligga på mellancheferna i 

kommunikationsprocessen.138 Dessutom menar vi att goda relationer mellan cheferna är av 

stor vikt för hela organisationen då det är mellan dem som kommunikationen sker i huvudsak. 

Något som vi har uppmärksammat är problematiken som kan uppstå när det förekommer flera 

olika sändare av information. Vi drar slutsatsen att begreppen sändare och mottagare blir 

problematiska att definiera utifrån den enkla form som teorierna lägger fram, då det i 

fallstudien finns många sändare och många mottagare i linjen. Vi menar vidare att det är 

viktigt för ledningen att ställa sig frågan vem som egentligen är sändare respektive mottagare. 

Vi anser att det inte är realistiskt att ha en ständig kontakt mellan ledning och personal i en 

stor organisation då bland annat strukturen och storleken inte skapar rätt förutsättningar för 

det.  

                                                 
138 Erikson. (2002). s 193. 
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Fallstudien överrensstämmer endast till viss del med Thylefors argument om att skriftlig 

kommunikation är mest effektiv vid förmedling av mål.139 Fallstudien är dock helt applicerbar 

på Thylefors resonemang om att människan utgår från olika preferenser.140 Eriksons 

resonemang om en kombination av kommunikationskanaler141 stämmer bäst in på fallstudien 

då budskapet når ut till flest mottagare.  Dock anser vi utifrån fallstudien att betydelsen av att 

information kommuniceras, inte är likvärdigt med att information anammas. Vår slutsats är att 

det är viktigt för ledningen att vid direkt kommunikation med medarbetarna inom 

organisationen, använda sig av olika kommunikationskanaler som de vet prefereras av 

personalen. Det kan samtidigt innebära en svårighet att se till alla medarbetares skilda 

preferenser i en stor organisation. 

 Erikson behandlar återkoppling som en del av kommunikationen och som ett sätt för att 

följa upp mål och utveckla kommunikationsprocesser.142 Vi ser återkoppling som ett viktigt 

instrument för ledningen då det synliggör eventuella brister i kommunikationen. Vår slutsats 

är att återkoppling inte bara handlar om att ledningen ska få feedback på hur informationen de 

förmedlar har implementerats i arbetet, det är även en lärandeprocess för ledningen. Genom 

återkoppling kan de utveckla sin förmåga att kommunicera, implementera och öka lärandet i 

organisationen.  

 Ytterligare en slutsats är att varken teorin eller fallstudien särskilt belyser konsekvenser 

av en bristande kommunikation. Vi anser att ansvaret för såväl implementering av information 

som kommuniceras, som återkoppling, bör delegeras från ledningen så att sändarna men även 

mottagarna i kommunikationsprocessen blir medvetna om vem som är ansvarig för 

processerna. Samtidigt menar vi att all information inte kan förmedlas direkt, utan det måste 

finnas ett förtroende i organisationen så att rätt information sorteras ut, vilket fallstudien 

bekräftar.   

 Gällande Falkheimer och Heides definition av intern kommunikation som ett sätt att 

förmedla och nå organisationens mål,143 drar vi slutsatsen att definitionen är giltig för 

fallstudien. Eriksons definition av kommunikation som ett ledningsinstrument och att allt vi 

gör är kommunikation144 stämmer även med fallstudien. Hård af Segerstads definition där 

kommunikationens viktigaste uppgift är att upprätthålla, utveckla och behålla sociala 

                                                 
139 Thylefors. (2007). s 60-61.  
140 Ibid. s 60-61.  
141 Erikson. (2002). s 61.  
142 ibid..s 56. 
143 Falkheimer & Heide. (2007).  s. 79. 
144 Erikson. (2002). s. 38. 
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relationer,145 är enligt fallstudien mest applicerbar i relationen mellan individer som 

interagerar med varande direkt i linjen då relationer blir svåra att skapa på annat sätt i en stor 

komplex hierarkisk organisation. Författarens syn på skillnaden mellan begreppen 

information och kommunikation146 visar sig genom fallstudien då chefernas syn på begreppen 

varierar beroende på var i den organisatoriska linjen de befinner sig. Vi drar slutsatsen att det 

är lätt att se på de olika begreppen utifrån definitionen av information, där det som 

kommuniceras mottas, förstås och förmedlas vidare. Det finns otaligt många betydelser av 

kommunikation och lika många individuella tolkningar att reflektera över, vilket kan bidra till 

en förvirring kring begreppen. 

2.4.2 Implementering och lärandeprocesser 

Vi drar slutsatsen att såväl teorin som empirin visar på vikten av delaktighet och engagemang 

i implementerings- och lärandeprocessen. Det vi upplever saknas i resonemangen kring 

implementering och lärande är kontextens betydelse. Simonson tar upp kontexten utifrån 

retorik där talaren och mottagaren bör ta den i beaktning,147 men vi vill utveckla det 

ytterligare och även se till hur kontexten påverkar implementeringen. Utifrån fallstudien kan 

vi se att de avdelningsspecifika målen implementeras på avdelningen. Även de övergripande 

strategiska målen implementeras till viss del genom konkretisering och genom deras 

självklarhet i det dagliga arbetet. En förklaring kan vara det som Warg upplever vara viktiga 

faktorer för implementering: tillit, förtroende och samhörighet.148 Det finns en närmre relation 

mellan personalen på avdelningen och deras närmsta chefer än vad det finns mellan UMAS 

ledning och personalen. Det blir enligt oss svårt för ledningen att använda sig av management 

by walking around149 för att skapa en personlig relation till personalen, mer än i symbolisk 

mening. 

 Fallstudien visar att många prefererar möten för att sprida information och kunskap, 

vilket gynnar implementering och lärande. Det är även där som lärandeprocessen tar sin 

utgångspunkt, där individens tysta kunskap blir artikulerad och på så vis en del av kunskapen 

inom organisationen.150 Vår slutsats är att nätverken är ett steg i rätt riktning för att uppmuntra 

till kommunikation utanför den egna gruppen, men att organisationen skulle behöva sprida 

                                                 
145 Hård af Segerstad. (2002). s. 29. 
146 ibid. s. 35. 
147 Simonsson. (2002). s. 60. 
148 Warg. (2000). I Lidskog, Nohrstedt & Warg (red.). s 55-61.  
149 Falkheimer & Heide. (2007). s 82. 
150 Weick & Ashford. (2001). se Heide et al. (2005) s. 146. 
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nätverken över alla divisioner så att det blir ett gemensamt lärande och arbetssätt där även 

eventuella konsekvenser av bristande kommunikation kan uppmärksammas.  

 Vad som kan vara problemet till det glapp som vi anser råder, mellan teori och praktik 

vad gäller kommunikation och implementering av information, kan vara att förståelsen för 

den kognitiva kommunikationen ofta uteblir, alltså uppfattning av kunskap och vetande (se 

Hård af Segerstads modell s 12). Vår slutsats är att en stor komplex hierarkisk organisation 

inte har de förutsättningar som krävs för att utveckla en kommunikation som tar hänsyn till 

den kognitiva aspekten, vilket kan bero på organisationens komplexitet och effektivitetsfokus. 

Genom att förstå de kognitiva aspekterna kan misstolkningar undvikas. I en stor komplex 

hierarkisk organisation är det svårt för ledningen att känna till personalens kognitiva 

processer, vilket kan leda till, som fallstudien visar, att informationen blir alltför 

grundläggande med tanke på den förförståelse som personalen har. 

 Fallstudien visar att semantiken (betydelseläran) är av stor vikt för att synliggöra 

individens betydelse för hela organisationen, samt informationens betydelse för varje individ. 

Även Katz och Kahns definition av kommunikation visar på vikten av att en betydelse 

överförs genom kommunikationen.151 Aspekten kring semantik saknar vi i Hård af Segerstads 

modell kring människans kommunikation. Därför har vi valt att revidera modellen något och 

komplettera med begreppet semantik. Hård af Segerstad skriver att den symboliska, kognitiva 

och den materiella kommunikationen är beroende av varandra, vilket vi instämmer i.152 Dock 

saknar vi en tydlig bild över det sammanhanget i modellen, vilket har lett till att vi även har 

kompletterat modellen med dubbelriktade pilar mellan begreppen symbolisk, kognitiv och 

materiell.  

                                                 
151 Hall. (1987) s. 177 
152 Hård af Segerstad. (2002). s 19-23. 
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2.4.3 Organisationsstrukturens inverkan på intern kommunikation 

Vår definition av en stor komplex hierarkisk organisation, som tidigare nämnts, där varje 

enhet kontrolleras av en högre nivå och styrformen präglas av regler,153 samt att det 

förekommer divisionsarbete, yrkestitlar och hierarkiska nivåer,154stämmer till viss del överens 

med fallstudien. På UMAS existerar det hierarkiska nivåer, men under intervjuerna framkom 

det att nätverksarbete förekommer, där personalen arbetar mellan avdelningar och kliniker, 

vilket inte syns i organisationsplanen. Vi drar slutsatsen att definitionen inte går att applicera 

fullt ut på UMAS då de verkliga besluten kring hur arbetet ska bedrivas sker på 

avdelningsnivå och inte kan kontrolleras helt av en högre nivå. Trots det visar sig arbetet på 

avdelningarna ändå överensstämma med de övergripande strategiska målen. Vi menar också 

att organisationen inte är uppdelad i fullt så tydliga hierarkiska nivåer som vi tidigare trott.  

 Vi har inte direkt kunnat utläsa några tydliga barriärer i fallstudien i form av 

professioner, men fallstudien framhäver att det är viktigt att det finns en medvetenhet om att 

                                                 
153 Beetham. (1987). se  Erikson. (2002). s 78.   
154 Hall. (1987). s 58.  
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professionerna kan fungera som barriärer eller bidra till olika sätt att motta information. 

Därmed måste vi förkasta delar av vår hypotes där vi tror att kommunikationsvägarna 

försvåras av professioner, då vi funnit att de inte utgör ett lika stort hinder som vi tidigare 

trott. Fallstudien visar på att ett förändringsarbete genom nätverksarbete är möjligt inom en 

hierarkisk organisation, men att det kan ta längre tid än i andra organisationer med en annan 

struktur. Vi anser alltså att Algimantas och Rimantas resonemang kring att en hård struktur 

kan försvåra förändringsarbetet, 155 inte är aktuellt i bemärkelsen då en organisation oftast inte 

är så hårt styrd som organisationsschemat visar.  

 Vi kan utläsa att det finns ett system, byggt på arbetsrutiner, inom UMAS, men att 

konsekvenser kring bristande kommunikation i organisationen inte synliggörs på samma sätt 

på grund av personalens förtroende för rutiner och tilliten till att någon annan tar ansvar för 

kommunikationen. Vi menar att det kan vara av betydelse att reflektera över vilken 

information som försvinner i kommunikationsprocessen under sorteringsarbetet av 

informationen. Det som anses relevant för någon kan tyckas vara irrelevant för någon annan. 

Vi drar också slutsatsen att konsekvenser av en bristande kommunikation bör diskuteras mer i 

organisationer, så att en medvetenhet kan skapas för att göra den interna kommunikationen 

mer effektivt.  

 

 

                                                 
155 Algimantas & Rimantas. (2007). s 66. 
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3. Diskussion 

Det avslutande avsnittet behandlar slutsatsernas betydelse i ett vidare sammanhang, därefter 

följer en summering av det mest väsentliga som framkommit i uppsatsen. Slutligen 

presenteras reflektioner kring arbetsprocessen och förslag till framtida forskning.  

 

Våra slutsatsers betydelse i ett större sammanhang är att teorin måste prövas mot varje enskilt 

fall då verksamheter är mer komplexa idag. Vidare menar vi att en del teorier behandlar 

kommunikation och återkoppling som två skilda processer. Vi vill påstå att de måste ses som 

en ständigt pågående dialog där de skapar förutsättningar för varandra. Återkoppling borde 

diskuteras mer kring konsekvenser med bristande kommunikation och implementering, då det 

både i teorin och i vår fallstudie förbises genom att det diskuteras mer om att skapa rätt 

förutsättningar. En anledning till att teorierna behandlar kommunikation och återkoppling 

separat, tror vi kan bero på en begränsning inom ett specifikt ämnesområde. Vi tror därför att 

våra slutsatser skulle kunna ligga till grund för en mer tvärvetenskaplig debatt kring 

kommunikation, implementeringsprocesser och konsekvenser kopplade till varandra.  

3.1 Summering 

Vår hypotes som ligger till grund för uppsatsen med antagandet att kommunikationsvägar är 

komplexa och att förutsättningar för implementering av rätt budskap är svåra att skapa i en 

stor hierarkisk organisation, har till viss del bevisats, då det visats sig vara svårare än vad 

teorin framhåller. Dock har vi, som tidigare nämnts, fått förkasta den del av hypotesen, vilken 

behandlar professioner som ett hinder i kommunikationsprocessen då fallstudien inte visade 

direkta antydningar på att överensstämma med hypotesen.  

 En övergripande slutsats är att teorier kring intern kommunikation behandlar olika 

förutsättningar för att skapa en fungerande kommunikationsprocess, men i en stor komplex 

hierarkisk organisation är förutsättningarna mer begränsade. Därmed blir återkopplingsarbetet 

ett viktigt redskap för ledningen för att kunna gynna lärandet, såväl för ledningen som för hela 

organisationen. Återkoppling bör ses som en kvalitetssäkring. På så sätt kan risker kopplade 

till en bristande kommunikations- och implementeringsprocess uppmärksammas och det blir 

därmed lättare att skapa bättre förutsättningar för en intern kommunikation. Den övergripande 

slutsatsen visar även att ett förtydligande kring ansvar för återkopplingsprocessen är av stor 

vikt för att vår slutsats ska kunna vara användbar för stora komplexa hierarkiska 

organisationer med liknande förutsättningar som den i vår fallstudie.  
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3.2 Reflektioner 

Vi anser att vi har kunnat besvara våra frågeställningar och prövat vår hypotes utifrån den 

teori och det empiriska material som insamlats. Våra kontaktpersoner introducerade oss för 

lämpliga intervjupersoner, vilket vi tror har bidragit till att insamlingen av det empiriska 

materialet har underlättats. För att få en djupare insikt och för att kunna generalisera resultatet 

hade vi behövt genomföra ytterligare intervjuer. Vi hade även kunnat komplettera 

undersökningen med enkätundersökningar, för att nå en större målgrupp och för att få en 

statistisk representativ undersökning. Vårt val av fallstudie, som bygger på hälso- och 

sjukvården, kan diskuteras om den är representativ för andra stora komplexa hierarkiska 

organisationer. Vår studie kopplad till Wengléns tyder dock på att vi har uppfattat tendenser 

som återges i hans undersökning, vilket styrker våra slutsatser. Med ytterligare tid och 

resurser hade en mer representativ undersökning kunnat genomföras, men vi anser att vår 

fallstudie kan visa på ett mönster i en stor komplex hierarkisk organisation. 

 Det har varit svårt att sortera ut det mest relevanta av all den teoretiska litteratur som 

finns kring vårt ämnesval eftersom kommunikation är ett sådant brett område. En annan 

svårighet har varit att litteraturen inte har kunnat tillhandahålla en definition av en stor 

komplex hierarkisk organisation, vilket har inneburit att vi har fått skapa vår egen definition 

av begreppet och sorterat ut teorier som behandlar det som kan kopplas till vår definition.  

 Oväntade svårigheter som uppstått under arbetets gång är bland annat den vårdstrejk 

som inträffade under insamlingen av vårt empiriska material som bidrog till stor tidspress 

under uppsatsens avslutande del.  

3.2.1 Exkurs 

Genom vår fallstudie har vi visat på att glappet mellan teori och praktik gällande både 

kommunikation och implementering finns. För att knyta an till det som Falkheimer och Heide 

inledningsvis menade, att många kommunikationsmodeller måste kompletteras med vidare 

observationer för att kunna tillämpas idag,156 anser vi likaså att en vidare undersökning inom 

problemområdet kan komplettera de empiriska undersökningar som finns. Det för att kunna 

utläsa eventuella mönster och kunna bidra till att skapa en tydligare helhetsbild av 

kommunikations- och implementeringsprocesser, som tar hänsyn till olika 

organisationsstrukturer. 

                                                 
156 Falkheimer och Heide .(2007). s. 137. 
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Eftersom vi även anser att det saknas en djupare diskussion kring konsekvenser kopplade till 

bristande kommunikation kan en framtida forskningsfråga vara: Vilka risker/konsekvenser 

kan det innebära om informationen kring strategiska mål inte förankras bland personalen 

inom en organisation? 
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5. Bilagor 

5.1 Bilaga 1 

 

The Ladder of Analytical Abstraction (Carney, 1990) 

 

         Levels 

 
 
(Figur fritt efter Miles & Huberman 1994, Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. sid 92.) 
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data overall 

 
2  Repackaging             
and aggregating     
 the data 

--------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Testing hyptheses and 
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the data for analysis of 
trends in it. 

Cross-checking 
tentative findings. 
Matrix analysis of 
major themes in data

3a

3 Developing and testing 
propositions to construct an 
explanatory framework. 

Delineating
 the deep  
structure 

Synthesis: 
integrate the 
data into one 
explanatory 
framework 

3b
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5.2 Bilaga 2 

 

Kommunikations- och organisationslinje inom en division och klinik på 

UMAS 
 

 
 

 

Schemat visar hur kommunikationslinjen ser ut inom en klinik på UMAS och är även 

den linje vi valt att utgå ifrån i uppsatsens empiriska del. Linjen visas i ett större 

organisationsschema i bilaga 4 där hela UMAS organisation presenteras.   

Representanter från 
verksamhetsutvecklingen, 
ledningsgruppen samt 
kommunikationsavdelningen

Divisionschef 

Verksamhetschef 

Vårdchef 

Avdelningsföreståndare 

Sjuksköterska och överläkare på 
avdelning 
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5.3 Bilaga 3 

Intervjuguide 
Vi börjar med att berätta syftet med intervjun och fråga om tillåtelse att använda 
respondentens svar, samt yrkestitel i uppsatsen. Vi frågar om respondenten har några frågor 
eller om något är oklart innan intervjuns start. 
 
Frågeområden till chefer 

» Berätta lite om din bakgrund? utbildning? erfarenheter? yrkestitel? arbetsuppgifter?  
 

» Hur länge har du arbetat på UMAS? Hur länge har du haft den tjänsten du har idag? 
 

» Kan du berätta om hur du upplever att den interna kommunikationen kring de 
strategiska målen ser ut inom UMAS? Sett från nivån över resp. under dig, muntligt 
och skriftligt. 

 
» Vilka faktorer upplever du kan hindra eller gynna kommunikationen internt? 

 
» Kan du berätta om hur du använt de strategiska målen för patientsäkerhet? 

 
» Vilka är delaktiga i utformningen av de strategiska målen?  

 
» Vad har ni grundat målen på och varför? 

 
» Anser du att patientsäkerhetsmålen är riktade till alla inom organisationen? 

 
» Upplever du att personalen tagit till sig de strategiska målen och arbetar utifrån dem? 

 
» Kan du berätta om uppföljningsprocessen kring målen? 

 
» Vilka risker tror du det innebär om personalen inte har kännedom om målen? 
 
» Utrymme för frågor 

 
 
Frågeområden till personalen 
 

» Berätta lite om din bakgrund? utbildning? erfarenheter? yrkestitel? arbetsuppgifter?  
 

» Hur länge har du arbetat på UMAS? Hur länge har du haft den tjänsten du har idag? 
 

» Kan du berätta om hur du upplever att den interna kommunikationen kring 
patientsäkerhetsmålen ser ut inom UMAS? Alltså hur budskap förmedlas från nivån  
över respektive under dig. Hur får du information från dem? 

 
» Känner du till de strategiska målen för patientsäkerhet för UMAS och kan du i så fall 

berätta lite om dem? 
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» Om du inte känner till målen, vad upplever du är orsaken till detta? 
 

» Skulle du föredragit någon annan kommunikationsstrategi för patientsäkerhetsmålen? 
 

» Upplever du målen som viktiga och relevanta? 
 

» Upplever du att patientsäkerhetsmålen överrensstämmer med dina och dina kollegors 
arbetsuppgifter? 

 
» Kan du berätta om hur du upplever att du har möjlighet att påverka och arbeta mot 

målen? 
 

» Upplever du att det skulle uppstå risker om personalen inte känner till målen och  
       arbetar mot dem? 

 
» Utrymme för frågor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4. Organisationsschema UMAS 
 

  
(Fritt efter organisationsschema på www.umas.se). 

Det finns en divisionschef inom varje division. Som syns i organisationsschemat är varje division också uppdelad i ett antal kliniker som är inriktade 
på en speciell uppgift eller specialitet. Det finns sedan i sin tur en verksamhetschef på varje klinik. Den röda linjen visar den organisatoriska linje 
som ligger till grund för vår empiriska del. Se nästa sida för att se hur uppdelningen i varje division och klinik ser ut på ett tydligare sätt. 
 

Division B 
 
Klinik 
klinik 
Klinik 
klinik 
klinik 
Klinik  
Klinik  
klinik 
klinik 
Klinik 

Division A 
 
klinik 
klinik 
klinik 
klinik 
klinik 
klinik 

Administrativa stabs- och 
stödfunktioner

Sjukhusledning 
Chefläkare sjukvård             Sjukhuschef Divisionschefer 
Chefläkare FoU                    Stf sjukhuschef Prefekt /Lunds Universitet 
Chefsjuksköterska               Chefssekreterare  Stabschefer 

Division C 
 

klinik 
klinik 
klinik 
Klinik 
klinik 
klinik 
klinik 

Division D 
 
klinik 
klinik 
klinik 
klinik 
klinik 
klinik 
klinik 

Division E 
 

klinik 
klinik 
klinik 
klinik 
klinik 
 
 

Division F 
 

kemi 
klinik 
klinik 
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Fortsättning på bilaga 4. 
 
 
 
 
 

  
Här syns ett exempel på en uppdelning inom en division. Divisionschefen är chef över alla klinikerna, vilka i sin tur har varsin 
verksamhetschef och vårdchef. Under varje klinik finns ett antal vårdavdelningar med varsin avdelningschef. 

Division A 
 

Divisionschef 

Klinik 
 
Verksam- 
hetschef 
 
Vårdchef 

Klinik 
 
Verksam- 
hetschef 
 
Vårdchef

Klinik 
 
Verksam- 
hetschef 
 
Vårdchef
 

Klinik 
 
Verksam- 
hetschef 
 
Vårdchef 

Klinik 
 
Verksam- 
hetschef 
 
Vårdchef 

Klinik 
 
Verksam- 
hetschef 
 
Vårdchef 

Avdelnings
chef 
 
Avdelning 

Avdelnings
chef 
 
Avdelning 

Avdelnings
chef 
 
Avdelning 


