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Framväxten av elektroniska kommunikativa möjligheter har skapat en djungel av 
kommunikationskanaler. Att välja den mest lämpade kanalen är viktigt för att 
informationsspridningen inom organisationer ska lyckas. Studiens problemområde 
behandlar hur mellanchefer ska lyckas navigera bland denna mångfald. Studiens 
syfte och frågeställningar innefattar hur mellanchefer resonerar kring mångfalden 
av kommunikationskanaler, hur de orienterar sig och väljer att använda dem. För 
att besvara syfte och frågeställningar har fem avdelningschefer på ett landsting 
intervjuats. Deras svar har analyserat med hjälp av tematisk analysmetod. 
Resultatet visade att avdelningschefer anpassar sitt val av kommunikationskanal 
efter budskap och mottagare. De faktorer som främst avgör avdelningschefens val 
är tid och informationens känslighet. Studien visar att det krävs struktur och 
kunskap för att avdelningscheferna ska kunna navigera sig bland 
kommuniationkanaler och använda dem på ett lämpligt sätt. Även kulturella 
skillnader påverkar avdelningschefens val.  
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INTRODUKTION 
Kommunikation är en del av den mänskliga existensen och är oundvikligt i arbetslivet 
såväl som privatlivet. Kommunikation är en viktig process för att vi ska kunna dela med 
oss av vad vi tänker till andra människor. Informations- och kommunikationsteknikens 
utveckling har bidragit till ett ökat antal kommunikationskanaler. Denna mångfald ökar 
potentialen att nå ut till mottagare på många olika sätt och det skapar möjlighet att välja 
den eller de kanaler som är mest lämpade för syftet med kommunikationen (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014). Enligt Strid (1999) sker kommunikationsprocesser i organisationer 
både intern och externt. Författaren hävdar att intern kommunikation syftar på 
infromationsspridning som sker mellan individer i en organisation, vilket är det 
perspektiv vi utgår från i denna studie. Kommunikation är en förutsättning för att 
informera och diskutera samt för problemlösning och beslutsfattande. I organisationer är 
det många människor som ska samspela och genom kommunikationsprocessen påverkas 
och förändras ständigt en organisation (Granberg, 2011). 
 
Kommunikation är en förutsättning för lärande i organisationer, vilket gör detta ämne 
intressant ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv där pedagogisk vetenskap och 
arbetslivet möts (Söderström, 2011). Författaren argumenterar för att det 
arbetslivspedagogiska forskningsfältet till stor del handlar om att anpassa sig till teknisk 
och andra utvecklingar genom nya arbetsprocesser, där bland annat kommunikation 
ingår. Avdelningschefer har positioner i organisationer som gör att de både tar emot och 
skickar mycket information. Vi vill därför undersöka hur avdelningschefer använder 
och tänker kring hur de sprider information internt genom olika 
kommunikationskanaler. För att skapa goda förutsättningar för detta krävs det att den 
interna kommunikationsprocessen sker med medvetna val av kanal som är anpassat 
efter budskap och mottagare.  

Bakgrund 
I denna studie kommer intern kommunikation studeras utifrån mellanchefers perspektiv. 
Fokus kommer att ligga på hur mellanchefer använder sig av, och resonerar kring, 
kommunikationskanaler. I bakgrundens första avsnitt presenteras vad kommunikation är 
och varför vi kommunicerar i grupp. Det följs av ett avsnitt där chefskap definieras och 
mellanchefers roll som informationsspridare redovisas. Bakgrundens tredje avsnitt 
innefattar faktorer som bör tillgodoses för att budskapet ska förmedlas så som 
avsändaren önskar. Avslutningsvis redovisas eventuella negativa effekter av 
mångfalden av kommunikationskanaler.  

Kommunikation och gruppkommunikation 
Enligt Dimbleby och Burton (1995) har människan ett behov av att uttrycka sig, vilket 
behöver tillfredsställas genom kommunikation. För att kommunikationen ska få ett syfte 
måste den ha en riktning. Budskapet som förmedlas kan ha syftet att råda, informera, 
underhålla eller uttrycka åsikter. De anser att kommunikation är en process där vi 
kommunicerar för att förklara vad som händer, varför det händer och hur det händer. 
Förståelsen för, och möjligheten att styra kommunikationsprocessen, ökar med vår 
kunskap. Enligt författarna har människan ett informationsbehov som innebär att vi 
behöver vara informerade om vad som händer i vår omgivning. Genom kommunikation 
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skapas förståelse, kartläggning och ordning av vår inre verklighet. En anledning till att 
vara del av en grupp är att uppnå gemensamma mål. När en är en del i gruppen håller en 
sig till gruppens kultur och normer och accepterar systemet av beteendemönster som 
existerar. Detta gäller även kommunikationskulturen.  
 
Gruppkommunikation erbjuder enligt Dimbleby och Burton (1995) sammanhållning 
och information samt förslag på agerande och handlande. Gruppkommunikation kan ske 
av två skäl; Uppnå gemensamma mål eller för att känna trygghet och tillhörighet. I och 
med att denna studie genomförs i arbetslivet kommer gruppkommunikation som sker 
för att uppnå gemensamma mål och lösa uppgifter vara mer relevant för 
undersökningen. Denna nivå av kommunikation förenklar genomförande av 
förändringar i grupp. I arbetslivet är det viktigt att kommunikationen har ett tydligt 
syfte. Ett skäl till att kommunicera internt i en organisation är att påverka utvecklingen 
och uppnå gemensamma mål och Söderström (2011) menar att kommunikation är 
grunden för flera pedagogiska processer i arbetslivet. Dimbleby och Burton (1995) 
anser att en förutsättning för samarbete, vilket krävs för att lösa arbetsuppgifter där en 
individ inte kan göra det själv och enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är 
kommunikation en nyckelfaktor för framgångsrika organisationer. Det finns ett ökat 
kunskapsbehov i organisationer vilket gör att förmågan att tillgodogöra sig information 
är av yttersta vikt. 

Mellanchefers roll som informationsspridare  
Enligt Granberg (2011) definieras chefskap som en formell funktion där chefer har som 
uppgift att uppfylla de mål som ledningen tilldelat dem. Både befogenheter och 
skyldigheter är knutet till chefskap. Chefer har befogenheter att fatta vissa beslut, men 
också skyldigheter att exempelvis följa arbetsrättsliga lagar. För att utföra sina uppgifter 
har chefer resurser såsom maskiner, lokaler och medarbetare. Trots resurser och olika 
former av chefsstöd har pressen på chefer blivit stor och personalomsättningen bland 
chefer på samtliga hierarkiska nivåer har ökat. Det finns flera faktorer som har bidragit 
till den ökade pressen. En av faktorerna är det ökade informationsflödet som finns både 
i och utanför organisationer. Att dela upp chefskap på olika hierarkiska nivåer är ett sätt 
att strukturera upp informationsflödet. Mellanchefer får därmed en viktig roll för att det 
interna informationsflödet ska fungera bra i en organisation (Granberg, 2011). 
Mellanchefer kommunicerar med ledningen men sprider också vidare information till 
och från medarbetarna. I många avseenden fungerar mellanchefer som en länk mellan 
ledningen och verksamheten (Drakenberg 2001).  
 
Att kunna leda och kommunicera är en konst som chefer behöver behärska. För att 
kunna lyckas med detta krävs strategiskt tänkande samt en känsla för organisationen 
och medarbetarna (R. Denhardt & J. Denhardt, 2008). Lundin och Sandström (2009) 
menar att det endast är oerfarna ledare som tror att de har klarat av sin uppgift när de 
sänt ut information och direktiv till medarbetarna. Om medarbetarna sedan misslyckas 
med att följa direktiven är det ett misslyckande från medarbetarens sida och inte 
ledarens. Lundin och Sandström (2009) menar att detta är ett felaktigt synsätt. En bra 
ledare inser att ansvaret inte tar slut när informationen är utskickad. Först när ledaren 
har försäkrat sig om att informationen har mottagits och tolkats på ett korrekt vis kan 
ansvaret lämnas över till medarbetaren. Den som tar emot information har alltid 
tolkningsföreträde och det blir därav viktigt för avsändaren att vara tydlig med sitt 
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budskap. Det blir ledarens uppgift att välja den kommunikationskanal som ger 
medarbetarna de bästa förutsättningarna för att kunna tolka informationen på det i 
förväg tänkta sättet. Ansvaret för att informationsspridningen ska lyckas ligger därav på 
ledaren. Konsten att kommunicera på ett effektivt sätt är en central faktor i ledarskap 
(Lundin & Sandström, 2009). 

Faktorer att ta hänsyn till vid val av kommunikationskanal 
Val av kommunikationskanal är viktig för att informationsspridning ska fungera 
optimalt. Persson (2007) skriver att kommunikationskanalerna kan upplevas som en 
djungel. För att välja kanal bör avsändaren vara medveten om syftet med 
informationsutskicket och därmed hur rik informationen behöver vara. Enligt Jacobsen 
och Thorsvik (2014) är rik information när många signaler kan överföras samtidigt, 
såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck. Rik information ger även möjlighet till snabb 
återkoppling och det naturliga och muntliga språket kan tillämpas. Informationen kan 
anpassas efter avsändare och mottagare samt att de kan vara personliga. 
 
Utifrån Jacobsens och Thorsviks (2014) definition av rik information är det möjligt att 
fastställa att skriftliga kommunikationskanaler som exempelvis brev har ett begränsat 
utrymme för att förmedla rik information, medan muntlig kommunikation som sker 
ansikte-mot-ansikte är väl anpassat för att förmedla rik information. Elektroniska 
kommunikationskanaler varierar i grad av informationsrikedom, när de innefattar ren 
text finns mindre utrymme för rik informationsöverföring jämfört med de som innefattar 
en kombination av text, bild och ljud.  
 
Att förmedla rik information behöver dock inte vara avsändarens huvudsakliga syfte. 
Exempelvis kan avsändaren vara i behov av snabb återkoppling, ett budskap kan vara 
konfidentiellt eller att samma information ska kunna tillhandahållas flera gånger. Det är 
därför inte möjligt att definiera en kommunikationskanal som bättre än andra, utan 
syftet med informationsöverföringen avgör vilken kanal som är lämplig. Effektiva 
interna kommunikationsprocesser sker genom att kanal väljs medvetet efter budskap 
och mottagare. För att skapa förutsättningar för en effektiv kommunikation är det därför 
många organisationer som använder ett brett utbud av kommunikationskanaler då de har 
olika tillämpningsområden (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Negativa effekter av många kommunikationskanaler 
Enligt Strid (1999) är mångfalden av kommunikationskanaler inte enbart positiv. Med 
IT-revolutionen har det växt fram ett ökat antal elektroniska kanaler och den nya 
tekniken skapar enligt Persson (2007) möjligheter såväl som svårigheter. Det finns risk 
att för många valmöjligheter kan skapa en förvirring hos både sändaren och mottagaren 
av information. Att inte veta vilken kanal som bör användas eller hur den bäst tillämpas 
kan leda till överanvändning (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Strid (1999) identifierade 
redan på 90-talet att mångfalden av kommunikationskanaler kan generera ett 
informationsöverflöd. Cho, Ramgolam, Schaefer och Sandlin (2011) har genomfört en 
studie som berör informationsöverflöd. De definierar informationsöverflöd enligt 
följande: 

Ett mått på i vilken utsträckning, i en given tidsperiod, en 
organisationsmedlem uppfattar mer kvantitet, komplexitet och/eller 
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tvetydighet i informationen än individen vill ha, har behov av eller kan 
hantera i kommunikationsprocessen. (Cho m.fl, 2011, s.40, vår 
översättning) 

Många elektroniska kommunikationskanaler är användbara för att sprida mycket 
information under en kort tidsram vilket är användbart i vissa avseenden, men dessa bör 
inte ersätta andra sätt att kommunicera. Strid (1999) förtydligar att varje kanal har sin 
specifika uppgift. De bör komplettera varandra och inte överanvändas för att minimera 
risken för informationsöverflöd (Strid 1999). 

Syfte och problemformulering 
Att välja och använda kommunikationskanaler på ett optimalt sätt är viktigt för att 
information ska nå medarbetarna i organisationer.  Avdelningschefer har en central roll i 
den vertikala informationsspridningen. De arbetar dagligen med att ta emot och sända 
vidare information inom organisationen. Utvecklingen av tekniska 
kommunikationsmöjligheter har resulterat i ett stort utbud av kommunikationskanaler. 
Studiens syfte är att undersöka hur avdelningschefer på ett landsting säger sig navigera i 
mångfalden av kommunikationskanaler och hur de själva väljer att använda dem.  
 
Frågeställningar: 

- Hur motiverar avdelningschefer sina val av kommunikationskanal?  
- Hur navigerar sig avdelningschefer i en mångfald av kommunikationskanaler? 

Tidigare forskning 
Nedan redovisas sex vetenskapliga artiklar som omfattar forskningsområdet kring intern 
kommunikation och kommunikationskanaler i organisationer. Artiklarna berör områden 
om hur chefer använder olika kommunikationskanaler, mångfalden av dem, 
användningsområden samt konsekvenser av informationsöverflöd. Alla artiklar är 
publicerade under de senaste fem åren. Detta gör att resultaten från studierna fortfarande 
är aktuella och kan bidra med intressanta implikationer till denna studie.  

Informationsspridning genom olika kommunikationskanaler 
Tkalac Vercic, Vercic och Sriramesh (2012) visar i en forskningsöversikt att den interna 
kommunikationen är den snabbast växande inriktningen inom 
kommunikationshantering. En anledning till den interna kommunikationens ökade 
betydelse kan vara de permanenta omstruktureringar som globaliseringen och den 
ekonomiska krisen har medfört. Flera organisationer har genomgått nedskärningar, 
sammanslagningar och outsourcing. Detta har lett till att anställda har fått ett minskat 
förtroende för, och minskad lojalitet gentemot, ledning och arbetsgivare. En fungerande 
intern kommunikation mellan ledning och anställda är en viktig del för att 
organisationer ska lyckas med att vinna tillbaka de anställdas förtroende. Forskarna 
hävdar att anställda anser att en stor del av den interna kommunikationen innefattar hur 
en på ett strategiskt sätt ska kunna sprida information och använda sig av interna 
medier. När medarbetare upplever att informationsspridningen fungerar bra mellan 
ledning och medarbetare utvecklar de en större förståelse för organisationen i helhet. 



 

5 

 
Hur information sprids i organisationer kan variera. Hume och Leonard (2014) har 
genomfört fem fallstudier inom olika sektioner på organisationen INGO. Med hjälp av 
semistrukturerad intervjumetod undersökte de om chefer inom organisationen använde 
sig av strategisk intern kommunikation. Även Men (2015) har genomfört en studie inom 
ämnet intern kommunikation, men med hjälp av webbenkäter. Hon har studerat hur 
medarbetare på olika befattningar ser på verkställande direktörers sätt att kommunicera 
internt. Forskaren utgick från att VD:ar har stor potential att påverka hur den interna 
kommunikationen fungerar och de anställdas beteenden och attityder. Båda studierna 
undersökte alltså hur chefer kommunicerar internt. Men (2015) hade utgångspunkten att 
val av kommunikationskanal är avgörande för kommunikationens kvalitet. Resultatet 
från forskarens studie visade att VD:ar främst använder sig av e-post, följt av 
informationsspridning ansikte-mot-ansikte och då främst genom arbetsplatsträffar, 
vilket fortsättningsvis förkortas APT. Detta följs sedan av företagets intranät. Hume och 
Leonard (2014) fick ett resultat som skiljde sig från Mens (2015) studie. Enligt Hume 
och Leonard (2014) är de vanligaste sätten att kommunicera i samtliga fall APT, 
telefon- och videokonferenser samt flöde av muntlig kommunikation via samtliga 
hierarkiska nivåer i organisationen. På INGO varierade betydelsen av e-post och 
intranätet för den interna kommunikationen mellan fallen.  

 
Hume och Leonard (2014) utgick från att informationen i organisationen generellt 
överfördes från toppen till botten av organisationen. Resultatet av deras undersökning 
visade dessutom att organisationsstrukturen påverkar hur den interna kommunikationen 
sker. Vid en central organisationsstruktur använder sig chefer av mer strategisk intern 
kommunikation jämfört med chefer som arbetar i en organisation med en 
decentraliserad struktur.  

Kommunikationskanaler har olika användningsområden 
Cho m.fl (2011) genomförde en kvantitativ studie där de undersökte relationen mellan 
informationsöverflöd och kommunikationskanaler. De hade utgångspunkten att 
kanalernas utveckling ökar mängden och tillgången till information. I studien diskuterar 
de vilka kommunikationskanaler som ger hög respektive låg informationsrikedom. 
Forskarna menar att även om kanalerna ger varierande informationsrikedom har de sina 
användningsområden. Därmed uppmanar forskarna att chefer ska kommunicera på 
många olika sätt då varje kanal har sitt syfte och lämpar sig för olika ändamål. 
 
Med sin forskning hävdar även Kupritz och Cowell (2011) att olika 
kommunikationskanaler lämpar sig olika bra för olika typer av information. Forskarna 
har genomfört en undersökning med syftet att ta reda på hur anställda anser att deras 
chefer ska kommunicera på ett effektivt sätt. I sin studie undersökte de vilken 
information som sprids bäst via elektroniska kommunikationskanaler respektive 
ansikte-mot-ansikte. Genom att intervjua anställda på ett företag fick de fram ett resultat 
som visade att anställda föredrar att ta emot information ansikte-mot-ansikte. I 
situationer som kan vara känsliga där kommunikationen exempelvis berör personliga 
frågor eller är konfidentiell anser de anställda att ansikte-mot-ansikte är det enda som är 
passade. Resultatet visade även att anställda ser fördelar med e-post. I tidspressade 
situationer anser medarbetarna att det enda effektiva sättet att kommunicera är via e-
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post. Däremot menar forskarna att e-post ibland blir kontraproduktiv. Vid användning 
av e-post finns risk för missförstånd och misstolkningar, precis som i andra skriftliga 
kommunikationskanaler. En avsändare som använder sig av skriftliga kommunikation 
blir mer skyddad än vid ansikte-mot-ansikte. Avsändarens skyddade position gör det 
lättare för personen att uttrycka åsikter som denne annars inte hade kunnat stå till svars 
för. Det finns risk för att en e-postkonversation kan få en hård ton vilket kan resultera i 
en konflikt istället för en tidseffektiv kommunikation. De kallar detta för ”flaming”, och 
begreppet används för att exemplifiera hur användningen av kommunikationskanaler 
kan bli kontraproduktivt. 

 
Enligt Kupritz och Cowell (2011) är vetskapen om att medarbetare föredrar att chefer 
använder olika kommunikationskanaler för olika typer av information är värdefull 
kunskap för organisationer. Denna kunskap kan hjälpa chefer att inse att deras val av 
kanal påverkar hur väl medarbetarna tar till sig information. Genom att anpassa valet 
efter informationstyp kan organisationer effektivisera den interna kommunikationen. 
Även Men (2015) kommer fram till att alla kommunikationskanaler har sina specifika 
uppgifter och potentialer. Därför menar forskaren att VD:ar borde förses med verktyg 
för att kunna använda och förbättra möjligheterna inom intern kommunikation.  

Mångfald av kommunikationskanaler 
Som tidigare nämnt kom Cho m.fl (2011) fram till att chefer bör använda varierande 
kommunikationskanaler för att sprida information. I sin studie redovisade de flera 
anledningar till varför en mångfald är positivt för en organisation. Forskarna 
identifierade att nyanställda och de som varit anställda under en längre tid önskade att ta 
emot information genom olika kanaler. Nyanställda önskade att få uppgiftsrelaterad 
information, dvs information knuten till en specifik arbetsuppgift samt skriftligt. Detta 
gör att det går att söka upp samma information flera gånger och budskapet upprepas för 
mottagaren. Anställda som arbetat inom organisationen en längre tid efterfrågar 
exempelvis att organisationsövergripande information ska spridas ansikte-mot-ansikte. 
Att personalens anställningstid påverkar hur de vill ta emot information är ett argument 
till varför chefer bör använda sig av olika kommunikationskanaler för 
informationsspridning.  
 
Genom sin forskning visar Stephen och Rains (2011) andra fördelar med användandet 
av många kommunikationskanaler i organisationer. De har forskat på hur samma 
information som skickas ut upprepade gånger tas emot av anställda. Deras resultat 
visade att anställda som fick ta emot samma information två gånger via två olika 
kanaler tog till sig informationen på ett mer effektivt sätt än de som fick ta emot 
information två gånger via samma kommunikationskanal. Deras resultat tyder på att 
chefer ska variera kommunikationsväg för att de anställdas känsla av 
informationsöverflöd ska reduceras. Trots att budskapet är detsamma upplevs 
informationen differentierad när den tas emot via olika kommunikationskanaler. Detta 
stimulerar den anställde vilket gör att risken för informationsöverflöd minskar. 
 
Kupritz och Cowell (2011), Stephens och Rains (2011) och Cho m.fl, (2011) anser att 
mångfald av kommunikationskanaler är någonting positivt. Kupritz och Cowell (2011) 
hävdar dock att det blir positiv först när en vet hur kommunikationskanalerna bör 
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hanteras. När de används på rätt sätt ökar effektiviteten av den interna 
kommunikationen, men utan kunskap om användandet kan fler negativa konsekvenser 
än bara informationsöverflöd uppstå. Därmed är det enligt Kupritz och Cowell (2011) 
viktigt att förstå användningsområdet för varje kanal för att minska risken för 
missförstånd och misstolkningar. Exempelvis kan skriftlig kommunikation via e-post få 
en hård ton vilket ökar risken för konflikt, istället för att se e-post som tidseffektivt. 
Kupritz och Cowell (2011) anser att mångfalden av kommunikationskanaler är positiv 
när användningsområdena är identifierade och tillämpas. 

Varierad syn på informationsöverflöd  
I både Kupritz och Cowells (2011) och Stephen och Rains (2011) studier definieras 
informationsöverflöd som något negativt. Detta hade även Cho m.fl (2011) som 
utgångspunkt i deras studie. Cho m.fl (2011) undersökte relationen mellan 
informationsöverflöd och användandet av olika kommunikationskanaler, men även 
relationen mellan informationsöverflöd och identifiering med organisationen samt 
arbetstillfredsställelse. Forskarna misstänkte att de moderna kanalerna anses vara 
tidsbesparande men att de egentligen bidrar till informationsöverflöd. 
Informationsöverflöd är något som bör undvikas i organisationer. Det genererar stress 
bland medarbetarna samt försvårar processen att hitta rätt information. 
 
Forskningsresultatet från Cho m.fl. (2011) visar dock flera positiva konsekvenser av 
informationsöverflöd. Resultatet sa emot deras hypotes om att det var negativt och 
förhindrade identifikationen med organisationen och arbetstillfredsställelsen. Resultatet 
visade istället att det gör att medarbetarna känner sig delaktiga i organisationen. De är 
ständigt uppdaterade på vad som händer och kan på så vis skapa sig en bättre 
helhetsbild. Detta hjälper medarbetare att identifiera sig med organisationen och det får 
därmed indirekt positiv effekt på arbetstillfredsställelsen. Forskarna ändrade sitt synsätt 
på informationsöverflöd. De rekommenderar att anställda ska förses med mer 
information än de önskar. Detta ska då hjälpa dem identifiera sig med organisationen 
och arbetstillfredsställelsen ska öka. 

Teoretisk utgångpunkt 
Olika perspektiv av kommunikation 
Fiske (1998) anser att kommunikation är en förutsättning för livet och definierar 
kommunikation som ”social samverkan med hjälp av meddelanden” (Fiske, 1998, s.12). 
Fiske (1998) utgår från att all kommunikation innehåller tecken och koder. Tecken 
hänvisar till något annat och är en symbol för en handling. Koder utgörs av ett system 
där tecken organiseras och relateras till varandra. Dessa koder varierar mellan sociala 
dimensioner.  
 
Fiske (1998) skriver att det krävs pedagogiska metoder för att det ska vara möjligt att 
studera kommunikation. Han presenterar två olika skolor som är framträdande inom 
kommunikationsstudier. Den ena skolan heter semiotik och handlar om läran om tecken 
och utbyte av betydelser. Semiotiken studerar hur meddelanden skapar betydelse genom 
att samverka mellan människor, dvs att betydelsen av ett meddelande påverkas av 
kulturen. Inom semiotiken behöver inte en missuppfattning innebära en brist i 
kommunikationen. En missuppfattning mellan en sändare och mottagare kan bero på 
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kulturella skillnader dem emellan. Den andra skolan ser kommunikation som överföring 
av meddelanden. Fiske (1998) benämner detta synsätt på kommunikation som 
processkolan. Det som studeras är processen där en avsändare kodar ett budskap, 
använder olika kanaler för att sända budskapet vilket sedan avkodas av mottagaren. 
Syftet med kommunikationsprocessen är att avsändaren ska påverka beteendet hos 
mottagaren. Om kommunikationen inte ger den tänkta effekten kan det ses som 
misslyckad kommunikation inom processkolan. Det är då möjligt att att följa de olika 
stegen i en kommunikationsprocess för att se var kommunikationen brister. Inom 
processkolan ligger fokus på effektivitet och noggrannhet.  

Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
Fiske (1998) presenterar Shannon och Weavers grundläggande kommunikationsmodell. 
De har ett synsätt på kommunikation som överföring av meddelanden och tillhör därför 
processkolan. Modellen beskriver kommunikationen som en linjär process. I modellen 
redovisas stegen som tidigare nämnts i form av en sändare som kodar ett budskap och 
skickar en signal till mottagaren. Mottagaren tar i sin tur emot signalen, avkodar 
budskapet och påverkas mer eller mindre av kommunikationen (Fiske, 1998).  
 

Bild 1. Shannon och Weavers Kommunikationsmodell, Fri tolkning efter Fiske (1998) 
 
Under kommunikationsprocessen kan det uppstå brus. Brus omfattar allt som försvårar 
avkodningen av meddelande. Det kan vara allt från dålig täckning på mobilen vid ett 
telefonsamtal, till att mottagaren tänker på annat under kommunikationen. Det skapar en 
osäkerhet i informationen. Enligt Fiske (1998) påverkas processen alltid av brus vilket 
begränsar mängden sänd information som kan avkodas.  

Kommunikationsprocessens tre problemnivåer 
 Enligt Shannon och Weavers teori som Fiske (1998) presenterar, är det möjligt att 
identifiera tre probleminvåer i kommunikationsprocessen. Samtliga tre nivåer behöver 
studeras för att förbättra processens noggrannhet och effektivitet då de är beroende av 
varandra. Nivå A är hur exakt meddelandet kan överföras, det syftar på 
kommunikationskanalers funktioner. Enligt Shannon och Weaver (1998) är nivå A den 
enklaste att studera då det oftast gäller kanalens förmåga att framföra budskap. Dess 
kapacitet syftar till informationen de kan förmedla och inte antal symboler. Ju högre 
kapacitet desto mer korrekt kan informationen förmedlas (Shannon & Weaver, 1998).  
 
Nivå B är semantiska problem som innefattar hur väl de symboler som överförs 
motsvarar det ursprungliga syftet när de tas emot. Det finns många faktorer som 
påverkar hur symbolerna uppfattas. Kodningen blir därför en viktig del 
i kommunikationsprocessen för att förbättra den semantiska noggrannheten. En 
noggrann kodning löser dock inte samtliga semantiska problem. Kulturella faktorer 
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påverkar betydelsen av symbolerna som överförs minst lika mycket som kodningen. Det 
som sägs i ett sammanhang kan tolkas annorlunda i ett annat sammanhang (Fiske, 
1998). Shannon och Weaver (1998) exemplifierar detta genom att visa att amerikanska 
nyheter kan tolkas annorlunda av en ryss jämfört med en amerikan. Semantiska problem 
är lätta att identifiera, men svåra att lösa enligt Fiske (1998). 
 
Nivå C, är enligt Shannon och Weavers (1998) problemnivåer, den nivå som innefattar 
effektivitetsproblem. Nivån handlar om hur väl ett meddelande ger önskad effekt på 
mottagaren. För att reducera risken för effektivitetsproblem måste sändaren se till ett 
brett spektrum av faktorer såsom psykologiska och emotionella aspekter. Fiske (1998) 
menar att nivån vid en första anblick kan liknas vid propaganda eller manipulering. Han 
påvisar detta med följande exempel: “A har kommunicerat effektivt med B när B 
reagerar på det sätt som A vill att han ska göra” (Fiske, 1998, s.12).  

Tillgång och tillgänglighet 
Några viktiga begrepp när Fiske (1998) talar om kommunikationskanaler är tillgång och 
tillgänglighet, vilket beskrivs som två sidor av samma mynt. Tillgången till olika 
kanaler och informationskällor varierar beroende på klass, kultur och utbildning enligt 
Fiske (1998).  Att ha tillgång till olika kanaler är makt och ger social kontroll. Tillgång 
är mottagarens möjlighet till information. Detta skiljer sig från begreppet tillgänglighet 
som är avsändarens sätt att styra informationen till mottagaren, vilket kan ske både 
medvetet och omedvetet. Användaren bestämmer hur meddelandet ska bli tillgängligt 
och därmed vem som har tillgång till informationen.  

METOD 
I metodavsnittet redovisas inledningsvis metodologisk utgångspunkt som följs av en 
redogörelse av planering och genomförande. I detta avsnitt redovisas studiens urval av 
respondenter och studieobjekt, instrument, tillvägagångssätt för insamling av material 
samt analysmetod. Avslutningsvis finns en redogörelse för vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer som tillämpas i studien.  

Metodologiska utgångspunkter 
Den vetenskapsteori som tillämpas är hermeneutik. Enligt Starrin och Svensson (1994) 
utgår denna metodologi från individen och subjektiva upplevelser. Enligt Bryman 
(2008) är målet med hermeneutik att förstå meningen med det som sägs i en viss 
kontext. Syftet med studien är att förstå hur avdelningschefer navigerar i en mångfald 
av kommunikationskanaler. Det är därmed skapas en förståelse om hur de använder 
kommunikationskanaler genom att studera innebörder och intentioner (Starrin & 
Svensson, 1994). Hermeneutiken är enligt författarna ett sätt att söka kunskap om 
situation och innebörd. Dalen (2008) menar att hermeneutiken bidrar till ett djupt 
meningsinnehåll där budskapet sätts i kontext med betoning på förståelse och tolkning. 
Hermeneutiken syftar till att undersöka respondenternas livsvärld. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) är hermeneutiken och meningstolkningen en del av den kvalitativa 
ansatsen då respondenternas uppfattningar och tolkningar av deras verklighet studeras. 



 

10 

 

Planering och genomförande 
Urval 
Vi blev kontaktade av en anställd på ett landsting. Personen indikerade att hen upplevde 
vissa svårigheter med den interna kommunikationen.  Landstinget är en stor 
organisation och vi valde därav att begränsa oss till deras tjänstemannaorganisation. När 
landstinget eller organisationen nämns i föreliggande studie syftas det till landstingets 
tjänstemannaorganisation. Landstinget är hierarkiskt strukturerat där 
tjänstemannaorganisationen styrs av en direktör samt en ledningsgrupp som utgör 
direktörens stab. Organisationen är sedan uppdelat i sju förvaltningar där varje 
förvaltning leds av en förvaltningschef. Under förvaltningschefen finns ett antal 
verksamhetschefer. Verksamheterna som bedrivs i respektive förvaltning delas upp i 
avdelningar och på varje avdelning finns en eller flera avdelningschefer.  
 
Enligt Dalen (2008) ska urvalet vid intervju som metod inte vara för stort då både 
genomförandet och bearbetning av materialet kräver mycket tid. Vikten bör läggas på 
intervjuernas kvalitet och inte kvantitet. Det genomfördes ett strategiskt urval. En 
hierarkisk struktur gör informationsspridning problematisk då informationen ofta 
behöver gå igenom flera led för att nå den tänkta mottagaren (Granberg, 2011). Med 
denna fakta som grund, intresserade vi oss för mellanchefer som både tar emot 
information från toppen av organisationen samt sprider den vidare neråt. Urvalskriteriet 
för att finna passande respondenter var avdelningschefer. Vi eftersträvade en variation 
på urvalet för att få ett brett material samt spridning mellan förvaltningar. En av 
respondenterna är avdelningschef på två avdelningar. På så vis kunde vi undersöka två 
avdelningar i respektive förvaltning. Landstingets verksamhet är utspridd på flera orter. 
Då tid och resurser för studien är begränsade gjordes ett geografiskt 
bekvämlighetsurval. Samtliga respondenter som tillfrågades att medverka i studien 
arbetar på samma ort. 

Instrument 
Som datainsamlingsmetod är det intervju som tillämpats, och mer specifikt, 
semistrukturerad intervju. Detta instrument är en del av den kvalitativa metoden. Starrin 
och Svensson (1994) anser att det är genom möten som erfarenheter utbyts vilket skapar 
kunskap och förståelse, vilket eftersträvas i denna studie. Intervjuerna ger möjlighet till 
att ingående förstå hur respondenterna resonerar kring informationen som flödar i 
organisation och hur avdelningschefer för vidare information. Semistrukturerad intervju 
är lämpad för denna typ av studie då det finns utrymme att anpassa intervjuerna efter 
respondent och samtidigt få intervjufrågorna besvarade. Intervjun blir ett samtal kring 
ämnet, men intervjuaren kan styra intervjun och finna stöd i intervjuguiden. Med denna 
intervjuform kan ordningsföljden på frågorna variera och respondenten får möjlighet att 
tala fritt kring ämnet enligt Bryman (2008) 
 
Intervjuguiden är uppbyggd efter teman med underliggande följdfrågor (se bilaga II). 
Intervjun inleds med bakgrundsfrågor om respondenten såsom anställningstid och 
arbetsuppgifter. Intervjuguiden är sedan uppbyggd efter tre teman som formuleras efter 
studiens syfte (Dalen, 2008). Dessa tre teman var den interna kommunikationen i sin 
helhet, informationsflöde och kommunikationskanaler. Enligt Kvale och Brinkmann 
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(2014) karaktäriseras inledande frågor av att svaren kan bli spontana och ge rika 
beskrivningar och viktiga drag av det som ska undersökas. Frågorna i temat Den Interna 
kommunikationen i helhet är av denna typ av intervjufrågor vilket gör att intervjuaren 
kan följa intressanta svar som framkommer. Frågorna i de andra två temana är av 
varierande karaktär. Enligt Dalen (2008) är beskrivande frågor bra, men kan behöva 
kombineras med specifika och mer slutna frågor. Med detta i åtanke vid utformningen 
av intervjuguiden, formulerades varierande typer av frågor för att besvara studiens 
frågeställningar. Samtliga frågor i intervjuguiden syftar till att vara lättbegripliga och 
utan akademiskt språk. Det förekommer dock ett begrepp som kan vara svårbegripligt, 
vilket är informationsöverflöd. Vid intervjutillfället definierade intervjuaren begreppet 
för respondenten som “mer information än vad en känner att en kan hantera”.  
 
Efter utformningen av intervjuguiden genomfördes en pilotintervju via telefon. 
Respondenten som intervjuades arbetar som verksamhetschef på det landsting som 
studeras. Detta gjorde att intervjuguiden kunde prövas på en respondent med god insikt 
i organisationen och erfarenhet av informationsspridning.  Verksamhetschefen gav 
återkoppling på intervjun, vilket möjliggjorde vidare utveckling av intervjuguiden. 
Vissa frågor togs bort, andra lades till och vissa formulerades annorlunda för att 
underlätta förståelsen av frågorna för respondenten.  

Insamling 
Den inledande kontakten med respondenterna togs via e-post där ett förbrev var bifogat 
(se bilaga I missivbrev). Redan i missivbrevet informerades avdelningscheferna om 
studiens syfte samt de forskningsetiska principerna. Samtliga respondenter tackade ja 
till att medverka i studien. Efter positiv respons och visat intresse via e-post bokades 
intervjuerna efter respondenternas eget val av tid och plats. Datainsamlingen skedde 
under tre dagar. Fyra av fem intervjuer genomfördes på respondenternas kontor och en 
intervju skedde i ett konferensrum. Inledningsvis i intervjuerna informerades 
respondenterna om de forskningsetiska principerna. En av oss höll i intervjun medan 
den andra antecknade och ställde följdfrågor när det behövdes för att vi inte skulle tala i 
mun på varandra. Det blev dessutom ett mer naturligt samtal mellan intervjuaren och 
respondenten. Intervjuerna avslutades med att vi återigen hänvisade till samtyckeskravet 
och påminde respondenterna att de kunde höra av sig till oss om de hade några frågor 
eller funderingar, kontaktuppgifterna kunde de finna i missivbrevet.  
 
Intervjuerna spelades in för att kunna lyssna på dem flera gånger och underlätta för en 
noggrann analys (Bryman, 2011). Inspelningen startades så snart respondenterna 
godkänt att vi spelade in och pågick ända till vi lämnade intervjurummet för att inte 
missa intressanta diskussioner. Samtliga intervjuer spelades in med två olika apparater 
för att försäkra oss om att allt blev inspelat om några tekniska problem skulle 
uppstå.  Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det inga standardregler för hur 
intervjuer ska transkriberas. Det finns inte heller någon standard för hur ordagrant 
intervjuerna ska skrivas ut. Intervjuerna transkriberades ordagrant förutom vissa pauser, 
skratt och utfyllnadsord för att underlätta läsningen och citeringen av intervjuerna 

Analysmetod 
För att analysera materialet kombinerades metoderna hermeneutik med tematisk analys. 
Med utgångspunkt i hermeneutiken eftersöktes samband i materialet (Kvale och 
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Brinkmann, 2014). Inom hermeneutiken kan material enligt författarna tolkas olika och 
därför behövs materialet analyseras utifrån kontext och problemformuleringar. För att 
finna samband eller motsägelser användes tematisk analys som hjälpmedel och 
transkriberingingarna lästes noggrant upprapade gånger för systematiskt kategorisera 
materialet. Den tematiska analysen tillämpades för att strukturera materialet efter både 
teori och empiri. Det innebar att dels tematiseras materialet efter tidigare ämnen som 
använts i bland annat bakgrund, tidigare forskning och intervjuguide. Genom att utgå 
från teman i tidigare forskning kunde materialet kategoriseras efter 
infromationsöverflöd och hur respondenterna resonerar kring antalet kanaler. 
Informationsöverflöd återfinns även i intervjuguiden vilken gjorde det till ett naturligt 
tema i materialet. Vilka kommunikationskanaler som används och faktorer som 
påverkar deras val av kommunikationskanal identifierades med hjälp av bakgrunden 
och intervjuguiden. Bryman (2011) menar att den tematiska analysmetoden går ut på att 
vara uppmärksam på repetitioner, kategoriseringar, metaforer och analogier, 
övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknad data och material 
relaterat till teori. Genom att vara uppmärksam på ovanstående faktorer 
identifierades fler teman då det fanns liknelser mellan respondenternas intervjuer. 
Gemensamma ämnen som svårigheter med den interna kommunikationen och önskade 
förbättringar var två områden som framkom under flera sigment i intervjuerna och vi 
upplevde att det var viktigt att ta hänsyn till dessa synpunkter för att förstå helheten av 
respondenternas resonemang. Även vems ansvar det var för att informationsspridningen 
skulle bli lyckad var ett ämne som framkom i samtliga intervjuer. För att få struktur i 
materialet markerades samtliga teman med olika färger för att smidigt finna det resultat 
som söktes.  

Tillförlitlighet och äkthet 
Vid kvantitativ forskning används begreppen reliabilitet och validitet, som mäter 
relevans och tillförlitlighet. Enligt Bryman (2011) diskuterar forskare relevansen av 
dessa begrepp vid kvalitativ forskning. Det finns ett behov av att  värdera kvalitativ 
forskning annorlunda då mätning inte är det centrala.  Bryman (2011) 
föreslår tillförlitlighet och äkthet som två alternativa begrepp för att bedöma kvalitativ 
forskning. 
  
För kvalitativ forskning ska kunna bedömas som tillförlitlig delar Bryman (2011) upp 
begreppet i tre delar. Dessa är trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Trovärdighet 
innebär att den sociala verkligen kan förklaras på olika sätt. Att skapa trovärdighet är att 
tillgodose detta och beskriva den sociala verkligheten på ett relaterande sätt för 
allmänheten (Bryman, 2011). I föreliggande studie används begrepp som tidigare 
forskats på av andra vilket framgår i avsnittet Tidigare forskning. Detta stärker 
trovärdigheten, vilket också en transparent beskrivningar av tillvägagångssättet genom 
hela studien gör. Överförbarhet innefattar  enligt Bryman (2011) hur väl resultatet av 
genomförd studie är överförbart till en  annan given miljö. Med en hermenuetisk 
utgångspunkt är syftet med studien att förstå och inte förklara. Överförbarhet har därför 
inte varit centralt i föreliggande studie. Genom att ge en tät beskrivning av studiens 
kontext och genomförande skapas en möjlighet för läsaren att själv avgöra hur 
kompatibelt resultatet är för överförbarhet till en annan specifik kontext. Pålitlighet 
innefattar enligt Bryman (2011) en säkerställning av forskningsprocessen samtliga steg. 
Detta har försökts uppnå genom metodologisk noggrannhet.  
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Äkthet innefattar fem kriterier enligt Bryman (2011). Dessa är rättvis bild, onotologisk 
autenticitet, pedagogiskt autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autencitet. Dessa 
är kriterier kring forskningens konsekvenser. Rättvis bild innefattar hur väl 
respondenternas åsikter har skildras i studien. Genom att endast genomföra sex 
intervjuer och på så vis begränsa materialomfånget har vi skapat förutsättningar för att 
uppnå detta. Onotologisk autenticitet och pedagogiskt autenticitet innefattar hur väl 
respondenterna har fått förståelse för sin sociala situation och om de får verktyg för att 
hantera den. Katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet innebär om forskningen har 
givit verktyg  och ökat möjligheterna för de medverkande för att förändra sin situation 
(Bryman, 2011).  

Forskningsetik 
Under hela studien tillämpades vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer för att 
skydda individerna som deltar samt eventuella tredje parter. Det första kravet är 
informationskravet och innebär att respondenterna blir informerade om forskningens 
syfte. I informationskravet upplyses även respondenterna om att deltagandet är frivilligt 
och de kan avbryta sin medverkan. Dessutom informerades respondenterna om att 
resultatet endast används i föreliggande studie, samt var den kommer publiceras. 
Samtyckeskravet innebär att de deltagande själva bestämmer över sin medverkan. 
Respondenterna bestämmer om det vill vara med, hur länge samt att det sker på deras 
villkor. De kan när som helst under studien avbryta sin medverkan utan att det ger några 
negativa effekter. Om någon deltagare vill avbryta sin medverkan kommer det 
insamlade materialet strykas om respondenten önskar, men så länge den deltagarens 
identitet helt kan undanröjas kan materialet fortfarande användas i studien. Det tredje 
kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att personuppgifter av de deltagande 
förvaras så obehöriga inte kan ta del av dem. Respondenterna kan inte identifieras under 
studiens gång, men inte heller efter studien publicerats. Citat som kan riskera att 
respondenten kan identifieras har inte använts i resultatet. Nyttjandekravet är det fjärde 
kravet och vilket innebär att vi använder insamlat material och personuppgifter endast 
till denna forskning och finnas tillgängligt för andra forskare (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Respondenterna informerades om de forskningsetiska principerna redan i första 
kontakten som skedde via e-post, se bilaga I missivbrev. De påminndes även om detta 
inledningsvis i intervjuerna samt att intervjuerna avlutas med att samtyckeskravet 
upprepas. För att öka respondenternas konfidentialitet används endast könsneutrala 
pronomer i studien.  
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras det material som samlats in under fem intervjuer. Nedan 
redovisa resultatet av hur respondenternas navigerar i en mångfald av 
kommunikationskanaler, vilka de använder sig av och hur. Avsnittet avlutas med 
respondenternas synpunkter på eventuella förbättringsområden.  

Kommunikationskanaler som används på respektive 
avdelning 
Under intervjuerna framkom att samtliga respondenter ansåg att valet av 
kommunikationskanal är viktigt för att kommunikationen ska fungera optimalt. Nedan 
presenteras det respondenterna främst använder för att nå ut med information till 
personalen. Det inleds med en matris som sedan utvecklas i fritext kring 
respondenternas resonemang runt kommunikationskanaler.   
  

Respondent APT Andra möten Intranät E-post Personlig 
kontakt 

Anslagstavla 

R1 1gg/månad Vid speciella 
händelser hölls 
korta möten 

 Snabbt och 
smidigt. 
Använde främst 
e-post för att 
kommunicera 

Öppen dörr 
till kontoret 

Arbetsrutiner 

R2 Varannan 
vecka och 
veckodag 
varierar för att 
fler i 
personalen ska 
kunna närvara 

Startar dagen med 
ett kort möte 

Snabbt och 
smidigt. 
Publicerade 
rapporter på 
samarbetsytan 

Snabbt och 
smidigt 

Öppen dörr 
till kontoret 

Vardagliga 
arbetet, 
arbetsrutiner, 
pågående ärenden 
och 
ansvarsområden 

R3 1gg/månad Varje 
vardagseftermiddag 
där en veckas 
information 
förmedlas 

Arbetade 
aktivt med 
samarbetsytan 

 Öppen dörr 
till kontoret 

Arbetsrutiner, 
mål, vision, 
utbildningar och 
patientsäkerhet 

R4 14:onde dag  Publicerar 
aldrig 
någonting på 
intranätet 

 Öppen dörr 
till kontoret 
och satt ofta 
ute på 
avdelningen 

Arbetsrutiner, 
mål och schema 

R5 1 gg/månad 
 

Avd. 1 
Måndagsmöte för 
att diskutera 
kommande vecka.  
Avd. 2 fortlöpande 
avstämningsmöten 

Försöker 
använda 
intranätet så 
gott det går  

Snabbt och 
smidigt. Märkte 
meddelanden. 

Öppen dörr 
till kontoret 

Fikaschema och 
facklig 
information, 
annars användes 
intranätet som 
digital 
anslagstavla 
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Bild 2. Matris över hur respondenterna använder olika kommunikationskanaler 
 
APT, vilket är en förkortning av arbetsplatsträffar, är obligatorisk på landstinget och ska 
genomföras minst en gång i månaden på varje avdelning. Under APT:erna diskuteras 
verksamhetsrelaterade frågor. Syftet med APT:erna är att skapa ett forum där 
medarbetare och chefen tillsammans kan arbeta med utveckling, planering och 
uppföljning av arbetet inom avdelningens egna område. Utöver APT:er går samtliga 
avdelningschefer på ledningsgruppsmöten och basenhetsmöten. 
 
Samtliga respondenter ansåg att e-post var det som användes mest för att kommunicera 
inom landstinget. R5 hävdade att nästan all information skickades via e-post trots att viss 
information hade lämpat sig att förmedlas via andra kanaler. R3 såg intranät som ett bra 
komplement till e-post. Intranätet är en elektronisk plattform som används för att sprida 
intern information i landstinget. Genom intranätet har respondenterna tillgång till 
information och nyheter från landstinget samt beslut av politiker. På intranätet har varje 
avdelning en egen samarbetsyta där de kan publicera verksamhetsrelaterad information 
etc. Det gjorde att personalen inte behövde spara e-posten utan de kunde finna 
informationen på samarbetsytan. R3 vidarebefordrar inga e-postmeddelanden utan 
klippte ut nödvändig information, sammanställde det och tog upp informationen på det 
dagliga eftermiddagsmötet och i ett veckobrev. R4 skiljde sig från de andra då hen inte 
skickade någon e-post till avdelningen.  
 
På samtliga avdelningar hade de anslagstavlor men de användes på olika sätt (se 
matrisen). Det var bara en av de fem avdelningarna som inte arbetade med 
anslagstavlor. R5 hävdade att den information som fanns på deras tavlor inte var 
arbetsrelaterat såsom fikaschema, alternativt att det kunde finnas facklig information. 
De använde sig istället av intranätet som digitala anslagstavlor. Den enda 
kommunikationskanal samtliga avdelningschefer använde på samma sätt var den 
personliga kontakten genom att ha dörren öppen till sina kontor. Detta hade de för att 
signalera till personalen att de kunde komma förbi och konversera. Informationen som 
utbyttes via dessa tillfällen var ofta kopplad till det vardagliga arbetet, ledigheter och 
utbildningar. Vid sådana kommunikationstillfällen ansåg respondenterna att de hade en 
stöttande och handledande roll. R1, R2, R3 och R4 hade personal dygnet runt men cheferna 
arbetade dagtid. R1, R2 och R4 berättade att de började sina arbetsdagar så pass tidigt att 
de hann träffa nattpersonalen innan de gick hem. Detta gjorde att chefen fick personlig 
kontakt med personalen och parterna kunde ta del av nödvändig information. 

Övriga kommunikationskanaler 
Det finns även andra kommunikationskanaler utöver de som redovisas i matrisen ovan. 
Telefon är ett exempel. I R4 och R5 hävdade att det är svårt att få tag på personer via 
telefon då en ofta stänger av telefonen vid möten. Lync är en form av chattfunktion som 
finns på landstingets datorer. Det nämndes av R5 som verktyg när en vill nå en person 
som är upptagen i telefon. R5 berättade även om en intern hemsida som heter 
chefskanalen där cheferna har tillgång till information som berör dem. Under 
intervjuerna framkom det att informationsspridning även sker bland annat via 
avvikelserapporter, veckomail samt gemensamt informationssparande på landstingets 
interna server. 
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Faktorer som påverkar valet av kommunikationskanal  
Samtliga respondenter ansåg att de aktivt och medvetet valde kommunikationskanal 
efter vilket budskap som skulle förmedlas samt mottagare. De faktorer som främst 
påverkade valet var tid och informationens känslighet. Krävdes snabb respons eller en 
reaktion föredrog samtliga respondenter att kommunikationen skedde ansikte-mot-
ansikte. Detsamma gällde om informationen var av känslig karaktär. R4 använde sig 
nästan uteslutande av ansikte-mot-ansikte. Det gjorde hen bland annat för att det var 
hög arbetsbelastning på avdelningen vilket gjorde att chefen inte ville belasta dem med 
skyldigheten till att exempelvis läsa sin e-post. R4 tyckte istället att personalen fick den 
information de behövde på APT som skedde varannan vecka. 
 
R1, R2, R3 och R5 skickade allmän information via e-post då det sällan krävde respons. R1 
och R5 använde e-post för att vara säkra på att informationen nått fram till mottagaren 
samt att det blev ett sätt att skydda sig själv då de alltid kunde hänvisa till e-posten om 
någon medarbetare påstod att de inte fått informationen. R1 ansåg att det var viktigt att 
den information som delges ska vara kort och koncis för att det skulle vara lätt för 
mottagaren att ta till sig informationen. Dessutom var kommunikationskanalen viktig 
för att budskapet skulle nå fram till mottagaren och inte förloras under 
kommunikationsprocessen. Enligt R1 visste hen vilka som inte läste sin e-post och tog 
viktig information med dem ansikte-mot-ansikte istället. 
 
R3 arbetade aktivt med att utveckla kommunikationen på avdelningen genom att ha en 
dialog med medarbetarna om hur kommunikationen fungerade, vilken information de 
efterfrågade och genom vilka kanaler. R3 använde flera olika kommunikationskanaler 
för de uppfyllde olika syften samt att informationen behövde upprepas för att 
personalen skulle komma ihåg den. Dessutom tog personalen till sig informationen på 
olika sätt, därmed anpassade hen informationsspridningen efter detta. 
 
R5 var chef på två avdelningar. Det gjorde det tydligt att hen anpassade 
kommunikationen efter mottagare då avdelningarna behövde information på olika sätt. 
Den främsta skillnaden var att den ena avdelningen hade gemensamt möte varannan 
vecka medan den andra krävde personliga möten med chefen då personalen hade egna 
uppdrag. 

Resonemang kring mångfalden av 
kommunikationkanaler  
Respondenterna förde olika resonemang kring mångfalden av kommunikationskanaler 
som används internt på landstinget. R3 såg fördelar och möjligheter med flera sätt att 
kommunicera. R3 använde flera olika kanaler för att sprida information till sin avdelning. 
Detta gjordes för att nå fram till medarbetarna på flera olika sätt. Dels för att olika typer 
av information lämpar sig att förmedlas genom olika kanaler och de anställda har ibland 
inte tillgång till exempelvis datorer. R3 menade även att viss information behövdes läsas 
flera gånger och var lättillgänglig medan den personliga kontakten var viktig av andra 
orsaker, men det kunde vara svårt att komma ihåg det som sades. Det skiljde mycket 
från R4 som ansåg att det var bra att sprida information genom endast en kanal. Hen tog 
själv emot information genom endast ett fåtal kanaler och besökte sällan intranätet på 
grund av tidsbrist. R1, R2, R3 och R5 nämnde problematik med att de får samma 
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information genom olika kanaler. R3 och R5 trodde att det var så för att de som skickar 
information ska vara säkra på att det når ut till mottagarna. Detta gav däremot motsatt 
effekt då R1, R3 och R5 nämnde att de fick så mycket information att de inte kunde ta till 
sig allt. Att det var “hemskt många kommunikationskanaler” (R5) gjorde att hen tyckte 
det var svårt att återfinna information. Det var svårt att komma ihåg via vilken kanal 
som information skickats och mycket tappades bort. Till skillnad från detta ansåg R2 att 
de kanaler som användes internt fungerade bra. Hen såg det som att det fanns många 
informationsmöjligheter och som chef fick hen den information som behövdes. 
 
Enligt R5 hade kommunikationskanaler utvecklats och blivit många för en vill så 
mycket, men det hade blivit för mycket. Förmodligen hade det skett med tron om att 
kommunikationen skulle underlättas. Mängden har istället bidragit till att det var 
svårnavigerat bland kanalerna och blivit en stressfaktor. R5 ansåg att det krävdes struktur 
och ett system för hur och varför alla kommunikationskanaler skulle användas. Det R5 
tyckte om antalet var att: ”Det kan nog vara bra, men det måste finnas en struktur och 
en tanke bakom varför vi har alla kanaler. Så tror jag nog att det funkar alldeles 
utmärkt.” (R5) 

Vems ansvar det är för en lyckad informationsspridning 
Det framkom under intervjuerna att respondenterna hade olika syn på vems ansvar det 
var att medarbetarna på avdelningarna tog del av nödvändig information. R1 och R5 

ansåg att det var personalens ansvar, men chefens ansvar i processen skiljde dem åt. R1 

menade att all information spreds via e-post och personalen hade ansvar för att läsa sin 
e-post varje arbetspass. Enligt R5 har personalen ansvar för att aktivt söka information 
men det är chefens uppgift att inte hålla inne på information. R5 hävdar att personalen 
ska ha tillgång till informationen och chefen ska finnas som stöd för att personalen ska 
hitta det de söker. 
 
R4 var den respondent som skiljde sig mest från de andra. Denna avdelningschef kände 
att hen hade allt ansvar för att medarbetarna var försedda med nödvändig information. 
R4 försäkrade sig om att informationen nått fram när hen tagit det ansikte-mot-ansikte 
med personalen. R4 uppskattar att 95 procent av medarbetarna tar sitt ansvar och läser på 
avdelningens anslagstavla och rapporter från APT:s när de missat ett möte. 
 
R3 hävdade att det var ett delat ansvar när det gäller informationsspridning. Chefen har 
ansvar för att informationen ska vara lättillgänglig och avdelningen visste var de kunde 
finna informationen, medan personalen hade ansvar för att ta del av informationen då 
det var en del av deras arbetsuppgifter ansåg R3. R2 ansåg att medarbetarna hade ansvar 
för att hålla sig uppdaterade och informerade och behövde aktivt söka efter 
landstingsövergripande information på intranätet. Enligt R2 har chefen ansvar för att 
förse avdelningen med information som är direkt förknippad med arbetsuppgifterna och 
verksamheten. R2 berättade att det fanns ett litet problem med att personalen inte tar sitt 
ansvar för att ta del av informationen. 

Informationsöverflöd 
Under intervjuerna resonerade respondenterna kring informationsöverflöd samt 
kopplingen till kommunikationskanaler. Det framkom att e-post var det som främst 
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ökade risken för informationsöverflöd enligt samtliga respondenter. Avdelningscheferna 
fick ett stort antal e-postmeddelanden under en arbetsdag. Samtliga avdelningschefer 
hävdade att all information de tar emot inte är relevant för dem eller deras personal. 
Nedan redovisas ett citat från respektive intervju där de berättar om sina upplevelser av 
mängden information de tar emot via e-post och dess relevans för avdelningen: 

Jag gör någon form av selektering i huvudet varje dag. Man översköljs 
ju av mail till exempel. Det som jag, utifrån min verksamhet och min 
profession. Vad behövs för mig. Det sparar jag. Men mycket kastar jag 
direkt. Det kan jag säga, det går inte att ta till sig all information. (R1) 

Mailen är det svåra, att vi får så stort antal mail ibland sådär att det kan 
bli övermäktigt. (R4) 

Det är otroligt mycket information som kommer och ibland är det sånt 
som vi inte behöver veta som skickats ut till massor i massmail.  Massor 
massor massor hela tiden. Och sortera bort det här… Ibland orkar man 
liksom inte ta emot det. (R5) 

Det kanske hade varit bra om de hade sållat/…/Är det inget som rör 
vårdavdelningen och bara läkarna hade det varit bra med mer riktad 
information. Det känns som man täcker in många bara för att då har man 
ryggen fri. (R3) 

Ja det är ju massa information, den mesta informationen är väl den som 
kommer via mail. Jag som chef får ju jättemycket och det är ett 
bekymmer också med allt det här man behöver gå igenom. Är man borta 
en eller två dagar har man hur många som helst som man ska titta 
igenom och det är ju lätt att information försvinner där som kan vara 
viktig. Och det tror jag gäller många, i alla fall i chefsleden. (R2) 

Samtliga respondenter var negativt inställda till informationsöverflöd. R1 förklarade att 
informationsöverflöd tröttar ut personalen. De förväntas att hålla sig uppdaterade om 
minsta sak som pågår i organisationen, vilket genererar ett stresspåslag. R2, R4 och R5 av 
respondenterna ansåg att ett informationsöverflöd är alarmerande då det ökar risken för 
att gå miste om viktig information. R5 förklarade att ett informationsöverflöd gör 
informationen svårtillgänglig då det tar för lång tid att hitta en specifik information. R1, 
R2, R4 och R5 ansåg att det finns ett samband mellan antalet kommunikationskanaler och 
informationsöverflöd. Samma information kommer flera gånger via olika kanaler och 
det skapas en osäkerhet kring vart en ska leta efter information. R3 hade tänkt 
annorlunda kring sambandet. Hen menade på att användandet av flera kanaler inte 
genererade ett informationsöverflöd, utan fungerade som gardering för att säkerställa att 
informationen når fram. 
 
I intervjuerna med R1, R2 och R5 framkom det att avdelningscheferna misstänkte att 
medarbetarna på avdelningarna upplevde ett informationsöverflöd. R3 och R4 ansåg inte 
informationsöverflöd som någon risk på deras avdelningar. R3 och R4 la själva mycket 
tid på att sortera ut den information som var nödvändig för medarbetarna, för att 
reducera risken för informationsöverflöd. Under intervjuerna framkom även positiva 
effekter av informationsöverflöd. R1, R2 och R3 ansåg att informationsöverflöd kan få 
medarbetarna att känna sig delaktiga i organisationen. Att avväga hur mycket 
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information som ska skickas vidare för att få medarbetarna att känna sig delaktiga är 
dock svårt förklarade R1. R1 berättade att flera medarbetare besitter ett behov av att 
ständigt vara uppdaterade om vad som händer i organisationen. Avvägningen mellan att 
inte överskölja sin personal med information och få dem att känna sig delaktig är 
komplicerad. R1 menade att positionen som avdelningschef är utsatt när det gäller 
informationsspridning. 

Svårigheter med den interna kommunikationen på 
landstinget 
Landstinget är en stor organisation vilket gör det problematiskt att sprida information ur 
flera olika aspekter. Landstingets hierarkiska struktur nämndes som en faktor som kan 
försvåra informationsspridningen. Vilken information som avdelningscheferna kan 
kommunicera ut till sin avdelning beror på vilken information de har fått från sin 
verksamhetschef. R1 var kritisk till hur hen fick ta del av viss information. Flera 
respondenter nämnde att det finns svårigheter med att sprida övergriplig information 
från toppen av landstinget ut till samtliga medarbetare. Det finns även svårigheter att 
motivera medarbetare att ta till sig av landstingsövergripande information då fokus 
ligger på den egna avdelningen och information som berör verksamheten. En 
respondent sa enligt följande: 

Man får hitta saker som är kompatibla med verksamheten. Blir det saker 
som folk inte känner igen sig, då blir det inte bra. Det här med 
värdeorden. Vi gör ju andra saker här vi behöver fokusera på till 
exempel arbetsmiljö och hot och våld och den typen. (R1) 

Tidsbrist är en annan aspekt som benämndes av flera respondenter. R3 begärde inte att 
sina anställda skulle läsa e-post varje dag, då de var upptagna med patientarbete. R4 

berättade att hen saknade tid till att uppdatera sig om informationen som kom upp på 
intranätet. R1, R2, R3 och R4 är avdelningschefer på avdelningar som bedriver verksamhet 
dygnet runt. De beskrev svårigheten med att inte ha chansen att samla personalen 
samtidigt. Då verksamheten behöver vara i ständig rullning är det inte möjligt att samla 
all personal, samt att dag- och nattpersonal endast integrerar med varandra under en kort 
tid varje dag. R4 berättade att kvaliteten på APT:erna försämrades då medarbetarna inte 
hade tid att närvara under hela mötena. Hen beskrev hur personal kom och gick under 
mötena samt hur telefoner och larm kunde ringa. R4 menade dock på att hen accepterade 
att APT:erna stördes på detta vis då patienterna måste få vara det primära fokuset inom 
sjukvården. R5 som inte arbetade på en heldygnsvårdavdelning beskrev istället 
svårigheterna för en avdelning som inte sysslar med sjukvård. En stor del av den 
landstingsövergripande informationen som skickas via på e-post och som finns på 
intranätet berör sjukvården. Detta är inget problem i sig, men enligt R5 blir det mycket 
sållande för att hitta information som är mer riktad mot hens avdelningar. 

Avelningschefers resonemang kring förbättringar på 
landstinget 
I fyra av de fem intervjuerna som genomfördes berättade respondenterna om 
förbättringar som de önskade att se inom landstinget. R1, R3, R4 och R5 berättade att det 
höga flödet av information var betungande och de fick lägga mycket tid på att sortera 
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bort information som inte var lämplig för dem eller deras avdelningar. R5 beskrev 
informationsflödet som ”lite rappakalja”. Hen fick ta emot en blandning av viktig 
information och reklam. Samma respondent efterfrågade att kommunikationskanalerna 
ska standardiseras. Det hade underlättat för hela verksamheten om en visste vilken 
information som skulle läggas upp på exempelvis intranätet och skickas via e-post. 
Genom att ha färre kanaler ansåg R5 att det skulle bli enklare att hantera dem på rätt vis. 
Hen menade på att informationsspridningen på landstinget behöver struktureras upp. R3 

berättade att det inte var betungande för hen att behöva använda flera kanaler för att nå 
ut med information till personalen. 

Jag stör mig inte på att jag får gå många vägar om jag säger så. Att jag 
både har skriftligt muntligt och samarbetsytan. Utan jag tänker att det får 
vara så för att de ska få informationen. Sen klart ur mitt perspektiv hade 
det varit lyxigt att bara ha en kanal ju. (R3) 

Samtliga respondenter yttrade tankar om intranätet. R3 och R4 beskrev problematiken 
med att inte veta när det kommer nyheter. I och med att det inte kommer några notiser 
när intranätet uppdateras är det lätt att glömma bort att kolla det. R1, R4 och R5 beskrev 
det som svårnavigerat. För att underlätta letandet efter information har en på två 
avdelningar startat ett förbättringsarbete som innebär att gammal information ska rensas 
bort från intranätet och gemensamma samarbetsytor. Problematiken med att dagarna 
fylls av möten beskrevs vid flera intervjutillfällen. R4 beskrev det som besvärande då 
hen önskade att hen hade haft mer tid ute på avdelningen. Vid ett intervjutillfälle 
uttalade sig R1 angående antalet möten enligt följande: 

Framförallt kan jag tycka att ibland är de rätt meningslösa. Det är möten 
för mötenas skull. Det förväntas att man ska ha vissa möten så går man 
dit, så är det. Då kan jag tänka att dem två timmarna av mitt liv får jag 
aldrig mer igen. Så har man suttit på något möte som är helt… Jag kan 
inte ens förklara hur jag känner. När jag vet att jag har hur mycket mer 
som helst som behöver göras här. Möten absolut, men inte möten för 
mötets skull, utan det ska fylla sitt innehåll och tydlighet och form för 
det. (R1)  
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TEORETISK ANALYS 
Syftet med denna studie är att undersöka hur avdelningschefer säger sig navigera i en 
mångfald av kommunikationskanaler och hur de själva väljer att använda dem. När 
kommunikationsprocesser studeras behöver en ta hänsyn till tre problemnivåer enligt 
Shannon och Weaver i Fiske (1998). Resultatet i denna studie påvisade att 
respondenterna ofta väger in samtliga problemnivåer när de väljer 
kommunikationskanal. Enligt Fiske (1998) har även de två begreppen tillgång och 
tillgänglighet en avgörande faktor på kommunikationens funktion och bland annat har 
mellanchefer en viktig roll i den processen. 

Nivå A: Val av kommunikationskanal  
Shannon och Weaver (1998) menar att den första nivån där det kan gå fel i en 
kommunikationsprocess är vid val av kommunikationskanal. Kanaler har olika kapacitet 
att förmedla information. Ju högre kapacitet desto mer korrekt information kan 
förmedlas. Det framkom i resultatet att samtliga respondenter ansåg att de valde kanal 
efter vilket budskap som skulle förmedlas. De var medvetna om kanalernas möjligheter 
och begränsningar att förmedla information och anpassade budskapet efter det. Skulle 
respondenterna förmedla rik information använde de en kommunikationskanal som 
hade kapaciteten att göra det. I resultatet framkom det av en respondent att det var mer 
lämpligt att publicera stora dokument på intranätet än skicka det via e-post. En annan 
respondent ansåg att information som förmedlades ansikte-mot-ansikte skapade 
möjlighet att diskutera och ifrågasätta informationen. Detta gav personalen chans att få 
så pass rik information som de önskade, samt att chefen som avsändare fick bekräftelse 
på att informationen framkommit korrekt. Detta är två exempel på hur de gjorde för att 
minska bruset. Samtliga respondenter ansåg att val av kommunikationskanal var viktig 
för att nå fram till mottagaren då det var syftet med kommunikation, att ge effekt på 
mottagaren. Enligt Shannon och Weaver (1998) är val av kanal första steget för en 
lyckad kommunikation. Resultatet visade att hur respondenterna valde att kommunicera 
med personalen varierade. Detta berodde på andra faktorer vilket redovisas nedan. 

Nivå B: Förmedla rätt budskap 
Enligt Shannon och Weaver (1998) var kodningen en viktig faktor i 
kommunikationsprocessen för att budskapet skulle förmedlas korrekt. Nivå B handlade 
om att anpassa och förmedla budskap efter mottagare och kulturen på respektive 
avdelning. En respondent använde sig mycket av e-post medan en annan knappt 
använde e-post för att kommunicera med sin personal. Detta gör att det som uttrycks i 
ett e-postmeddelande hade tolkats olika på respektive avdelning. På grund av det 
behöver förmodligen budskapet formuleras olika och anpassas för att ge önskad effekt 
på personalen på avdelningarna. Att budskap behöver vara korta och koncisa är enligt 
en respondent ytterligare en faktor som påverkar hur mottagaren tar till sig 
informationen.  
 
R5 var chef på två avdelningar. Detta gav ett resultat som tydligt visade att 
kommunikation behövde ske och formuleras olika för att budskapet skulle förmedla 
önskad betydelse till mottagaren. Detta berodde på avdelningarnas olika kulturer samt 
arbetssituation då varje avdelning hade olika arbetsuppgifter och kommunikativa 
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förutsättningar. Enligt Fiske (1998) behöver kodningen av budskapet och symbolerna 
anspassas efter kulturella faktorer för att förbättra den semiantiska noggrannheten vilket 
denna respondent tagit till vara på. 

Nivå C: Budskapets effekt på mottagaren 
Enligt Shannon och Weaver (1998) kunde kommunikationsprocessen brista då 
budskapet inte gav önskad effekt på mottagaren. Detta var det tredje stadiet där det 
kunde uppstå problem vid kommunikation. En respondent berättade att hen var 
medveten om vilka som inte tog ansvar för att läsa sin e-post. Därmed informerade hen 
dem ofta ansikte-mot-ansikte för att vara säker på att budskapet nått fram och givit 
effekt på personalen. Detta var hens sätt att få personalen att göra som hen ville. När 
samtliga respondenter valde att använda sig av kommunikationskanalen ansikte-mot-
ansikte var det ofta med syftet att de ville ha bekräftelse på att informationen uppfattats 
och tagits emot som avsändaren önskat. Respondenten som var chef på två avdelningar 
berättade att hen anpassade kommunikationen efter avdelning för att ge önskad effekt 
på mottagaren, vilket enligt Shannon och Weaver är det huvudsakliga målet med 
kommunikation (Fiske, 1998). Resultatet bekräftade Shannon och Weavers (1998) 
påstående om att alla tre problemnivåer i kommunikation är beroende av varandra.  

Tillgång och tillgänglighet 
Fiske (1998) beskrev tillgång och tillgänglighet till information som två sidor av samma 
mynt. Det syftar på faktorer som påverkar om mottagaren har tillgång till olika 
informationskällor och avsändarens sätt att styra tillgängligheten av information för 
mottagaren. De som intervjuades hade tillgång till samma kommunikationskanaler, 
detta gällde även de anställda på respektive avdelning. Det som däremot gjorde att vi 
upplevde att personalen hade olika tillgång till informationskällor var avdelningarnas 
varierande kultur. Hur avdelningscheferna kommunicerade med de anställda och hur de 
själva resonerade kring kanalerna verkade påverka kommunikationskulturen på 
avdelningen. Detta gjorde att tillgången till intern information inte var densamma för 
alla. En respondent uttryckte att det var hens roll som chef att stötta personalen i 
sökandet efter information. Fiske (1998) menade att tillgång till information gav makt 
och social kontroll vilket gör att det är viktigt för personalen att de känner att de har 
tillgång till den information de efterfrågar. 
 
Enligt en respondent var det viktigt att hen som chefen inte satt inne på viktig 
information. Det var enligt samtliga respondenter chefens ansvar att förmedla den 
information som krävdes för att personalen skulle kunna utföra sitt arbete så bra som 
möjligt. I resultatet framkom det att all information gick via avdelningscheferna vilket 
gjorde att de medvetet och omedvetet styrde informationstillgängligheten för 
medarbetarna. Som tidigare nämnt valde samtliga respondenter aktivt kanal för att göra 
informationen tillgänglig för personalen, alltså anpassade de sig efter avdelningens 
kultur. Samtidigt har kommunikationskanaler olika kapacitet att förmedla rik 
information enligt Shannon och Weaver (1998) vilket gör att tillgängligheten för 
personalen på de olika avdelningarna indirekt varierade. 
 
Enligt tre respondenter kunde för mycket tillgänglig information öka risken för 
informationsöverflöd vilket innebar att personalen fick mer information än vad de 
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upplevde att de kunde hantera. Två respondenter ansåg däremot att den risken inte fanns 
då de själva sorterade ut den information som var nödvändig för personalen. Det påvisar 
chefernas möjlighet att styra tillgängligheten och tillgången till information. Den ena 
respondenten hade en dialog med personalen om vilken typ av information samt hur 
mycket information de efterfrågade vilket gjorde att de anställda var med och påverkade 
tillgången och tillgängligheten. Tre respondenter ansåg att hög tillgänglighet var något 
positiv i den bemärkelsen att känslan av delaktighet ökade. Däremot påpekade en 
respondent att det var en svår avvägning mellan att sprida så pass mycket information 
att personalen kände sig delaktig och att de samtidigt skulle kunna ta till sig all 
information. 

  



 

24 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras metodval och genomförande av studien. Vi belyser problem 
som uppstått under processen och hur de hanterats samt huruvida metodvalen varit 
relevanta för studiens syfte. om  

 
När relevant litteratur skulle identifieras sökte vi först bland tidigare kurslitteratur. Efter 
det användes universitetsbibliotekets egen sökmotor One Search. Kommunikation är ett 
ämne som återfinns inom många områden. Det gjorde det problematiskt att finna 
relevant bakgrund utan att kommunikationen var inriktad mot ett område som gjorde att 
det inte kunde användas i denna studie. Om en studie ska genomföras om 
kommunikation kan det vara bra att be om hjälp av utbildade bibliotekarier för att finna 
relevant litteratur samt sökord för artiklar. När vi senare sökte efter tidigare forskning i 
databasen Academic Search Premier var det till en början problematiskt att finna 
relevanta engelska sökord. Artiklarna omfattade forskningsområdet väl då de påvisar 
intressanta resultat kring intern kommunikation, kommunikationskanaler och 
informationsöverflöd.  
 
Den kvalitativa metoden lämpade sig väl till studien då syftet var att förstå för hur 
respondenterna resonerade kring val och mångfald av kommunikationskanaler samt 
informationsöverflöd. Den semistrukturerade intervjun var det instrument som gjorde 
att frågorna blev besvarade samtidigt som respondenterna fick tala fritt kring varje 
fråga. Semistrukturerad intervju gav även möjlighet till att variera ordningen av 
intervjufrågor så intervjuerna liknade ett vanligt samtal vilket även Bryman (2011) 
hävdar. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju med en 
verksamhetschef. Detta bidrog till mindre justeringar i intervjuguiden. Många 
följdfrågor var inte med i intervjuguiden då de ofta behöver anpassas efter 
respondentens svar. Detta gjorde att materialet skiljer sig lite mellan intervjuerna, men 
vi anser att det gav intressanta resultat till studien men det kunde även blivit tvärtom. 
Bristerna med den intervjuguide som utformades var att den utformades i ett tidigt 
skede vilket gjorde att frågorna täckte ett brett spektrum av kommunikation som 
område. Om vi vid intervjuguidens utformade, hade haft en mer specificerad tanke 
kring vad som var intressent för studien, hade det kunnat hjälpt oss att ställa än mer 
följdfrågor om intressanta spår.  
 
Den teoretiska utgångspunkten har passat väl  för studien. Den har lämpat sig för analys 
av studiens resultat. Vid val av teoretisk utgångspunkt presenterades två skolor inom 
kommunikation, processskolan och semiotiken. På grund av studiens omfattning och 
tidsaspekt valde vi att endast utgå från Shannon och weavers kommunikationsmodel 
som tillhör processskolan. Genom att också ha använt en semiotisk 
kommunikationsmodell kunde resultatet ha analyserats ur fler aspekter. Detta hade 
kunnat ökat förståelsen för kommunikationen och kommunikationsproblemen på 
landstinget än mer.  
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Enligt Bryman (2011) går det inte att vara helt objektiv i samhällsvetenskaplig 
forskning. Då vi tidigare genomfört studier på landstinget och etablerat en personlig 
kontakt kan detta ha påverkat objektiviteten på ett negativt sätt. Båda hade en 
förförståelse för organisationens struktur, kultur och arbete. Vi har dock agerat i god tro 
vilket innebär att respondenterna och utförandet av studien inte medvetet påverkats av 
bland annat personliga värderingar. Den personliga kontakten kan vi etablerat med 
studieobjektet kan ha varit till fördel fördel för studien. Dels kan en viss förförståelse 
underlätta när djupare kunskap eftersöks, men vi drog även nytta av den personliga 
kontakten vid urvalsprocessen. Samtliga respondenter  som tillfrågades att vara med i 
studien tackade ja, vilket kan bero på att de på förhand hade en viss relation till oss. Då 
vi upplevde det enkelt att få tillgång till respondenter på landstinget, begränsades ändå 
urvalet efter studiens storlek, omfattning och tidsram. Ett större antal respondenter hade 
gett en bild av hur fler avdelningschefer på landstinget resonerade kring 
kommunikationskanaler. Detta hade kunnat vara intressant för resultatet då 
respondenternas förhållningssätt till kommunikationakaler var varierande. Genom att 
genomföra flera intervjuer än vad som är hanterbart hade möjligheten att ge en rättvis 
bild av respondenternas intervjuer reduceras och äktheten i studien hade försämrats. 
Genom fem intervjuer klarade vi av att upprätthålla en rättvis bild.  
 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet tillsammans med bakgrund, tidigare forskning samt 
teoretisk utgångspunkt för att besvara frågeställningarna. Det som undersöktes var hur 
avdelningschefer motiverar sina val av kommunikationskanal samt hur de navigerar i en 
mångfald av kommunikationskanaler.  

Kommunikationskanalens betydelse för en fungerande 
informationsspridning  
Enligt forskningsöversikten av Tkalac Vercic m.fl (2012) anser anställda att en stor del 
av den interna kommunikationen innefattar hur en på ett strategiskt sätt ska kunna 
sprida information.  Samtliga respondenter i denna studie ansåg att val av kanal är 
viktigt för att den interna kommunikationen ska fungera. Enligt Lundin och Sandström 
(2009) är det chefens ansvar att välja den kommunikationskanal som gör det möjligt att 
sprida information på ett optimalt sätt. Samtliga respondenter menade att de aktivt 
anpassade sig efter budskap och mottagare för att optimera informationsspridningen. 
Både Mens (2015) och Hume och Leonards (2014) studier påvisade att användandet av 
kommunikationskanaler ser olika ut i organisationer. Föreliggande studie är genomförd 
i samma organisation, men vilka kanaler avdelningscheferna användande varierade. 
Alla hade syftet att få informationsspridningen att fungera så bra som möjligt, men de 
hade olika sätt att navigera bland information och kommunikationskanaler.  

Informationsrikedomens påverkan på hur avdelningschefer navigerar 
I bakgrunden redovisades att det inte är möjligt att att utnämna en specifik kanal som 
den bästa. Det bör väljas utefter syftet med kommunikationen (Jacobsen & Thorsvik, 
2014). Då de lämpar sig olika bra för olika typer av kommunikation uppmanade Cho 
m.fl (2011) samt Kupritz och Cowell (2011) att chefer bör använda sig av flera olika 
kanaler. Resultatet av denna studie påvisar att det som främst avgör 
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avdelningschefernas val är tid och informationens känslighet. Enligt Kupritz och 
Cowells (2011) studie ansåg medarbetarna att e-post var effektivt i tidspressade 
situationer. Resultat av denna undersökning skiljer sig från deras studie. I tidspressade 
situationer krävs ofta en snabb respons av mottagaren av informationen. Samtliga 
respondenter i denna studie ansåg att kommunikation ansikte-mot-ansikte mest lämplig 
i tidspressade situationer.  
 
I Kupritz och Cowells (2011) studie framkom det även att medarbetare föredrar att ta 
emot känslig information ansikte-mot-ansikte. Till skillnad från vid tidspressade 
situationer överensstämmer deras resultat med resultatet från denna studie. Samtliga 
respondenter föredrog att förmedla känslig information ansikte-mot-ansikte. 
Anledningen till varför resultaten överensstämmer gällande känsliga situationer men 
inte vid tidspressade situationer kan bero på kravet på kanalen förmåga att förmedla rik 
information. Vid känsliga situationer är det nödvändigt att minimera risker för 
missförstånd. Det ställs därför höga krav på kommunikationskanalen. Ansikte-mot-
ansikte är väl anpassad för att förmedla rik information enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2014). Genom att kommunicera ansikte-mot-ansikte är det möjligt för sändaren att 
skicka flera signaler samtidigt med hjälp av exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk. 
Kommunikationen kan ske på ett naturligt och personligt sätt. Genom att vara bäst 
lämpad för att sända rik information, är det också ansikte-mot-ansikte som kan reducera 
samtliga problemnivåer som finns i en kommunikationsprocess enligt Shannon och 
Weaver i Fiske (1998), och blir därav ett naturligt val i en känslig situation. I en 
tidspressad situation är det möjligt att kraven inte är lika höga på 
kommunikationskanalen. Exempelvis kan det finnas ett behov för snabb återkoppling, 
men situationen gör att det saknas behov för att vara personlig. Mindre krav öppnar upp 
för fler valmöjligheter, vilket gör det svårare att navigera. Detta kan vara en anledning 
till att medarbetarna i Kupritz och Cowells (2011) studie resonerar annorlunda än 
avdelningscheferna i denna studie angående val av kanal i tidspressade situationer men 
resonerar lika kring valet i känsliga situationer. För att få en optimal 
informationsspridning på landstinget är det därför viktigt att få en struktur på 
informationen som ställer lägre krav på kommunikationskanalen, vilket även efterfrågas 
av R5. 

Kunskap som verktyg för att hantera mångfalden av 
kommunikationskanaler 
I avsnittet tidigare forskning redovisades flera positiva aspekter med ett brett utbud av 
kommunikationskanaler. Enligt studien genomförd av Cho m.fl (2001) önskar 
medarbetare att ta emot information på olika sätt. Detta framkom även genom 
intervjuerna på landstinget. Flera av respondenterna anpassade val av kanal då de var 
medvetna om att medarbetarna föredrog att ta emot information på olika sätt. Genom 
sin studie påvisade Stephens och Rains (2011) fler fördelar med användandet av flera 
kanaler. De menade att medarbetare bättre tar till sig likartad information som skickas 
upprepade gånger, om informationen skickas via olika kanaler. Även detta framkom i 
intervjuerna på landstinget. En respondent förklarade att hen använde sig av flera 
kommunikationskanaler för att säkerställa att informationen kom fram till mottagaren.  
 
Trots positiva kommentarer kring möjligheten att kunna välja kommunikationskanal 
hade respondenterna olika åsikter om antalet kanaler på landstinget. En del upplevde 
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antalet som lagom många, medan exempelvis R5 beskrev antalet som ”hemskt 
många”(R5). Även att avdelningscheferna hade tillgång till samma kanaler använde de 
sig av olika många. Exempelvis använde sig R1 nästan uteslutet sig av e-post, medan R4 
la mycket tid på kommunikation ansikte-mot-ansikte. Ingen av dem utnyttjade intranätet 
eller samarbetsytor i någon större utsträckning. Flera av respondenterna beskrev 
intranätet som svårnavigerat. Samtliga respondenter uttryckte missnöje över hur e-post 
användes och kritik riktades även mot en överanvändning av möten. Kupritz och Cowell 
(2011) menade att mångfalden först blir positiv när en vet hur de bör hanteras. Saknas 
kunskap om hur kanalerna bör användas på rätt sätt kan det ge negativa konsekvenser. 
Precis som R5 beskrev det behövs en tanke och struktur för att klara av att hantera ett 
stort antal kanaler. Jacobsen och Thorsvik (2014) menade att framväxten av 
elektroniska kommunikationskanaler har skett i högt tempo och Persson (2007) beskrev 
mångfalden som en djungel. Men (2015) hävdade att VD:ar borde förses med de 
verktyg för att kunna optimera informationsspridning. Verktyg behöver dock inte enbart 
betyda bra kommunikationskanaler, utan verktyg kan också innebära kunskap att 
hantera dem. På landstinget finns flera kanaler som inte utnyttjas, samtidigt beskrivs att 
informationsspridningen blir sämre på grund av tidspress. Genom att förse 
avdelningschefer samt medarbetare med mer kunskap om kommunikationskanalernas 
användningsområden skulle informationsspridningen kunna effektiviseras. Precis som 
Men (2015) påstår, har varje kanal sitt specifika syfte och användningsområde. Genom 
att bemästra dem ökar de positiva effekterna av en mångfald av 
kommunikationskanaler, och de negativa effekterna reduceras.  

Informationsöverflöd och kulturella aspekter 
Landstinget är en stor organisation där mycket pågår samtidigt. Att försöka att vara 
uppdaterad på allt som händer organisationen är stressande för de anställda enligt R2. R1 
beskrev att en del medarbetare krävde att vara uppdaterad om minsta lilla sak. 
Dimbleby och Burton (1995) menar att människan har ett informationsbehov som 
innebär att vi behöver vara informerade om vad som händer i vår omgivning. Flera 
respondenter nämnde i sina intervjuer att informationsöverflöd kan ge medarbetarna en 
känsla av delaktighet. Enligt Cho m.fl (2011) finns det så många fördelar med 
informationsöverflöd att de rekommenderar chefer att sända ut mer information till 
medarbetarna än de önskar. Mycket information gör att medarbetare identifierar sig med 
organisationen, vilket genererar en högre arbetstillfredsställelse. Fyra av respondenterna 
berättade dock att de fick lägga mycket tid på att sortera bort information som inte var 
lämplig för dem eller deras avdelningar. E-post var den kommunikationskanal som 
genererade ett informationsöverflöd. R3 menade att mycket informations sändes ut 
endast för att avsändaren inte skulle behöva vara ansvarig för att inte ha spridit 
informationen. R5 beskrev e-posten som hen fick ta emot via e-post som 
”rappakalja”(R5).   
 
R2 beskrev att de geografiska skillnaderna försvårade den interna kommunikationen 
inom landstinget. Flera respondenter beskrev den hierarkiska strukturen som ett 
problem då det är svårt att motivera anställda att ta till sig av landstingsövergripande 
information. R1 beskrev exempelvis landstingets värdegrund som sådan information som 
lätt faller bort då medarbetarna håller fokus på mer verksamhetskoncentrerad 
information. Enligt Shannon och Weavers problemnivåer i kommunikationsprocesser 
som definieras i Fiske (1998) kan problemnivå B och C bero på kulturella skillnader. 
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Nivå B innefattar hur mottagaren tolkar budskapet och nivå C handlar om budskapet ger 
den tänkta effekten på mottagaren. Genom intervjuerna har det framkommit att det finns 
kulturella skillnader på avdelningarna som också genomsyrar kommunikationskulturen. 
Detta gör nivå B och C problematiska. Självklart kan det komma mycket information 
via olika kommunikationskanaler som är onödig och överflödig, hur informationen 
uppfattas av mottagaren spelar också roll. Det kan så att de kulturella skillnaderna i 
landstinget har gjort att det saknas medvetenhet om vilken information mottagaren 
önskar. R1 menade på att avvägningen om vad som skulle skickas ut för att få 
medarbetarna att känna sig delaktiga eller vad som skulle generera ett 
informationsöverflöd var svår. Att följa Cho m.fl (2011) råd att skicka ut mer 
information än vad medarbetarna önskar kan bli problematiskt om medarbetarna ändå 
inte tolkar och påverkas av informationen på det tänkta sättet. Kanske behövs det en 
klarhet i organisationen om vilken information som önskas. Om inte, kanske en struktur 
där en vet vilken information som finns vart kan underlätta för medarbetaren att förse 
sig med den information hen klarar av att hantera. 

Slutsats  
Studiens syfte och frågeställningar innefattar hur mellanchefer resonerar kring 
mångfalden av kommunikationskanaler, hur de orienterar sig bland dem och hur de 
själva väljer kommunikationskanal. Tre problemnivåer kan uppstå i 
kommunikationsprocessen, kanalens förmåga att skicka rik information, mottagarens 
tolkning av budskapet samt hur budskapet påverkar mottagaren. Samtliga 
avdelningschefer har som avsikt att optimera informationsspridningen och reducera 
brister i kommunikationsprocessen. Detta görs genom att avdelningscheferna anpassar 
kommunikationskanal efter budskap och mottagare. De två viktigaste faktorerna när de 
väljer kanal är tidsaspekten och informationens känslighet. När informationen är känslig 
ställs högre krav på kanalen och kommunikation ansikte-mot-ansikte blir då det 
naturliga valet. Möten och e-post är två andra kanaler som används i stor utsträckning 
på landstinget.  
 
Avdelningschefernas resonemang kring antalet kommunikationskanaler varierar. En del 
underlättade navigeringen genom att inte utnyttja de kanaler som finns, medan en teknik 
var att använda flera kanaler för att försäkra sig om att informationsspridningen skulle 
lyckas. För att avdelningscheferna ska kunna navigera och utnyttja dem utan att skapa 
ett informationsöverflöd, behövs kunskap om kommunikationskanalernas 
användningsområden. Landstinget skulle dra nytta av en klarare struktur och en 
standardisering av kommunikationskanalerna. En gemensam kommunikationskultur är 
också att föredra för att optimera informationsspridningen. Genom att förse 
avdelningschefer med verktyg i form av kunskap om kommunikationskanaler skulle 
osäkerheten med informationsspridningen, som beskrivs i intervjuerna, reduceras. 
Avdelningschefer behöver karta och kompass för att kunna navigera i djungeln av 
kommunikationskanaler.  

Implikationer och vidare forskning 
I studien har vi undersökt hur avdelningschefer resonerar kring mångfalden av 
kommunikationskanaler, hur de navigerar och använder dem. Denna studie visar på att 
det produceras nya kanaler utan att användsningsområdena nödvändigtvis behöver vara 
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tydliga. Det krävs att organisationer utvecklar en karta som ger medarbetarna verktyg 
till att använda kanalerna optimalt för att skapa förutsättningar för lärande i 
organisationer. Men innan något sådant kan utformas behövs det mer forskning kring 
ämnet. Genom denna studie har tidsaspekten och informationens känslighet identifierats 
som två viktiga faktorer när avdelningscheferna väljer kommunikationskanal. Vidare 
forskning kring området gör att ytterligare faktorer kan framkomma och kanalernas 
användningsområden blir tydligare. För att eventuella verktyg ska kunna utvecklas 
behövs mer forskning kring vilken information som lämpar sig till vilken kanal, utöver 
tid och känslighet. Den tredje problemnivån som Shannon och Weaver diskuterar 
handlar om effekten på mottagaren. Under intervjuerna framkom det att respondenterna 
inte visste huruvida mottagarna tog till sig information och hur de hanterar den. Så 
ytterligare ett område som behöver beforskas för att kommunikationskanaler ska 
användas optimalt är hur budskapet ger effekt på mottagaren beroende på vilken kanal 
som används. Det är alltså medarbetarperspektivet som behöver tillgodoses då det är de 
som är mottagare i denna kommunikationsprocess. Mer forskning kring ämnet bör göras 
utifrån både den semitotiska skolan och processkolan.  
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Bilaga I 

I 

 

Missivbrev 
 
Till dig som arbetar som avdelningschef på Landstinget *****! 

 
Hej!  
 
Vi är två studenter som läser programmet Personal och arbetsliv på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Vi skriver nu vårt examensarbete inom arbetslivspedagogik. Det ämne vi valt att 
skriva om är intern kommunikation inom organisationer med fokus på 
kommunikationskanaler.  
 
 
Den stora variationen av kommunikationskanaler som används inom organisationer har 
både för-och nackdelar. Studiens syfte är att undersöka hur du som avdelningschefer 
resonerar kring mångfalden av kommunikationskanaler och hur du själv tillämpar dem.  
 
Som avdelningschef är du en viktig part i den vertikala informationsspridningen inom 
organisationen. Vi vill intervjua dig som arbetar dagligen med att sprida information 
inom landstinget. Intervjun kommer att ta ungefär 30-40 minuter och kommer ske på 
Landstinget ***** efter ditt önskemål. Vi hoppas att du vill medverka i vår 
undersökning och därmed öka kunskapen om landstingets interna kommunikation.  
 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillämpas i denna undersökning. Det 
innebär att ditt deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 
i studien. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och dina svar kommer 
endast att användas i forskningsändamål.  
 
Om du har några frågor eller kan du höra av dig till oss. Tack på förhand för ditt 
deltagande!  
 
Med vänliga hälsningar 
Julia Johansson   Lisa Thellman 
jj222uh@student.lnu.se   lt222gf@student.lnu.se  
073-3901969    070-7296119 
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Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide 
1. Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat på Landstinget *****? 

• Hur länge har du arbetat som avdelningschef? 

• Kan du beskriva ditt ansvarsområde? 
2. Den interna kommunikationen i helhet 

• Hur tycker du att den interna kommunikationen fungerar på landstinget? 

• Vilka kommunikationskanaler används inom organisationen? 
3. Informationsflöde 

• Hur tänker du gällande mängden information som flödar genom organisationen? 

• Hur tar du del av nyheter och information från landstinget?  

• Hur sorterar du den information som du får från organisationen och avgör vad 
du ska föra vidare? 

• Vilken sorts information kommunicerar du ut till din avdelning? 

• Vems ansvar är det att personalen på din avdelning tar del av nödvändig 
information? 

4. Kommunikationskanaler 

• Du sa tidigare att nämn de tidigare kommunikationskanalerna används för att 
kommunicera inom landstinget, vilka för-och nackdelar upplever du med så 
manga kommunikationskanaler? 

• Finns det kommunikationskanaler som du anser borde användas oftare, isf vilka? 

• Finns det kommunikationskanaler som är överflödiga, isf vilka? 

• Finns det kommunikationskanaler som används för mycket, isf på vilket sätt? 

• Hur viktigt är valet av kommunikationskanal för att den interna 
kommunikationen ska fungera? 

• Vilka kommunikationskanaler brukar du använda dig av för att sända 
information till din avdelning? 

• Kan olika kommunikationskanaler vara lämpliga för olika typer av information? 
Isf beskriv hur. 

• Kan olika kommunikationskanaler vara lämpliga vid olika 
tillfällen/omständigheter? Isf, beskriv hur. 

• Väljer du aktivt och medvetet kommunikationskanal efter budskap och 
mottagare? 



 

 

• Finns det risk för informationsöverflöd på din avdelning? (definiera 
informationsöverflöd) 
- Vilka positiva respektive negativa följder kan informationsöverflöd generera? 

• Tror du det finns ett samband mellan antalet kommunikationskanaler och 
informationsöverflöd? Varför/Varför inte 

5. Avslutning 

• Är det något mer du tycket att vi bör fråga om eller du vill tillägga? 

 


