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Förord 

Vi vill inledningsvis uttrycka vår yttersta tacksamhet till samtliga som på något sätt varit 

involverade och hjälpt oss genom uppsatsprocessen. Först och främst vill vi rikta ett stort tack 

till alla respondenter som deltagit under intervjuerna och som genom att dela med sig av sina 

erfarenheter och insikter gjort denna undersökning möjlig.  

Vi vill även passa på att tacka våra kära kurskamrater som under opponeringstillfällena bidragit 

med konstruktiv feedback samt gett oss flera hjälpsamma råd, vilket gjort det möjligt för oss att 

driva arbetet framåt.  

Framförallt vill vi visa vår uppskattning till vår handledare, Anders Billström, och vår 

examinator, Pia Ulvenblad, som funnits där för oss genom hela processen. Genom ert stöd, er 

kunskap och vägledning har ni gett oss motivationen samt de verktyg som krävts för att utmana 

oss själva till att ständigt utvecklas och slutligen nå våra mål, tack!   
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Sammanfattning 

Kommunikationsbrister och ineffektiv kommunikation inom sjukvården kan medföra 

konsekvenser som kan leda till att kvalitén på sjukhuset försämras. När den medicinska kvalitén 

minskar skapas risker som kan leda till att patientsäkerheten hotas. De främsta 

kommunikationsbristerna inom dagens sjukvård uppstår mellan yrkesgrupperna såsom läkare 

och sjuksköterskor. Kommunikation är grundläggande för effektiviteten på arbetsplatsen och 

det ligger på ledarens roll att se till att kommunikationen som genomsyrar organisationen 

fungerar som den ska. För att ledaren ska kunna influera medarbetarnas kommunikativa 

beteenden krävs dock en vilja till förändring. Med hjälp av självinsikt kan individer öka sin 

medvetenhet kring sitt eget beteende och därigenom öppnas möjligheter för individen att 

påverka sina attityder kring förändring och förbättring.  Studien syftar därför till att beskriva 

hur ledare genom självinsikt kan influera sitt kommunikativa beteende för att sedan påverka 

kommunikationsprocesserna mellan yrkesgrupperna inom sjukvården. Det som gör studien 

unik är att den drar kopplingar mellan förutsättningarna för självinsikt och förutsättningar för 

kommunikationsbeteende samt applicerar detta inom sjukvården på ett sätt som tidigare inte 

gjorts. För att göra studien mätbar har vi som författare konstruerat en konceptuell referensram 

baserat på teorier och tidigare forskning kring fenomenen självinsikt och kommunikation. 

Utifrån referensramen har sedan en egenkonstruerad modell byggts upp för att förtydliga samt 

knyta ihop de olika delarna i referensramen. Vid insamlingen av data har vi använt oss av ett 

kvalitativt tillvägagångssätt där det empiriska underlaget har hämtats genom semistrukturerade 

besöks- och telefonintervjuer. Den insamlade empirin har sedan återkopplats till referensramen 

och modellen för att möjliggöra en analys. Studiens analys grundar sig i en systematisk analys 

med en tematisk analysmetod, där vi har identifierat och analyserat mönster och teman i 

respondenternas utsagor. Via analysen har vi kunnat dra slutsatsen att det finns en tydlig 

koppling mellan ledarens självinsikt och hur det kan användas som ett verktyg för att påverka 

kommunikationen mellan yrkesgrupperna. Vi kan också konstatera att det är av betydelse för 

ledare att implementera självinsikt i sitt ledarskap för att lätta kunna påverka medarbetarnas 

attityder och beteenden för att därigenom gynna sjukvårdens organisatoriska samt medicinska 

utveckling.   
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1 Inledning 

Studien inleds med en bakgrund där forskningsämnet introduceras i samband med en förklaring 

kring varför forskning kring ämnet är relevant och av betydelse. Därefter följer en diskussion 

kring ämnet där de praktiska, empiriska samt teoretiska problemen med forskningen 

identifieras. Avsnittet avslutas med presentation av studiens syfte och problemformulering, med 

hänsyn till studiens avgränsning samt de centrala begreppen kopplade till undersökningen.     

1.1 Bakgrund 

Det är ingen nyhet att det råder ett stressigt klimat inom hälso- och sjukvården i Sverige. Det är 

ett aktuellt ämne som ständigt diskuteras i vardagsdebatten. Inför valet 2018 publicerade SVT 

en artikel där analys- och undersökningsföretaget Novus genomfört en granskning kring vilka 

politiska frågor Sveriges befolkning ansåg vara viktigast (SVT, 2018). Den genomförda 

granskningen visade på att uppåt 68% av väljarna ansåg sjukvården som den viktigaste frågan. 

Dagligen publicerar både traditionella- och sociala medier nya artiklar och reportage kring 

sjukvården och Sveriges befolkning påminns alltmer om de brister som existerar inom dagens 

sjukvård. I boken Effektiv kommunikation för säkrare vård skriver författaren Lena Sharp 

(2012) att närmre 60% av samtliga avvikelser som sker inom vården beror på brister i 

kommunikation, varav de främsta kommunikationsbristerna uppstår mellan yrkesgrupperna. 

Kommunikation är grundläggande för effektiviteten på arbetsplatsen samt för att kunna leverera 

en hög kvalitet och den patientsäkerhet som samhället ställer krav på (WHO, 2009). Genom 

kommunikation så erhålls kunskap, förstärkta relationer och tydliga beteendemönster som krävs 

för både ledarskap och team-koordination (ibid). Av ovanstående anledningar är sjukvården 

med betoning på kommunikation, både ett viktigt och intressant ämne att undersöka utifrån 

såväl ett politiskt- som ett samhällsorienterat perspektiv. 

Kommunikation är och har historiskt sett varit en av grundpelarna som öppnat upp 

möjligheterna för utveckling, både för människor på ett individuellt plan såväl som samhället 

ur ett mer industriellt perspektiv (Allwood, 1986). Kommunikation kan definieras som ett 

utbyte mellan två eller flera parter där information, idéer eller känslor överförs från en sändare 

till en mottagare (Allwood, 2002). Den process där överföringen mellan sändare och mottagare 

sker kallas för kommunikationsprocessen (Allwood, 1986). Kommunikationsprocesserna 

mellan sändare och mottagare kan ske i flera olika former, som exempelvis verbalt i text eller 

genom icke verbala signaler som influeras genom olika system, processer och kulturer (Ross, 

2018). Inom en organisation spelar kommunikationsprocesserna mellan sändare och mottagare 

en viktig roll då dessa hjälper verksamheten att knyta samman organisationens olika delar till 

att jobba mot gemensamma mål (Granér, 1991). Ofta uppstår det dock fel i kommunikationen 

när meddelandet går från sändaren till mottagaren, vilket inom sjukvården kan få allvarliga, 

ofta dödliga, konsekvenser (Ross, 2018). Genom sin roll förväntas chefer ansvara för 

organisationens kommunikation och således kan kommunikation ses som fundamentalt för ett 

effektivt ledarskap (Mattson, Hellgren & Göransson, 2015; Towler, 2003). Trots att de flesta 

kommunikationsbristerna inom sjukvården uppstår mellan yrkesgrupperna är det dock upp till 

cheferna att sätta ramarna för kommunikationsprocesserna inom organisationen (Sharp, 2012). 

Wikström, Arman & Dellve (2013), som har undersökt hur chefers tidsanvändning och 

engagemang kan understödjas på ett mer hållbart sätt, menar på att det därmed finns mycket att 

vinna på att utveckla kommunikationen för ledare inom sjukvården.   

Genom att effektivisera kommunikationen finns möjligheter att bidra till ett bättre arbetsklimat 

och en trivsam arbetsmiljö, vilket gör studier kring ledarens kommunikation inom sjukvården 

viktigt för patientsäkerheten. För att effektivisera kommunikationen krävs viljan till att förändra 
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och förbättra (Blom, Petersson, Hagell & Westergren, 2015).  Genom att observera sina egna 

handlingar och sitt eget beteende kan individer öka sin medvetenhet och uppnå självinsikt, 

vilket öppnar upp möjligheten för individen att påverka sina attityder kring förändring och 

förbättring (Greenbert & Murphy, 2018). Självmedvetenhet och självinsikt kan anses som 

ömsesidigt relaterade och genom självmedvetenhet så kan individer erhålla insikt om sina 

känslor, tankar och beteende (Klimoski & Hu, 2011). Självmedvetenhet medför en väg som gör 

det möjligt att bygga självinsikt på och det tillhandahåller även grunden för interpersonell 

medvetenhet (ibid). Denna interpersonella medvetenheten kommer väl till användning i 

chefernas såväl som medarbetarnas arbete med sina medmänniskor. Självinsikt handlar om att 

ha kunskap om, och förståelse för, sina egna mentala tillstånd och deras bakgrund samt 

kompetens i relation till andra människor (Sundbom, Andersson, Semb & Kaiser, 2013). 

Genom självinsikt kan individer bättre förstå hur ens egna beteende påverkar omgivningen. Ett 

lyckat ledarskap förutsätter bland annat att ledaren är medveten om sina styrkor och svagheter 

(Germain, 2017). Att vara medveten om sina styrkor och svagheter gör att individen förstår när 

hen behöver ta hjälp från andra och därför är självinsikt en viktig faktor för både ledare och 

medarbetare inom olika organisationer. 

 1.2 Problemdiskussion  
Tidigare forskning antyder att kommunikationsfel som uppstår mellan yrkesgrupperna inom 

sjukvården kan bero på flera olika faktorer. Greenberg et al. (2007) har bland annat kommit 

fram till att verbal kommunikation mellan vårdgivare och annan närvarande personal är en källa 

till misskommunikation vid vård av patienter på kirurgiska kliniker. Om informationen som 

förmedlas genom kommunikationen är otydlig så finns risken att sändare och mottagare inte 

kan skapa en gemensam förståelse (Greenberg et al., 2007). Detta påverkar i sin tur sedan 

vårdpersonalens bedömnings- och beslutsfattandeförmåga negativt, eftersom underlaget till 

besluten inte är korrekt (Blom et al., 2015). Inom sjukvården så sker den mesta 

kommunikationen, relaterad till patientvård, mellan läkare och sjuksköterskor (Shahid & 

Thomas, 2018). När kommunikationsfel uppstår kan det bero på att läkare och sjuksköterskor 

är utbildade till att kommunicera på olika sätt gällande beskrivningen av olika kliniska 

situationer (Leonard, Graham & Bonacum, 2004). Att förmedla patientspecifik vårdinformation 

kräver bland annat situationsmedvetenhet (Shahid & Thomas, 2018). Leonard et al. (2004) har 

i sin studie undersökt hur kommunikationen mellan sjuksköterskor och doktorer, med hjälp av 

metoder och kommunikationssystem, kan förbättras för att minska felanmälningar och öka 

patientsäkerheten. Nyckeln för att lyckas med detta målet är en kulturell förändring där vården 

transformeras från en kultur av individuella expertläkare till ett gynnsamt samarbetsklimat och 

en sådan förändring är beroende av ledningens och läkarnas engagemang (ibid).  

Otydlig och ineffektiv kommunikation mellan yrkesgrupperna inom sjukvården är en vanligt 

förekommande orsak till patientskada och förutom skillnaderna i kommunikationen mellan 

läkare och sjuksköterskor så är behandling av patienter en komplex process. För att säkerställa 

patientsäkerheten så är det därför av största vikt att kommunikationen inom vården är klar och 

effektiv (Gawande, Zinner, Studdert & Brennan, 2003; Leonard et al., 2004; Ross, 2018). 

Definitionen av effektiv kommunikation är emellertid relativt tvetydligt och svår att fastställa 

då det studerats och analyserats utifrån en mängd olika perspektiv, synsätt och branscher. I den 

här studien definieras effektiv kommunikation som ett sammanhängande meningssystem där 

både sändare och mottagare är medvetna om den bakomliggande meningen i budskapet (Sfard 

& Kieran, 2001). För att uppnå en effektivare kommunikation så behöver alltså sändaren 

framföra sitt budskap på ett sätt som gör att mottagaren kan förstå innebörden av det. För att 
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göra detta så behöver sändaren både förstå sitt eget beteende såväl som att känna till 

mottagarens beteende för att kunna anpassa kommunikationsprocessen i interaktionen. Om 

informationen kan förmedlas med låga risker för missförstånd, eller utan att behöva förmedlas 

på nytt, så är transaktionskostnaderna för organisationens internkommunikation låga (Jacobsen, 

Thorsvik & Sandin, 2008; Nygaard, Bengtsson och Johansson, 2002). Effektiv kommunikation 

är dock inte en självklarhet utan den tenderar att vara beroende av den aktuella situationen och 

de involverade personligheterna, vilket kan medföra negativa följder för patientsäkerheten 

(Leonard et al., 2004; Shahid & Thomas, 2018). En modell som idag används som stöd för 

effektiv kommunikation inom sjukvården är SBAR-modellen som Blom et al. (2015) i sin 

studie har fokuserat på att utvärdera upplevelserna av. Resultatet av studien är att modellen 

upplevs som effektiv för att strukturera innehållet i patientraporter, vilket kan underlätta 

patientsäkerheten. Blom et al. (2015) anser därför att modellen är en effektiv struktur för 

kommunikationen mellan yrkesgrupper inom sjukvården, men för att modellen ska kunna 

appliceras lyckat så krävs det dock en vilja till att förändra och förbättra kommunikationen. 

Därför ser vi en möjlighet att undersöka hur den kommunikativa förmågan hos ledare kan 

utvecklas genom teorin om hur individer uppfattar sig själva (The Self-Perception Theory) som 

bland annat handlar om hur beteende kan påverka attityder (Greenbert & Murphy, 2018).  

Enligt psykologen Daryl Bem (1972), som är grundaren till The Self-Perception Theory, så lär 

individer sig om sina attityder, känslor och andra inre tillstånd delvis genom att observera sitt 

eget beteende i förhållande till de situationer som beteendet förekommer. Då individers inre 

signaler angående deras inre tillstånd är svaga eller tvetydiga så måste individen uttyda de inre 

signalerna på samma sätt som någon som observerar något skulle göra, det vill säga genom 

externa signaler (ibid). Forskning grundat på The Self-Perception Theory har lett till ökad 

förståelse för attitydförändringar, övertygelse och inre motivation (Greenbert & Murphy, 2018). 

Ett kritiskt antagande gällande SPT är dock att individer inte alltid har inre tillgång till orsakerna 

som ligger som grund för deras beteende. Tidigare studier visar på att individer ofta saknar 

kunskap om bakomliggande orsaker kring varför de beter sig som de gör (Ibid).  

Likt teorin om självuppfattning så kan självinsikt ses som vår förståelse för oss själva och våra 

inre processer. Självinsikt innebär generellt sett att ha förståelse för sina interna tillstånd och 

sin kapacitet (Klimoski & Hu, 2012). Klimoski och Hu (2012) har granskat olika sätt som 

individer kan öka sin kapacitet till att söka och generera självkännedom på, samt hur individer 

kan jobba för att öka sin självmedvetenhet och självinsikt. Som vi nämnde i föregående avsnitt 

så är resultatet av denna granskning bland annat att självmedvetenhet är kärnan i vår förmåga 

att samspela med andra människor. Detta eftersom individers kapacitet till att vara medveten 

om andras situationer delvis grundar sig i att vara medveten om sitt eget tillstånd och den 

aktuella situationen (Klimoski & Hu, 2012). För att komma i kontakt med sina inre tillstånd så 

krävs reflektion. Sundbom et al. (2013) har, i syfte att lyfta fram betydelsen av självreflektion 

bland läkarstudenter, identifierat reflektionsmomentet som en viktig del som hjälper till att 

utveckla förhållningssätt och värdegrund, hantera starka känslor och lösa konflikter. Vidare 

antyder tidigare studier att graden av självmedvetenhet och dess exakthet är starkt influerat av 

det psykologiska tillstånd som individen ifråga befinner sig i för tillfället (Klimoski & Hu, 

2012). Studier kring hur självinsikt kan påverka individers mentala hälsa har även gjorts med 

resultatet att personer som har en negativ uppfattning om sig själv och sina egenskaper 

tillsammans med en hög grad av självinsikt löper större risk att utsättas för stress eller 

depressiva symtom (Nakajima, Takano & Tanno, 2018).  

Studier kring kommunikation kopplat till ledarskap påvisar att kommunikation är essentiellt för 

ett effektivt ledarskap, vilket innebär att stor kraft måste läggas på att utveckla och förbättra 
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kommunikationsförmågan hos ledare (Lundin & Sandström, 2015; Towler, 2003). Ledarskap 

är något som sker i dynamiska miljöer och involverar medvetna, omedvetna och undermedvetna 

handlingar som grundar sig i subjektivt tolkande vilket gör att ledarskap invecklas av verbal 

samt icke verbal kommunikation (Block, 2014). Att få en fullständig uppfattning av människans 

många sätt att kommunicera på kan vara komplicerat, men genom att betrakta mänsklig 

kommunikation ur flera perspektiv kan det hjälpa ledare att undvika ensidigt tekniska och 

sociala åtgärder (Allwood, 1986). Ledarskap är ett socialt konstruerat fenomen vilket innebär 

att både ledare och följare är subjekt i relationen och därmed har gemensamt ansvar för 

relationens kvalitet (Berger och Luckmann, 1999). Det ligger dock i chefernas roll att 

kommunicera organisationens uppdrag, vision och mål samt förmedla vidare prioriteringar och 

värderingar från ledningen då chefers arbete innebär ett aktivt deltagande i förhandlingar mellan 

konkurrerande och interagerande normer och logiker (Mattson et al., 2015; Wikström et al., 

2013). I sin studie om och i så fall hur ledarens kommunikation kan kopplas till patientsäkerhet 

har Mattson et al. (2015) undersökt två olika tillvägagångsätt för ledares sätt att kommunicera, 

vilka är ledarens säkerhetsprioriterade kommunikation och ledarens återkoppling till sina 

medarbetare. Enligt Mattson et al. (2015) så spelar ledarens kommunikationsförmåga en 

avgörande roll för organisationens säkerhetstänk och olika kommunikationssätt verkar ha 

positiv inverkan på de anställdas olika, men lika avgörande, säkerhetsbeteende.  Konsekvenser 

relaterat till ledarens kommunikation och utvecklandet av kommunikativ kompetens diskuteras 

dock sällan (Johansson, Miller & Hamrin, 2014).  

Vidare har studier kring hur ledarskap förhåller sig i bakgrunden av olika discipliner av filosofi, 

med tonvikt på fenomenologi, gjorts med resultatet att ledare och följare förstår och filtrerar 

subjektiva erfarenheter genom självreflektion tills dess att självmedvetenhet uppnås (Block, 

2014). Dessa subjektiva erfarenheterna filtreras sedan ytterligare innan ledaren agerar jämtemot 

andra människor, i olika situationer. Som resultat kan handlingsutövarens avsikter bli etiskt 

fokuserade och styras ändamålsenligt samt att olämpliga avsikter då kan dämpas (ibid). Vi ser 

här ett samband där flera av de kommunikativa förutsättningarna, som Johansson et al. (2014) 

har identifierat i sin avhandling om kommunikativt ledarskap, grundar sig i effekterna av 

självinsikt. Dessa förutsättningar är medvetenhet (awareness), bekantskap/erfarenhet 

(acquaintance), attityd (attitude) och förmåga (ability). Exempelvis hur förståelse för det egna 

beteendet leder till ökad medvetenhet och hur vi med hjälp av förståelsen för beteendet kan 

påverka attityden eller inställningen till en kommunikativ förändring inom en organisation. 

Vidare så ser vi hur självreflektion av subjektiva erfarenheter leder till självinsikt vilket även 

kan tänkas påverka förmågan till att faktiskt genomföra någon form av kulturell förändring som 

Leonard et al. (2004) föreslår.  

Utifrån en förundersökning av tidigare forskning så framgår det att det största praktiska 

problemet till synes först och främst berör förhållandet mellan patient och vårdgivare (Fisher 

& Todd, 1983; Heath, 1986; Silverman, 1987; Have, 1989; Maynard, 1992; Heritage & Sefi, 

1992; Melander Marttala, 1995). Det finns emellertid betydligt färre studier som fokuserar på 

de kommunikationsbrister som uppstår mellan yrkesgrupperna, trots att det är här som Sharp 

(2012) menar på att det största praktiska problemet föreligger. Detta kan bero på att de fel som 

sker i förhållande till patienter måste rapporteras och att det därför finns mer tillgänglig statistik 

kring detta. Kommunikationsbristerna mellan yrkesgrupperna inom sjukvården är ett praktiskt 

problem då det sätter patientsäkerheten på spel. Problemet rör även ledarskap då det ligger i det 

formella ledarskapets roll att förändra det rådande kommunikationsklimatet mellan 
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yrkesgrupperna. Därmed finner vi också ett empiriskt problem eftersom det inte finns något 

empiriskt underlag som behandlar detta praktiska problem utifrån ett ledarperspektiv. Slutligen 

kan vi även konstatera att forskning om individers självuppfattning huvudsakligen har fokuserat 

på hur förståelse för det egna beteendet leder till ökad medvetenhet och att genom 

självmedvetenhet kan individer i sin tur bygga och nå självinsikt. Med självinsikt som verktyg 

kan individer sedan transformera sina inre tillstånd i form av attityder, vilket antas påverka hur 

individer väljer att kommunicera. Vi har inte kunnat hitta någon tidigare forskning som har 

fokuserat på den direkta kopplingen mellan självinsikt och kommunikation. Detta skapar ett 

teoretiskt problem som öppnar upp möjligheten att utveckla den befintliga litteraturen med en 

konceptuell modell. Forskningsluckan till studien uppstår därmed genom att vi i denna studie 

valt att fokusera på att undersöka vilken betydelse ledarens självinsikt har för de 

kommunikativa processerna mellan yrkesgrupperna. Vi vill med vår studie påvisa vikten av 

självinsikt när det kommer till chefers kommunikativa förmåga inom sjukvården då effektiv 

kommunikation är kritisk för att reducera fel kopplade till dålig, eller otillräcklig, 

kommunikation. Vårt bidrag till forskningsområdet är viktigt då ökad förståelse för hur ledare 

kan ta sig an kommunikationsproblemet inom vården skulle kunna öka säkerheten för patienter 

samt att hela verksamheten skulle bli effektivare (Ellinor, Alma, Mats & Lotta, 2011).  

1.3 Forskningsfråga 

Hur kan självinsikt hos ledaren påverka kommunikationsprocesserna mellan yrkesgrupperna 

inom sjukvården?  

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att utveckla en analysram bestående av en egenkonstruerad 

konceptuell modell som beskriver hur ledare genom självinsikt kan influera sitt kommunikativa 

beteende för att sedan påverka kommunikationsprocesserna mellan yrkesgrupperna inom 

sjukvården.   

1.5 Avgränsning 

Studiens problem grundar sig i hur självinsikt hos ledare kan påverka kommunikationen mellan 

yrkesgrupperna, för att i senare led effektivisera kommunikationen inom sjukvården och öka 

patientsäkerheten. I den här rapporten har vi däremot valt att avgränsa oss till den första delen 

av problemet, det vill säga att beskriva hur självinsikt hos ledare kan påverka kommunikationen 

mellan yrkesgrupperna. Huruvida detta kan bidra till effektivare kommunikation och ökad 

patientsäkerhet är ett problem för framtida forskning. I syfte att smalna av rapporten ytterligare 

har begreppet kommunikation begränsats till att enbart fokusera på den direkta 

kommunikationen. Då vi i den här studien har valt att avgränsa oss till den direkta 

kommunikationen, ligger även studiens fokus på att undersöka interaktionen mellan läkare och 

sjuksköterskor. Således avgränsas även undersökningen till att behandla analysen av 

kommunikationen utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
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1.6 Centrala begrepp 

Självinsikt 

- Självinsikt innebär generellt sett att ha förståelse för sina interna tillstånd och sin 

kapacitet (Klimoski & Hu, 2012). 

 

Kommunikation 

- Kommunikation är ett utbyte mellan två eller flera parter där information, idéer eller 

känslor överförs från en sändare till en mottagare (Allwood, 2002). Kommunikation kan 

ske flera olika former som exempelvis verbalt, i text eller genom icke verbala signaler 

(Ross, 2018). 

 

Ledarskap 

- Vi har valt att definiera ledarskap enligt Naylors (2004) definition som säger att 

ledarskap är den process där en ledare influerar individer inom en organisation mot 

gemensamma mål. 

 

 

Kommunikationsprocesser  

- Kommunikationsprocesser definieras som det sätt sändaren väljer att kommunicera med 

mottagaren (Allwood, 1986).  

 

 

2 Referensram 

I syfte att möjliggöra denna studie, baseras den empiriska undersökningen på en konceptuell 

referensram som byggts upp av två teoretiska konstruktioner, vilka tillsammans formar vår 

teoretiska modell. Dessa konstruktioner utgörs av kommunikation och självinsikt. Genom att 

sedan koppla kommunikation och självinsikt till kontexten ledarskap och sjukvård, gör vi vårt 

konceptuella ramverk relevant för vår empiriska studie. Detta ramverk kommer sedan löpande 

att återkopplas till vår insamlade data och på så vis utgöra grunden för studiens analysmoment. 

Vidare utvecklas våra teoretiska konstruktioner kring självinsikt och kommunikation genom att 

vi utgår från färdigkonstruerade kommunikationsverktyg och modeller som appliceras på det 

empiriska underlaget. Utifrån den konstruerade referensramen skapas en egenkonstruerad 

modell med syfte att förklara hur ledaren med hjälp av självinsikt kan påverka 

kommunikationen mellan yrkesgrupperna.    

2.1 Kommunikation  

2.1.1 Kommunikation som fenomen 

Fenomenet kommunikation är relativt otydligt och kan i sin enklaste form definieras som 

överföring av någon typ av innehåll, som exempelvis information eller en känsla, från en 

sändare till en mottagare (Allwood, 2002). Kommunikationsprocessen, det vill säga hur 

sändaren kommunicerar med mottagaren, kan antingen ske direkt eller indirekt (Allwood, 

1986). Den direkta kommunikationen är den kommunikation som uppstår då överföring går via 
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sändarens kroppsaktivitet till mottagarens sinnesorgan, antingen verbalt eller genom signaler 

via sändarens kroppsspråk (Allwood, 1986; Ross, 2018). Den indirekta kommunikation är 

istället den kommunikation som sker med någon form av hjälpmedel som exempelvis 

kommunikation via mejl eller via telefon (Allwood, 1986; Ross, 2018). Vidare kan 

kommunikationsprocessen mellan sändaren och mottagaren iakttas utifrån olika perspektiv. Det 

mest relevanta perspektivet i vår studie är det sociokulturella perspektivet som bland annat 

inriktar sig på hur kommunikationen kan påverka relationen mellan sändaren och mottagaren 

(Allwood, 1986). Ett av grundantagandena inom det sociokulturella perspektivet är att 

människor är sociala varelser som samspelar och tänker tillsammans med andra (Säljö, 2014) 

och därför spelar den personliga interaktionen en viktig roll för effektiviteten i den direkta 

kommunikationen. 

Heide (2002) skriver i sin avhandling om hur människor, enligt det sociokulturella perspektivet, 

fungerar som varandras resurser, där olika individer drar nytta av varandra för att exempelvis 

byta information, skapa och förstå meningen i enskilda situationer och sammanhang samt för 

att dela med sig av tips och nya idéer i syfte att lära och utveckla. Lärande och utveckling är 

inte något som enbart sker i individens inre, utan tar även sin form i den sociala interaktionen 

som sker mellan människor (Heide, 2002). Enligt Wenger (1998) är det däremot viktigt att ha i 

åtanke att allt vi gör inte nödvändigtvis innebär någon form av lärande eller utveckling. Wenger 

(1998) menar på att lärande är det som förändrar individens attityd och förmåga att engagera 

sig i olika uppgifter samt det som skapar förståelse hos individen. Det är även varför det är av 

betydelse att engagera sig i en uppgift.  

Tidigare forskning kring kommunikation utifrån det sociokulturella perspektivet tar också upp 

att kommunikationen inom perspektivet ses utifrån hur det påverkar människor i grupp istället 

för att lägga vikten på den enskilda individen (Allwood, 1986). I en verksamhet som bedrivs av 

en grupp människor, exempelvis en sjukvårdsavdelning som bedrivs av läkare, tenderar 

kommunikationen mellan gruppens medlemmar att bli mer specialiserad. Det uppmärksammas 

oftast genom gemensamma termer eller ett specialiserat ordförråd (ibid). Specialiserad 

kommunikation har visat sig medföra två olika effekter på kommunikationen inom en 

organisation. För den enskilda gruppen som bedriver en del av verksamheten inom 

organisationen har specialiserad kommunikation visat sig medföra en effektivare 

kommunikation mellan gruppens medlemmar, samtidigt som det framgår att möjligheten till 

samarbete med utomstående minskar då kommunikationen utåt med andra grupper blir mindre 

effektiv (Allwood, 1986).  

2.1.2 Kommunikation inom vården 

I samband med uppmärksammandet av den mängd avvikelser inom vården och andra 

högintensiva yrken som kommer till följd av kommunikationsbrister, har bland annat 

sjukvården konstruerat samt implementerat olika kommunikationsverktyg och modeller 

(Leonard et al., 2004). Dessa verktyg och modeller faller under Crew Research Management 

(CRM), vilket är en samling system som syftar till att standardisera kommunikation och 

samarbete mellan yrkesgrupper (Ibid). Sjukvård är ett område som präglas av komplexitet och 

begränsas bland annat av den mänskliga faktorn när det kommer till misstag som görs. Därför 

är det avgörande för sjukvårdspersonal att ha tillgång till standardiserade 

kommunikationsverktyg för att förmedla information i svåra situationer (Leonard et al., 2004). 

Tidigare studier visar att kommunikationssystemet SBAR har varit det mest effektiva verktyget 

för att motarbeta bristerna och förbättra den kommunikativa interaktionen (Leonard et al., 2004; 

Shahid & Thomas, 2018). Modellen implementerades som ett ramverk för att strukturera den 
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direkta kommunikationen för läkare och sjuksköterskor i akuta situationer (Doucette, 2006). 

Shahid och Thomas (2018) definierar SBAR i enlighet med The Joint Commission och 

beskriver att verktyget är en akronym på situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och 

rekommendation. SBAR erbjuder en struktur för hur yrkesprofessionella doktorer och 

sjuksköterskor lämpligast bör kommunicera vid utbyte av information för att kommunikationen 

ska bli så tydlig och effektiv som möjligt (Ibid). Strukturen utgår från de fyra begreppen som 

akronymen utgår ifrån och ser ut enligt följande (Leonard et al., 2004): 

• Situation – Hur ser situationen ut (med patienten)?  

 

• Bakgrund – Vad är den kliniska bakgrunden eller kontexten till situationen?  

 

• Aktuellt tillstånd - Vad tror jag är det bakomliggande problemet till situationen? 

 

• Rekommendation – Vad ska jag göra för att rätta till problemet?  

 

SBAR-modellen anses utgöra en bra struktur som kommunikationsverktyg och har visats 

reducera negativa händelser (Blom et al., 2015) då den skapar en gemensam mental bild kring 

patientens problem (Shahid & Thomas, 2018). Modellen är praktisk för att den är enkel använda 

och går att justera till olika kliniska situationer, men kan vara utmanande att använda vid mer 

komplexa situationer (ibid).  

Oavsett vilken modell det rör sig om så är det en fråga om förändring när det ska implementeras 

nya metoder. Att driva förändringsarbete är ingen enkel process och det kräver vilja och 

engagemang (Blom et al., 2015). För att lyckas så krävs intresse och motivation från alla 

inblandade, men huruvida en förändring sker ligger i ledarnas händer (Rytterström, Cedersund, 

& Arman, 2009). Det är även viktigt att ha ett gemensamt språk samt ett öppet 

kommunikationsklimat där individer kan göra sin röst hörd. Detta eftersom 

sjukvårdsorganisationen är en hierarkisk miljö vilket kan medföra hinder för mellanchefer och 

andra att implementera nya idéer, eftersom det kan vara svårt att uttrycka sina åsikter (Leonard 

et al., 2004; Granerud & Severinsson, 2007). Leonard et al. (2004) menar därför att det är 

avgörande att se på kulturen inom sjukvården ur ett ”nerifrån-och-upp” perspektiv. När problem 

enbart påpekas av ledningen genom det traditionella ”uppifrån-och-ner” perspektivet utan att 

konkreta åtgärder tas så avvisas budskapet av kulturen och det önskade förändringsarbetet 

motarbetas (ibid). Detta är något som ledningen bör inse för att kunna implementera rätt 

metoder och därigenom nå resultat. Det är även viktigt att skilja på kommunikationsfel, och 

andra fel, som sker på grund av den mänskliga faktorn och de fel som orsakas på grund av brist 

på kompetens (ibid). Genom att erbjuda personalen rätt utbildning om hur systematiska fel kan 

undvikas samt att upplysa om den mänskliga faktorns begränsningar, så kan ledningen 

underlätta förståelsen för att det ofta är en fråga om kompetens och inte personliga fel (ibid). 

På samma sätt kan rätt utbildning och upplysningar kring grunden till aktuella 

kommunikationsfel inom vården ge personalen en bättre grund för förståelsen kring 

kommunikationsprocesser, vilket skulle möjliggöra ett effektivare kommunikationsklimat.   

2.1.3 ledarens kommunikativa roll 

Ledarskap handlar om att influera medarbetare till att jobba mot gemensamma mål, vilket ställer 

krav på att ledaren intar en kommunikativ roll i sitt dagliga arbete (Naylor, 2004).  Att större 

delen av chefernas arbete berör någon form av kommunikation, bekräftas av bland annat 

forskarna Heide, Johansson och Simonsson (2012). Att vara en kommunikativ ledare innebär 

att involvera och engagera andra i dialog, aktivt arbeta med feedback samt att utöva 
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medverkande i beslutsfattning (Johansson et al., 2014). Som chef inom en organisation ligger 

det i ens roll att kommunicera ledningens mål och strategier samt att förmedla dessa vidare 

gentemot till medarbetarna inom organisationen (Mattson et al., 2015). Genom att ledaren 

kliver in i sin kommunikativa roll och tillämpar ett kommunikativt ledarskap, skapas 

förutsättningarna för att utveckla ledarens egen kommunikationsförmåga vilket även öppnar 

möjligheterna för att lättare engagera medarbetarna (Johansson et al., 2014). När ledaren skapar 

en inre förståelse och djupare medvetenhet om sina egna kommunikationsförmågor samt när 

medarbetarna engageras i verksamheten, skapas en relation mellan ledare och medarbetarna där 

ledaren, genom sitt kommunikativa beteende, lättare kan influera medarbetarnas handlingar, 

beteende och attityder (Lager, 2017).   

Ledarens kommunikativa förmågor och beteende har en stark koppling till organisationens och 

medarbetarnas säkerhetstänk (Mattson et al., 2015). Vidare så skapar kommunikativt ledarskap 

även ett samband mellan effektiv kommunikation och effektivt ledarskap (Towler, 2003). 

Genom att en ledare engagerar sina medarbetare i dialog, skapas i regel ett effektivt ledarskap 

som i sin tur bidrar till ett övergripande bättre kommunikativt beteende och effektivare 

kommunikation inom organisationen (Ibid). Ledarens kommunikationsbeteende påverkas och 

influeras av fyra grundförutsättningar vilka är medvetenhet (awareness), bekantskap/erfarenhet 

(acquaintance), attityd (attitude) och förmåga (ability) (Johansson et al., 2014). Utifrån dessa 

grundförutsättningar skapas således ledarens kommunikationsbeteende och utifrån det påverkas 

kommunikationsprocessen mellan ledare och medarbetare, där ledaren i det här fallet ses som 

sändare och medarbetare som mottagare (Ibid). När ledaren blir medveten om sitt eget 

kommunikationsbeteende utifrån de fyra grundförutsättningarna och förstår hur hen agerar så 

erhålls viktiga insikter. Självinsikt kommer väl till hands i ledarens kommunikativa roll då det 

kan leda till att ledaren får en tydligare bild av sitt kommunikativa beteende och genom 

självinsikt kan ledaren dessutom enklare kartlägga de tolkningar som hen tenderar att göra i 

olika situationer. Block (2014) menar på att ledaren genom självinsikt kan filtrera bort 

subjektiva tankar, känslor och erfarenheter från interaktioner som hen medverkar i och 

därigenom kan kommunikationen effektiviseras.  

2.2.1 Självinsikt 

2.2.1 Självinsikt som fenomen 

Självinsikt är något som kan nås genom att vara medveten om sig själv i förhållande till sin 

omgivning (Klimoski & Hu, 2012). När individer observerar sig själva så skapar de en 

förståelse för sina attityder, känslor och andra inre tillstånd i förhållande till de situationer som 

de uppstår (Bem, 1972). Genom att observera sig själv och sitt beteende på samma sätt som en 

individ skulle observera någon annans beteende så kan större självmedvetenhet nås och på så 

vis kan individen även nå en djupare insikt av sig själv. Bem (1972) menar att individer tolkar 

sitt beteende så som de skulle tolka någon annans och därför stämmer inte alltid den allmänna 

kännedomen om att det är individers personlighet och attityder som driver deras handlingar. 

Istället är människans handlingar influerade av sin sociala omgivning och inte en produkt av 

sin egen vilja (Bem, 1972). Exempelvis så kan beteendet av att ha svårt för att hålla ögonen 

öppna tolkas som att personen i fråga är trött. Med andra ord så uppfattas hur vi människor är, 

efter det vi gör. När individer skapar sig en uppfattning om hur de beter sig i relation till 

omgivningen så blir de allt mer självmedvetna. Självmedvetenhet kan ses som både ett tillstånd 

och som en egenskap och är enligt Klimoski och Hu (2012) grunden till interpersonell 

medvetenhet eftersom individer ofta utgår ifrån sig själva när de försöker förstå andra. Därför 

utgör självmedvetenhet en bra grund för interpersonell medvetenhet. Tillsammans bildar de 
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båda koncepten interpersonell effektivitet då medvetenhet om sig själv och andra kan ge näring 

till effektiviteten i sociala interaktioner (ibid). Se figur 1. 

 

Figur 1: Modell över nyckelkoncept kopplade till självmedvetenhet, med fokus på självinsikt (Klimoski & Hu, 2012). 

 

Självmedvetenhet och självinsikt kan ses som ömsesidigt relaterade, men jämfört med 

självmedvetenhet, som mer syftar på vad vi som individer gör och varför, så är fenomenet 

självinsikt mer fokuserat på att förstå viktiga aspekter om jaget (Klimoski & Hu, 2012). Enligt 

moderna bearbetningar av österländska och västerländska visdomstraditioner, såväl som 

psykodynamisk psykologi, kan självinsikt ses som en beteckning på medvetenhet om de 

tillstånd och processer som ständigt pågår i den inre världen (Jordan, 2015; Klimoski & Hu, 

2012). Vidare så handlar självinsikt om en individs uppmärksamhet av de sinnesuttryck, tankar, 

känslor, tyckanden, önskningar och handlingsimpulser som hela tiden äger rum i ens vardag 

(Jordan, 2015). Alla dessa funktioner är inbyggda i vår organism och kan betraktas som olika 

delprocesser i människans sätt att fungera (ibid). Istället för att människans medvetande ses 

som en summa av dessa delprocesser så är människan snarare en betraktare som observerar de 

sinnesuttryck, handlingsimpulser, med flera som kroppen ger upphov till (ibid). Klimoski och 

Hu (2012) menar dock att konceptet självinsikt är en av flera delar som självmedvetandet är 

konstruerat av. För att upprätthålla en självmedvetenhet så är flera aspekter av betydelse, varav 

självinsikt är en av dem.  

Förutom att ha förståelse för sina mentala tillstånd och deras bakgrund samt kompetens i 

relation till andra människor (Sundbom et al., 2013), så innebär självinsikt även att känna till 

sina starka och svaga sidor såväl som sina möjligheter och problem (Bjerkeseth, 1990). I 

situationer där ens kompetens inte är tillräcklig krävs det bland annat insikt för att individer ska 

förstå att de behöver ta hjälp av någon annan i sin omgivning. Genom en mental bild av sina 

styrkor och svagheter så kan individer skapa sig en mental struktur som kan hjälpa till att 

organisera individens tankar och som i sin tur kan användas som en guide för våra handlingar 

(Klimoski & Hu, 2012). Denna mentala bild av individens jag kan förtydliga individens 

övertygelse kring hur hens positiva respektive negativa kvalitéer bör utspela sig i hens beteende 

(ibid). 
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2.2.2 Inre processer 

Medvetandet hos de flesta människor är fullt upptaget av tankar och känslor vilket gör att det 

också är det individen uppfattar som kärnan i vad, eller vem, hen är (Jordan, 2015). Kroppen, 

hjärnan och ens personliga sinnen skapar tankar, känslor och intryck som sedan bearbetas och 

blir till nya känslor, tyckanden, tolkningar och önskningar. Istället för att reflektera över 

processerna som pågår i ens inre så ligger det i människans natur att rikta uppmärksamheten på 

resultatet. Detta innebär en brist på självinsikt där det också blir svårt för individen att aktivt 

relatera till de inre processerna och eftersom individen är för upptagen med upplevelserna av 

resultatet görs därmed ingen adekvat reflektion kring det egna beteendet (Jordan, 2015). För att 

bättre förstå hur de inre processerna ser ut så har psykologen Robert Kegan (1982, 1994) 

utvecklat en teori om utveckling av jaget. Denna teori grundar sig i en analys om vad som är 

subjekt respektive objekt i en individs medvetande. Subjekt är det som bestämmer hur en 

individ orienterar sig, agerar och reagerar medans objekt är de inre förteelser som individen 

lägger märke till och kan ha en medveten relation till (Kegan, 1982, 1994). Om individen inte 

uppfattar en viss känsla eller liknande funktion som en inre process så blir känslan subjekt för 

individen vilket innebär att individen inte har någon kontroll över den. När individen däremot 

reflekterar över den inre processen så blir känslan istället objekt för individens medvetande i 

utvecklingen av självinsikt.  

Teorin om jaget grundar sig i ursprungligen i teorin som filosofen George Herbert Mead kom 

fram med i början av 1900-talet. Mead hade en bild av människan som en organism som har ett 

”jag” och som agerar genom att omvandla sin relation till omvärlden (Blumer, 1986). Genom 

att ha ett jag, så menade Mead att människan är ett objekt för sig själv. Eftersom människan 

kan uppfatta sig själv, ha föreställningar om sig själv, kommunicera med själv samt agera 

gentemot sig själv så blir människan också ett objekt för sitt eget handlande (Blumer, 1986). 

Mead påvisade att mänsklig gruppdynamik var väsentlig för uppkomsten av medvetandet, 

sinnet, en värld av objekt, människan som en organism med ett ”jag” samt för det mänskliga 

uppförandet genom konstruerade handlingar (Blumer, 1986). Han vände på de traditionella 

antagandena om filosofiska, psykologiska och sociologiska tankarna och föreslog istället att 

människan redan från början ges ett sinne och medvetande samt lever i en värld av både 

förexisterande och självkonstruerade objekt. Människans beteende beror därmed på responsen 

av dessa objekt och att gruppdynamik består av anknytningen till sådana reagerande mänskliga 

organismer (Blumer, 1986). Mead’s teori kring jaget, handlingen, social interaktion, objekt 

samt samhandling utvecklades senare av Sociologen Herbert Blumer till det perspektivet som 

idag kallas symbolisk interaktionism (Blumer, 1986).  

Likt självreflektion, så ger interaktion med sig själv en mening genom att individen ges 

möjligheten att utvärdera sig själv och ge svar på det omdömet, för att sedan utvärdera sig själv 

på nytt. Genom att vidare interagera med sig själv kan människan bedöma, analysera och 

utvärdera de saker som hen lagt märke till om sig själv för att sedan organisera eller planera ett 

lämpligt handlande i relation till sin bedömning. Således förser jaget människan med ett verktyg 

för självinteraktion eller självreflektion som kan användas för att påverka hur individen väljer 

att guida sig själv i relation till andra och sin omgivning. Genom att reflektera över sitt beteende 

kan individer åstadkomma en balans mellan sin inre och yttre värld vilket kan resultera i en 

större insikt om sig själv (Cederwald, 2006).  

2.2.4 Utveckling av självinsikt  

Självinsikt kan ses som en förmåga som utvecklas genom tre olika faser (Jordan, 2015). I den 

första fasen lägger individen märke till att det pågår processer i sitt inre, vilket skapar känslor, 
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tankar och önskningar. Om uppmärksamheten riktas mot dessa processer så kan individen 

utveckla en tydlig och nyanserad förtrogenhet med de egenskaper och karaktäristika som 

processerna uppvisar (Jordan, 2015; Klimoski & Hu, 2012). Detta skapar mening och betydelse 

för vad vi uppfattar i denna kognitiva reflektionsprocess där individer kan använda sig utav vad 

de vet i relation till vad som pågår i deras omgivning (Klimoski & Hu, 2012). Samtidigt som 

det utvecklas en förmåga att upptäcka de inre processerna så bekräftas en position i ens 

medvetande som Jordan (2015) kallar vittnessjälvet. Denna del av ens jag står vid sidan om de 

inre processerna och upplevs som ett centrum av medvetenhet vilken kan betrakta processerna 

utan att bli helt uppslukad av dem. När vittnessjälvet etablerats kan individen börja frigöra sig 

själv från omedveten inbäddning i sina inre processer (Jordan, 2015). Bristfällighet inom detta 

området tenderar att vara kärnan i både individers självmedvetenhet och situationsmedvetenhet 

(Klimoski & Hu, 2012). I den andra fasen så börjar individen lägga märke till att en viss känsla 

har väckts och därigenom skapas en uppfattning för vad som ska göras med den här känslan. 

Vittnessjälvet börjar nu aktivt relatera till de olika känslor och tankar som lyfts fram för att 

sedan sjunka in i sitt inre. Här frågar individen sig själv om hen ska låta de handlingsimpulser 

som väcks av en viss känsla fritt ska få ta över. Är känslan kanske en primitiv reaktion som 

individen bör släppa taget om eller är det en subtil och värdefull känsla som borde ges mer 

näring? (Jordan, 2015). Slutligen i den tredje fasen så kan individen löpande lägga märke till 

vilka känslor, tankar, önskningar och handlingsimpulser som skapas i det inre utan att behöva 

vara bunden till dem. Här flyttas den inre jagkänslan över från att ha varit inbäddad i de inre 

processerna till att bli förtrogen till vittnespositionen. Vittnessjälvet fungerar som ett inre 

subjekt som kan reflektera över, utvärdera och ta ställning till vad som ska göras med alla dessa 

känslor, tankar och impulser (ibid). 

I figur 2 så visas exempel på sex inre processer och deras härledning från att vara subjekt i 

individens omedvetande till att bli objekt i individens medvetande. När personen medvetet kan 

lägga märke till processerna som objekt så följer nästa steg att medvetet ta ställning till 

produkterna av varje process, för att slutligen kunna bearbeta och hantera processernas roll i 

ens medvetande.   



13 

 

Figur 2: Grader av självinsikt för sex typer av inre processer (Jordan, 2015). 
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2.2.5 Att använda självinsikt som ett verktyg 

Med hjälp av socialpsykologiska teorier kan vi erhålla större insikt i oss själva och därmed göra 

det lättare för oss att skapa en förståelse för andra. Däremot finns det en risk för att denna insikt 

blir passiv om vi inte agerar och utnyttjar den för att bearbeta oss själva och vår egen verklighet 

(Bjerkeseth, 1990). Likt pedagogen, som inom den kommunikativa pedagokiken själv anses 

vara sitt eget bästa verktyg (Cederwald, 2006), så besitter även ledaren, i sin kommunikativa 

roll, ett starkt redskap i form av sig själv. Bjerkeseth (1990) menar på att om en individ har 

större medvetenhet om sig själv kan personen i fråga även utnyttja sin personlighet som ett 

verktyg. Det gäller dock att ledaren har god självinsikt och förstår sig själv i sina 

handlingsmönster och de signaler som erhålls från medarbetare och kollegor. Genom större 

medvetenhet och självinsikt kan ledare och andra individer ge sig själv ”empowerment” i form 

av en större förmåga att påverka sitt öde (Jordan & Lundin, 2001).  

”I synnerhet innebär ökad medvetenhet om det egna inre större möjligheter att umgås på ett 

konstruktivt sätt med låsta yttre situationer, genom att de egna känslorna och 

tolkningsmönstren förvandlas från givna konstanter i upplevelsen till variabler som går att 

transformera, eller åtminstone omvärdera” (s.48, Jordan & Lundin, 2001). 

För att ledare ska kunna arbeta effektivt i sin kommunikativa roll krävs det även att ledaren 

skapar en förståelse för andras perspektiv. Om ledaren själv inte lägger märke till sina egna 

reaktioner och beteendemönster så blir det också svårare att förstå sig på andras. Som ledare är 

det viktigt att vara medveten om att ens egna tolkningar inte nödvändigtvis behöver stämma 

överens med andras uppfattningar av samma situation. Detta eftersom alla människor har olika 

socialt konstruerade bakgrunder vilket leder till att de gör individuella och olika tolkningar av 

allt de upplever (Berger & Luckmann, 1999). För att läsa av en individ i en viss situation är 

därför ledarens kartläggning av hur hen själv tenderar att tolka andra personer eller situationer 

av stor betydelse. Ledarens kartläggning av hens egna tolkningar kommer sedan att ligga som 

grund för hens förståelse av andra, vilket kan skapa förutsättningar för ledare och medarbetare 

att kommunicera på en gemensam nivå. Ledarskap är ett komplext fenomen som bland annat 

kräver att ledaren har självmedvetenhet och situationsmedevetenhet för att kunna förmedla 

budskap så att det tas emot med samma mening som ledaren hade i avsikt att förmedla (Block, 

2014). Saknas denna medvetenhet hos ledaren kan problem uppstå när budskap ska 

kommuniceras mellan sändare och mottagare. För att öka chanserna till att meningen bakom ett 

budskap ska komma fram på ett effektivt sätt är det därför fördelaktigt om ledaren har en 

förståelse för hur det som kommuniceras kan mottas och tolkas utifrån olika perspektiv.  

2.3 Analysram 

I vår analysram sammanfogas de olika teoretiska koncepten som utgör vår konceptuella 

referensram. Analysramen består av en egenkonstruerad konceptuell modell vilket är en 

härledning av den betydelse som ledarens självinsikt kan ha för de förutsättningar som ligger 

till grund för ledarens samt medarbetarnas kommunikativa beteende, vilket i slutänden kan 

bidra till en mer effektiv kommunikation för både ledare-följare relationen samt för relationen 

mellan yrkesgrupperna. Dessa förutsättningar och centrala beteende baseras på Johansson et 

al’s (2014) teoretiska ramverk kring konceptet kommunikativt ledarskap som är framtaget i 

syfte att underlätta analys och utveckling av ledares kommunikativa kompetens i framtida 

forskning.  

I vår inre värld kan vi hitta de förutsättningar som ligger till grund för ledarens kommunikativa 

beteende. Genom att ledare tolkar sitt eget beteende så blir de medvetna om sina inre processer 

(Bem, 1972; Jordan, 2015; Klimoski & Hu, 2018). Ledare som har 
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kommunikationsmedvetande planerar och anpassar avsiktligt deras kommunikation till olika 

individer och grupper (Johansson et al., 2014). Genom självreflektion kan de bearbeta de inre 

processerna och filtrera de kommunikativa erfarenheter som bygger på kommunikativ 

bekantskap (block, 2014). Denna bekantskapen med kommunikation kan exempelvis erhållas 

genom formell träning och/eller övningar på kommunikationskurser, seminarium och 

workshops (Johansson et a.l, 2014). Att ha en kommunikativ attityd är också en förutsättning 

för ett kommunikativt ledarskap (ibid). Genom självinsikt och förståelse för sitt eget beteende 

så kan ledare påverka attityden som influerar dess kommunikationsbeteende (Jordan, 2015). 

Tycker exempelvis en ledare att kommunikation är viktigt så ägnar de också mer tid och resurser 

till möten och konversationer (Johansson et al., 2014). Vidare så krävs det en kommunikativ 

förmåga hos ledaren. Denna förmåga kan relateras till både individers 

kommunikationskompetens och hur kommunikationsklimatet är fastställt, vilket kan 

möjliggöra eller begränsa kommunikationen i en viss situation (ibid).  

När ledaren blir medveten om sitt kommunikativa beteende (självmedvetenhet) i relation med 

andra (interpersonell medvetenhet), så öppnar hen upp för möjligheten att nå ett effektivt 

samarbete i en social kontext (interpersonell effektivitet) (Klimoski & Hu, 2018). Självinsikt, 

som enligt Klimoski & Hu (2018) är en gren av självmedveten, kan ses som ett verktyg för att 

transformera inre processer så som känslor och attityder (Jordan, 2015). Självinsikt kan därför 

hjälpa ledare med att förstå och transformera inre processer så att de stämmer överens med de 

kommunikativa förutsättningarna som krävs för ett effektivt och kommunikativt ledarskap. 

Dessa insikter hjälper då ledaren att skapa en mer fördelaktig och effektiv 

kommunikationsrelation med sina medarbetare. Till följd kan ett effektivare 

kommunikationsklimat mellan yrkesgrupperna byggas när förståelsen för individers 

kommunikativa beteende ligger som grund för framtida beslut. Genom sitt eget kommunikativa 

beteende så kan ledaren påverka medarbetarnas handlingar, beteende och attityder (Lager, 

2017). Därav kan ledaren lättare ta fram konstruktiva lösningar till förändring och förbättring 

av den kommunikativa kulturen och därmed påverka kommunikationsprocesserna mellan 

läkare och sjuksköterskor.  

 

Figur 3: Konceptuell modell 

 

Förklaring av den konceptuella modellen: 

1. Genom att tolka och skapa förståelse för sitt kommunikativa beteende så blir ledaren 

självmedveten. 
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2. Genom självmedvetenhet så kan ledare lättare förstå andras beteende och kan därmed 

nå interpersonell medvetenhet i ledare-medarbetare relationen. 

3. Genom förståelse för sig själv och sina medarbetare öppnar ledaren upp möjligheten för 

ett effektivt samarbete (interpersonell effektivitet).  

4. Med självinsikt som verktyg kan ledaren identifiera, medvetet ta ställning till och 

avsiktligt bearbeta inre processer. Genom att konstruktivt transformera dem i enlighet 

med de kommunikativa förutsättningarna som ledarskapet kräver, kan ledaren 

implementera sin insikt för att påverka kommunikationsprocesserna mellan 

yrkesgrupperna.   

 

3 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder och ansatser som använts i rapporten. I metodavsnittet 

beskrivs likaledes tillvägagångssättet vid datainsamlingen. Vidare följer ett stycke om 

tillvägagångsprocessen. Därefter sker en diskussion kring den insamlade datans relevans och 

trovärdighet samt en kritisk granskning av de källor och metoder rapporten baseras på. 

Avslutningsvis redogörs för vilka etiska övervägande som följts under arbetets gång.  

3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Abduktiv ansats 

Studien följer en abduktiv ansats eftersom vi under arbetets gång har växlat mellan att låta 

teori styra empirin och tvärtom. Studien inleds med en litteraturundersökning av tidigare 

forskning och utifrån det definierades ett forskningsgap. Under processen att definiera ett 

forskningsgap har vi, utifrån tidigare studier, även identifierat relevanta teorier för vår studie, 

vilket sedan lagt grunden för vår konceptuella modell samt vår empiriska undersökning. 

Genom att inledningsvis börja studien utifrån tidigare forskning har vi först utgått från att 

teorin styr det empiriska underlaget och därmed började studien med deduktiv ansats 

(Ulvenblad & Söderbom, 2016). Eftersom teorierna kan vara svåra för respondenterna att 

förstå och ge utvecklade svar på, valde vi att inte forma vår intervjuguide efter tidigare teorier. 

Intervjuguiden konstruerades istället med frågor kopplat till koncepten kommunikation och 

självinsikt för att få en bild av respondentens tankar kring dessa samt hur de använder 

kommunikation och självinsikt i sitt vardagliga ledarskap. Efter att intervjuerna genomförts 

har respondenternas svar analyserats för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vilka 

teorier vi kan koppla dem till och således följer analysmomentet en induktiv ansats 

(Ulvenblad & Söderblom, 2016). Genom att låta studien följa en abduktiv ansats och växla 

mellan en deduktiv samt induktiv approach, har vi öppnat upp möjligheten för en flexiblare 

studie. Med en abduktiv ansats tillåter vi oss själva att ta till oss nya intryck från empirin 

samtidigt som vi kan grunda studien i tidigare teorier samt inspireras av resultat från tidigare 

forskning.        

3.1.2 Kvalitativ metodologi  

Genom att låta semistrukturerade besöks- och telefonintervjuer ligga som grund för vår 

empiriska studie så har vi implementerat en kvalitativ metodologi. Anledningen till vi har valt 

en kvalitativ metod är för att studiens syfte omfattas av den samhällsvetenskapliga forskningen 

och är av beskrivande karaktär, vilket innebär att en kvalitativ metod att föredra (Ulvenblad & 

Söderbom, 2016). Arbetets ämnesområde undersöker självinsikt och kommunikation vilket 
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innebär att studiens fokus ligger på mening och interaktion (David & Sutton, 2017). Således 

har analysen genomförts med en hermeneutisk kärna utifrån ett interpretativt synsätt då vi i vår 

analys har beskrivit och kvalitativt tolkat de skeenden och berättelser som respondenterna gett 

oss kopplat till våra teoretiska koncept. Genom att vi i vår analys utgår från en hermeneutisk 

kärna med ett interpretativt synsätt, finner vi stöd för en processmedvetenhet som utgår ifrån 

ett subjektivt tolkande för att nå en helhetsförståelse, där vi avstår från objektiva resonemang. 

Vidare grundar sig vår analys på sociologiska och psykologiska teoretiska koncept vilket gör 

att vi följer en konstruktionistisk tradition (David & Sutton, 2017). 

3.2 Litteraturgenomgång 

Genom att påbörja arbetet med en skrivbordsundersökning lades grunden för att möjliggöra vår 

studie. Med hjälp av skrivbordsundersökningen kunde vi undersöka befintliga studier samt 

analysera tidigare resultat för att på så vis skapa en tydligare bild kring vårt ämne och därmed 

avgöra om vår studie var fysisk möjlig att genomföra. Genom skrivbordsundersökningen kunde 

vi konstatera möjliga gap inom forskningen, som vi med vår problemformulering kunde bidra 

till. Efter att först ha genomfört en förundersökning baserat på forskning kring sociala 

interaktioner utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, insåg vi att en studie kring 

perspektivet skulle medföra en för omfattande undersökning. Genom att undersöka symbolisk 

interaktionism fann vi däremot möjligheten att smalna av vår studie genom att istället rikta 

fokus på sociala interaktioner utifrån ledares egna beteende och handlingar. Av den anledningen 

beslutade vi oss för att istället rikta vår studie till att undersöka ledarens självinsikt i relation till 

kommunikation inom vården, då vi såg en koppling mellan självinsiktsteori och de faktorer som 

påverkar ledarens kommunikativa beteende. För att leta efter tidigare forskning sökte vi efter 

vetenskapliga artiklar med hjälp av både svenska och engelska sökord kopplat till symbolisk 

interaktionism, självinsiktsteori, kommunikativt ledarskap och kommunikation inom 

sjukvården. I syfte att erhålla en viss validitet och trovärdighet har de vetenskapliga artiklarna 

som utgör basen för litteraturgenomgången främst hämtats från Google schoolar samt 

högskolan i Halmstads databas Retriever research. Detta för att därigenom kunna säkerställa att 

utvalda artiklar blivit granskade samt att de uppfyller de krav som ställs för att vara en 

vetenskaplig artikel.   

Som komplement till de vetenskapliga artiklarna baseras vår studie även på relevant litteratur 

kopplat till självinsiktsteori, kommunikation, ledarskap samt sjukvård. Litteraturen som 

använts till studien har hämtats och lånats från högskolan i Halmstads egna bibliotek.  Vi har 

även, löpande genom arbetets gång, använt oss av boken värt att veta om uppsatsskrivande 

skriven av Arne Söderbom och Pia Ulvenblad (2016) för att strukturera arbetsprocessen och 

vägleda bedömningen av vilka metoder, ansatser och synvinklar som anses lämpliga i relation 

till arbetets syfte och problemformulering.   

Sökord: Symbolisk interaktionism, symbolic interaktionism, självinsikt, self-perception, self-

insight, kommunikation inom sjukvården, ledarskap, leadership, kommunikativt ledarskap, 

communicative leadership, självmedvetenhet, self-awarness  

3.3 Empirisk studie 

Vår studie syftar till att genomföra en kvalitativ undersökning och således har vi lagt fokus på 

ett beskrivande syfte för en djupare analys av vår insamlade data. För att kunna gå mer på djupet 

i vår studie så krävdes det att vi smalnade av vårt ämne och att vi begränsade undersökningen. 

Av den anledningen valde vi att avgränsa studien efter ett antal kriterier som respondenterna 

förväntades uppfylla för att anses lämpliga till undersökningen. Kriterierna, samt valet av 
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respondenter, grundar sig i en urvalsprocess bestående av ett selektivt icke-slumpmässigturval, 

ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. En mer detaljerad beskrivning av urvalsprocessen 

presenteras nedan.    

3.3.1 Val av respondenter 

Genom studiens urvalsprocess kunde vi boka och genomföra sammanlagt sex olika besöks- och 

telefonintervjuer som varade mellan 30–45 minuter, med respondenter med olika 

chefsbefattningar. De kriterier som sattes upp vid valet av respondenter var att de skulle vara 

ledare som har, eller tidigare har haft, en formell chefsposition inom sjukvårdsorganisationen 

Region Skåne. De tillfrågade respondenterna har anonymiserats och namngetts enligt deras roll 

inom organisationen. Utifrån dessa kriterier kom följande deltagare att delta i vår studie:  

Respondent Roll inom 

organisationen 

Antal år inom 

organisationen 

Antal år i 

rollen 

Längd på 

intervjun 

Verksamhetschefen Verksamhetschef 42år 2år 00.41.31 

Sektionsledaren Sektionsledare 31år 3år 00.29.59 

Förvaltningschefen Förvaltningschef 19år 1år 00.36.36 

Team-chefen Team-chef 43år 7år 00.46.19 

Enhetschefen Enhetschef 35år 16år 00.39.21 

Kommunchefen Enhetschef 24år 15år 00.34.36 

3.3.2 Urvalsprocess 

I studien undersöks hur ledare inom sjukvården genom självinsikt kan påverka 

kommunikationen mellan yrkesgrupperna och således utgörs studiens population utav ledare 

inom sjukvården (David & Sutton, 2017). David och Sutton (2017) menar på att om 

populationen är för stor för att göra undersökningen möjlig, krävs ett urval som representerar 

populationen. I syfte att välja ut respondenter som ansågs relevanta till att representera 

populationen gjorde vi först ett selektivt icke-sannolikhetsurval efter kriteriet att vi enbart valde 

att rikta studien till att fokusera på ledare som har eller tidigare haft ett formellt uppdrag inom 

sjukvården (ibid). Anledningen till att enbart respondenter med erfarenhet av ett formellt 

ledarskap valts ut till studien är för att sjukvården präglas av många informella ledare som 

eventuellt saknar den kompetens eller kunskap som vi efterfrågar. Fördelen med vårt selektiva 

urval är att vi därigenom själva har kunnat handplocka en grupp ledare som vi tror kan 

representera populationen och som med större sannolikhet besitter informationen som vi 

behöver för att kunna ge svar på vår frågeställning (ibid). Nackdelen med ett selektivt urval är 

att urvalet bygger på författarens uppfattning om vilka som kan tänkas vara lämpliga för 

undersökningen och därmed riskerar vi att utelämna grupper i populationen som eventuellt sitter 

inne på viktiga infallsvinklar som är relevanta för vår studie (ibid). I syfte att försöka förhindra 

att vi gick miste om viktig information valde vi därför att intervjua formella ledare med olika 

befattningar inom sjukvården.  

Med utgångspunkt från det selektiva genomfördes även ett bekvämlighetsurval där vi valde att 

begränsa valet av respondenter till att enbart omfatta formella ledare inom sjukvården i Region 

Skåne (Denscombe, 2018). Anledningen till att vi valde att avgränsa studien geografiskt på en 

regional nivå grundar sig att vi ville att respondenterna skulle vara lättillgänglig för oss som 

författare, i syfte att öppna möjligheterna för att i första hand kunna genomföra 
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besöksintervjuer. Nackdelen med bekvämlighetsurval är att resultatet av studien inte går att 

generalisera till hela populationen (David & Sutton, 2017).  Det är därmed viktigt att vi som 

författare är medvetna om att vårat resultat är begränsat till det urval vi gjort och att senare 

forskning med ett annat urval kan genera ett annorlunda resultat. 

Slutligen valdes studiens respondenter ut genom ett snöbollsurval där vi först intervjuade några 

respondenter som vi lyckats få kontaktuppgifter till via personliga kontakter inom vården 

(David & Sutton, 2017). Efter intervjuerna gav de intervjuade respondenterna oss 

kontaktuppgifter till andra formella ledare inom sjukvården i Region Skåne som även de 

uppfyllde våra kriterier (David & Sutton, 2017). Efter att vi fått vidare kontaktuppgifter 

kontaktades respondenterna först via mail (se bilaga 1) och därigenom bokades antingen en 

besöks- eller telefonintervju in i enlighet med vårt respektive respondentens schema. 

Respondenterna som intervjuades kommer alla från olika delar av organisationen och besitter 

eller har besuttit olika formella ledarroller. Anledningen till att vi inte har valt att avgränsa 

studien till en specifik avdelningen eller till en specifik roll är för att vi är intresserade av att få 

en mer generaliserad bild av kommunikationen inom sjukvården.  

3.3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen utgörs främst av semistrukturerade besöks- och telefonintervjuer. För att få 

intervjuer med respondenterna så författade vi ett förfrågningsbrev om intervju (se bilaga 1) 

som vi skickade ut till olika ledare, som vi med hjälp av en kontaktperson fått kontaktuppgifter 

till. I några fall har vi även ringt direkt för att få ett snabbare svar. Efter att ha stämt av med 

respondentens schema så bokade vi in en besöks- eller telefonintervju med hänsyn till 

respondentens tillgänglighet. Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide (se bilaga 2) 

baserat på referensramens teoretiska koncept, kommunikation och självinsikt, och deras 

underkategorier. På så sätt täcker vi upp hela referensramen i våra intervjuer. Med en 

semistrukturerad intervjuguide fanns möjligheten att ställa följdfrågor i de fall vi upplevde att 

det fanns mer information att hämta från respondentens svar. Genom att basera intervjuerna på 

en semistrukturerad intervjuguide har vi även skapat en flexibilitet då vi haft möjligheten att 

lägga till eller ta bort frågor från intervjuerna efter hand som vi kommit till insikt med vilka 

frågor som är relevanta i relation till vårt syfte. Detta innebär att vi har haft med frågor som vi 

senare uteslutit för att få plats med mer relevanta frågor som bättre går att koppla till vår 

referensram.  

För att göra vårt empiriska material mer tillgängligt valde vi att transkribera de 

semistrukturerade intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare valde vi även att underlätta 

transkriberingen och analysen av vårt insamlade datamaterial genom att, med tillåtelse från 

respektive respondent, spela in alla besöks- och telefonintervjuer för att inte gå miste om viktiga 

detaljer under intervjun. Genom att spela in intervjuerna har vi dessutom gjort det möjligt för 

oss att vara mer närvarande i själva samtalet med respondenten, istället för att fokusera på att 

föra anteckningar. På det viset kunde vi skapa en mer personlig kontakt under intervjun för att 

därigenom få en djupare förståelse för respondentens svar. I början av intervjuerna inledde vi 

med lite allmänt småprat för att respondenterna skulle känna sig mer bekväma under samtalet, 

vilket sedan ledde in på grundläggande frågor om deras position inom organisationen samt om 

tidigare erfarenheter från liknande roller. Därefter fortsatte intervjuerna in på vart och ett av de 

två ämnesområdena, kommunikation och självinsikt, samt de olika underkategorierna. Där 

började vi med några öppna frågor om vad kommunikation, ledarskap och självinsikt innebär 

för dem. Detta för att vi skulle få en bra utgångspunkt inför vår analys där våra tolkningar kan 

relateras till respondenternas egna definitioner och uppfattningar och inte bara till valda teorier 

som respondenterna kanske inte känner till. Ämnesområdet självinsikt valde vi att ta sist då det 
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är ett lite tyngre område och kräver lite djupare tankebanor, vilket passar bäst i slutet av 

intervjun då respondenten kommit in i det aktuella diskussionsklimatet.  

Efter intervjuerna har vi lyssnat igenom alla inspelningarna för att kunna transkribera materialet 

till textformat och för att sedan presentera respondenternas utsagor i det empiriska kapitlet. I 

syfte att enbart rikta fokus på de svar som är relevanta för vår studie, valde vi att sammanfatta 

respondenternas utsagor enligt de huvudpunkter som vi ansåg vara väsentliga. Eftersom denna 

process varit beroende av våra subjektiva tolkningar har konsekvensen av det här valet blivit 

att vi riskerat att missa viktiga infallsvinklar. För att motarbeta detta har vi som författare enskilt 

fått lyfta de punkter som vi själva tyckte var viktiga för studien och sedan har diskussioner kring 

dessa förts innan de transkriberade intervjuerna sammanfattades. På grund av att intervjuerna 

följt en semistrukturerad intervjuguide, har de olika intervjuerna avvikit från varandra i den 

mån att vissa frågor har ersatts eller tagits bort efterhand. Eftersom intervjuerna differentierar 

sig mot varandra beroende på vilken respondent som intervjuats, så påverkas även upplägget 

vid presentationen av respektive respondents svar. För att undvika förvirring samt erhålla en 

viss struktur på empirikapitlet har vi därför valt att enbart utgå från koncepten kommunikation 

och självinsikt snarare än att bryta ner presentationen av respondenternas svar i underkategorier. 

Eftersom vi valt att inte använda oss av underkategorier finns en risk att den röda tråden 

försvinner och att det blir svårt för läsaren att ta in all text i den empirin som presenteras. Genom 

att använda oss av styckesindelningar och citat hämtade från intervjuerna hoppas vi på att ge 

mer liv i texten för att på så sätt underlätta läsningen av studien.  Förutom att bryta av och ge 

mer liv i texten, används citaten även som ett verktyg för att styrka eller förtydliga 

respondenternas utsagor i den presenterade empirin.     

En viktig detalj att nämna här är att då det är en kvalitativ studie vi har genomfört så är det näst 

intill omöjligt att vara helt objektiv i våra tolkningar och därför började analysprocessen till 

viss del redan vid genomförandet av intervjuerna samt under transkriberingen och i 

presentationen av empirin. Det har därför varit av yttersta vikt att vi i analysen tydligt 

poängterar vad som är objektiva fakta och vad som är våra subjektiva tolkningar av det 

insamlade materialet. 

3.3.4 Dataanalys 

Dataanalysen följer en flerstegsprocess som grundar sig i en systematisk analys med hänsyn till 

vår analysmodell (Gioia et al., 2013). Analysprocessen till den här studien följer fyra steg där 

det första steget (1) bestod av att samla in data till studien, vilket främst har gjorts genom 

semistrukturerade intervjuer med de utvalda respondenterna. Nästa steg i analysprocessen (2) 

var att identifiera och analysera relevanta mönster i det empiriska underlaget (Gioia et al., 

2013). I syfte att förenkla processen att analysera mönster i den insamlade empirin valde vi att, 

efter att de semistrukturerade intervjuerna transkriberats, sammanfatta varje enskild intervju 

efter de huvudpunkter som vi ansåg relevanta för vår studie. När samtliga intervjuer 

sammanfattats, sammanställde vi dessa i empirikapitlet för att sedan jämföra respondenternas 

utsagor med varandra och således hitta tydliga mönster i deras berättelser. De mönster som vi 

har analyserat baseras på likheter och skillnader i respondenternas utsagor. Konsekvensen av 

att först transkribera intervjuerna innan empirin analyseras är att det är vanligt förekommande 

att författarna börjar sin analys redan vid själva transkriberingen (Kvale och Brinkman, 2014). 

För oss som författare är det därmed svårt att förbli objektiva i analysen då vi bär med oss de 

emotionella och sociala aspekterna från intervjusituationen (ibid).  

Vidare fortsatte analysprocessen (3) med att vi, utifrån de mönster vi lyckats identifiera, 

jämförde samt analyserade teman i respondenternas svar (Gioia et al., 2013). Detta gjorde vi 

genom att först jämföra de mönster vi analyserat med varandra, för att sedan försöka 
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kategorisera dessa i djupare teman. Genom att vi har valt att grunda vår analys på mönster och 

teman i den insamlade empirin, följer den här studien en tematisk analysmetod (Fejes & 

Thornberg, 2015). Enligt Bryman (2011) är en tematisk analysmetod lämplig vid analys av 

kvalitativa data för att finna relevanta teman i det insamlade materialet och av den anledningen 

valde vi att applicera en tematisk analysmetod på vår studie. Ett problem med en tematisk analys 

är att det ibland kan vara svårt för författarna att dra gränser mellan de olika temana (Langemar, 

2007). Langemar (2007) menar däremot på att detta främst speglar sig i tematiska analyser med 

en deduktiv bakgrund. Genom att vi i den här studien har förhållit oss till en abduktiv ansats så 

har vi kunnat växla mellan teori och empiri och därmed lättare kunna urskilja samt kategorisera 

våra teman.  

Som sista steg (4) i analysprocessen valde vi att, med grund i teman i respondenternas svar, 

identifiera relevanta dimensioner kopplat till studiens forskningsfråga (Gioia et al., 2013). De 

identifierade dimensionerna har sedan analyserats genom att återkoppla detta till vår teoretiska 

referensram, vilket mynnar ut i studiens empiriska resultat. Genom att jämföra studiens 

empiriska resultat med den aktuella forskningsfronten återkopplar vi till vårt vetenskapliga 

problem för att sedan dra egna slutsatser och därigenom bidrar vi med ett eget resultat till den 

vetenskapliga forskningen.        

3.4 Trovärdighet och generaliserbarhet 

I strävan efter att skapa ett så trovärdigt resultat och ett så sanningsenligt innehåll som möjligt 

så har det varit viktigt att vi som författare förhållit oss till ett objektivt synsätt. Detta fullföljs 

genom att vi i så stor utsträckning som möjligt förkastar våra grundläggande antaganden och 

förutfattade meningar. Studiens analys grundar sig däremot i en hermenuetisk kärna med ett 

interpretativt synsätt och vilket har krävt att vi som författare subjektivt tolkat det empiriska 

underlaget. Genom att låta fakta som går att hämta från rapportens primära- respektive 

sekundära källor utgöra grunden för de tolkningar som gjorts kan vi som författare, trots ett 

subjektivt förhållningssätt, skapa ett objektivt och trovärdigt resultat. Eftersom rapporten 

behandlar både ett objektivt och ett subjektivt synsätt så har det varit viktigt att vi som författare 

tagit en kritisk ställning till vår insamlade data samt att vi har varit tydliga med vad som är ren 

fakta och vad som är tolkningar av det empiriska underlaget. 

Studiens reliabilitet är väsentlig i diskussionen kring trovärdighet då mätfel kopplat till 

undersökningen kan påverka analysen av relationen mellan beroende och oberoende variabel 

(David & Sutton, 2017). Vid undersökningar som baseras på intervjuer kan respondentens 

kompetens och insikt i ämnet spela en väsentlig roll för studiens reliabilitet (ibid). Av den här 

anledningen har vi kunnat säkerställa en viss reliabilitet då vi valt ut respondenter som har eller 

tidigare haft en formell ledarroll inom sjukvården och som därigenom har de kunskaper och 

erfarenheter som är nödvändiga för att vi ska få trovärdiga, relevanta svar på våra frågor. 

För att de svar vi samlat in ska vara relevanta och för att studien ska vara trovärdig så krävs det 

också att vi som författare kan garantera en viss validitet kopplat till undersökningen. Att mäta 

studiens validitet kan i många fall upplevas problematiskt då det kan delas in i flertalet olika 

underkategorier, som exempelvis uppenbar validitet (ibid). Uppenbar validitet syftar på att 

undersöka ifall mätinstrumentet är lämpligt för undersökningen (ibid) och eftersom självinsikt 

och kommunikation är två relativt abstrakta ämnen som ligger nära individen på en personlig 

nivå är det rimligt mätningen av begreppen undersökas genom någon form av interaktion som 

exempelvis observation eller besöksintervjuer. I den här studien grundar sig datainsamlingen 

främst i besöks- och telefonintervjuer och därigenom kan en viss uppenbar validitet konstateras.  

Vi är medvetna om att vi lämpligen borde riktat större fokus på fler besöksintervjuer, eventuellt 

försöka lösa platsobservationer, för att öka den uppenbara validiteten och studiens trovärdighet.    
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Intern och extern validitet är två allt mer kända och allmänna validitetstermer som det oftast 

pratas om kopplat till trovärdighet. Genom att koppla intervjufrågorna till de begrepp som vi i 

vår studie vill mäta samt undersöka och sedan sammanställa dessa i ett 

operationaliseringsschema, har vi kunnat säkerställa att vi samlat in data relevant till vår studie 

och därigenom konstateras en intern validitet (ibid).  

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras (ibid). 

Syftet med den här studien är att utveckla en analysram bestående av en egenkonstruerad 

konceptuell modell för att undersöka och skapa förståelse för hur ledarens självinsikt kan 

påverka kommunikationsprocesserna mellan yrkesgrupper snarare än att statistiskt förklara 

fenomenet, vilket medför att den här studien erhåller en lägre extern validitet. Jacobsen (2002) 

menar på att studier som låter ett mindre urval representera populationen, oftast kvalitativa 

studier, går att generalisera på en mer teoretisk nivå. Genom att vi i vår studie har valt ett färre 

antal respondenter med olika befattningar ifrån olika instanser inom organisationen, har vi till 

viss del därmed kunnat teoretiskt generalisera problemet (ibid). Vidare har vi även teoretiskt 

generaliserat problemet genom vår konceptuella modell.  Genom att vi teoretiskt generaliserar 

studiens problem kan vi även garantera att studien erhåller en viss nivå av extern validitet 

(David & Sutton, 2017).       

3.5 Operationalisering 

För att göra undersökningen mätbar har frågorna som ställts kopplats till koncept hämtat från 

teorierna kommunikation och självinsikt. Genom att dra konkreta kopplingar mellan 

respondenternas utsagor och de teorier som utgör vår konceptuella referensram kan vi 

operationalisera intervjuguiden och undersöka hur självinsikt hos ledaren kan påverka 

kommunikationsprocesserna mellan yrkesgrupperna inom sjukvården. Utöver de frågor som 

operationaliserats i schemat nedanför, ställdes även mer grundläggande frågor kring 

respondenten samt frågor kring effektiv kommunikation. Vi har valt att inte ta med varken de 

grundläggande frågorna eller frågorna kring effektiv kommunikation i operationalisering 

schemat då dessa inte utgör en del av vår konceptuella referensram. Siffrorna i schemat avser 

intervjufrågornas nummer i intervjuguiden. 

   

TEORI KONCEPT REFERENSER FRÅGOR 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation 

Kommunikation 

som fenomen 

Allwood, 1986 

Allwood, 2002 

Heide, 2002 

Ross, 2018 

Säljö, 2014 

Wenger, 1998 

5 

Kommunikation 

inom vården 

 

Leonard et al., 2004 

Shahid & Thomas, 2018 

Doucette, 2006 

Blom et al., 2015 

Rytterström, Cedersund, & 

Arman, 2009). 

Granerud & Severinsson, 

2007 

10-12 
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Ledarens 

kommunikativa 

roll 

 

Naylor, 2004 

Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012 

Johansson et al., 2014 

Mattson et al., 2015 

Lager, 2017 

Towler, 2003 

Block, 2014 

8-9 

 

 

 

 

 

Självinsikt 

Självinsikt som 

fenomen 

Klimoski & Hu, 2012 

Bem, 1972 

Jordan, 2015 

Sundbom et al., 2013 

Bjerkeseth, 1990 

13-14 

Inre processer Jordan, 2015 

Kegan, 1982 

Kegan, 1994 

Blumer, 1986 

Cederwald, 2006 

15-16 

Utveckling av 

självinsikt 

Jordan, 2015 

Klimoski & Hu, 2012 

17-19 

Självinsikt som 

verktyg 

Bjerkeseth, 1990 

Cederwald, 2006 

Jordan & Lundin, 2001 

Berger & Luckmann, 1999 

Block, 2014 

20 

3.6 Källkritik 

Vid datainsamlingen användes primära- och sekundära källor. De primära källorna omfattade 

information som gick att hämta direkt från företaget/organisationen i form av besöks- och 

telefonintervjuer. För att kritiskt granska källorna och val av metod kan eventuella felkällor vid 

en intervju vara att respondenten saknar nödvändig kunskap som berör ämnet. Ett annat tänkbart 

fel kan vara att respondenten skönmålar sanningen eller undanhåller information, vilket kan 

resultera i att insamlad data till rapporten avviker från hur verkligheten ser ut. Inför de 

genomförda besöks- respektive telefonintervjuerna fattades beslutet att inte skicka in 

intervjuguiden till respondenterna i förväg. Detta för att minimera risken att respondenten 

förbereder svar som kan tänkas skönmåla samt avvika från verklighetsbilden. Konsekvensen av 

detta kan eventuellt vara att respondenten inte hinner ge ett lika utförligt svar och att vi som 

författare därmed går miste om nödvändig information. För att förhindra att fel av den här 

karaktären uppstår har respondenter med formella ledarroller inom sjukvården valts ut, i syfte 

att säkerställa att respondenterna besitter den information och kunskap som vi efterfrågar. 

Vidare motarbetade vi även risken för att gå miste om nödvändig information genom att 

använda oss av en semistrukturerad intervjuguide. Vid en semistrukturerad intervju är det 

viktigt att vi som författare är medvetna om att intervjuerna kan se olika ut beroende på de 

följdfrågor vi väljer att ställa till respondenterna. Därmed kan även resultaten från de olika 

intervjuerna variera, vilket är något som bör tas i beaktning vid analys av det empiriska 

underlaget. Svaren som ges från intervjuerna har sedan granskats med kritiska ögon och vägts 

mot tidigare forskning för att ge en så rättvisande bild som möjligt. 
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De sekundära källorna som använts består av tidigare studier, artiklar samt litterära källor. De 

sekundära källorna har främst använts för att skapa en övergripande bild av befintlig forskning 

samt som grund för vår teoretiska referensram. Eftersom litteraturen samt resultat från tidigare 

studier baseras på tolkningar utifrån författarnas egna perspektiv, har även dessa källor 

undersökts utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Detta genom att väga artiklarna och litteraturen 

mot varandra samt genom att jämföra tidigare resultat med det resultat vi erhållit från våra 

besöksintervjuer.  

Vi är väl medvetna om att analysunderlaget styrs av de frågor som ställdes till respondenterna 

vid intervjuerna. Vi är även medvetna om att det framtagna resultatet är en produkt av vår egen 

tolkning av analysunderlaget, vilket även styrs av utvalda metoder och avgränsningen. Således 

bör även en kritisk reflektion kring den egna rapporten tas i beaktning då det enbart erbjuder ett 

av många möjliga resultat och därmed kan vi inte generalisera vår undersökning till att stämma 

med samtliga studier. Senare forskning med andra metoder, avgränsningar och urval, kan 

möjligtvis påvisa ett annat resultat som på något sätt avviker från det vi genom vår 

undersökning kommit fram till.      

3.7 Etiska överväganden 

Hälso- och sjukvården är en bransch som hanterar och arbetar med känslig information samt 

känsliga ämnen. Hälso- och sjukvården ställer således höga krav på att anställda och andra 

möjliga intressenter har ett etiskt och moraliskt förhållningssätt i enlighet med de 

sekretesspolicyer som finns uppsatta. Under arbetets gång har vi intervjuat flertalet personer 

som jobbar inom branschen och därmed har moraliska samt etiska övervägande varit av yttersta 

vikt i framtagandet av arbetets undersökning. Vid färdigställandet av intervjuguiden har vi 

därför varit noga med att lägga fokus på att ställa frågor som är relevanta för studien och 

exkludera frågor som på något sätt kan upplevas som nedvärderande eller kränkande gentemot 

såväl respondenten som organisationen. Detta har vi gjort genom att undvika frågor som kan 

tänkas falla inom ramarna för respondentens sekretess och därmed har vi valt att utelämna 

frågor som direkt går att koppla till patienterna. Vidare har vi även valt att inte ställa några 

frågor beträffande respondentens kön, religion, etniska bakgrund och så vidare. 

För att underlätta transkriberingen av intervjuerna och för att kunna fokusera på att göra 

intervjuerna personliga, snarare än att rikta fokus på att anteckna, har dessa spelats in. För att 

få spela in intervjuerna krävs enligt lag (4:9 Brottsbalken) ett godkännande från respektive 

respondent. Av den anledningen påbörjades intervjuerna med att vi meddelade respondenten 

att vi planerade att spela in samtalet, vilket följdes av frågan ifall vi hade respondentens 

godkännande att genomföra detta. Respondenterna har ställt upp på intervjuerna frivilligt och 

det har också varit viktigt för oss att vi tidigt i intervjun har poängterat detta. Därmed har vi 

varit tydliga med att respondenten närsomhelst kan välja att avbryta intervjun eller att avstå från 

att svara på en fråga. När det kommer till etik och moral har även respondentens integritet varit 

aktuellt får vår undersökning. Vi har därmed meddelat respektive respondent att de under 

rapporten kan förbli anonyma om så önskas. Utav de tillfrågade respondenterna var det en 

person som önskade att få bli anonym. För att underlätta för oss själva i arbetsprocessen har vi 

därför valt att anonymisera samtliga respondenter.  För att säkerställa att vi följer att etiskt 

förhållningssätt har ljudinspelningar från intervjuerna raderats efterhand som vi har 

transkriberat och sammanställt det empiriska materialet. Vidare har vi, i förhållning till GDPR, 

valt att inte lagra några personuppgifter.  
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4 Empiri  

Under det här avsnittet kommer En samanställning av det empiriska underlaget att presenteras 

för att i senare skede kunna analyseras med hänsyn till vår konceptuella referensram. För att 

ge en bild av respondenternas bakgrund, inleds kapitlet med en kortare presentation av 

respektive respondent. Respondenterna har anonymiserats och istället för att namnge 

personerna har vi därför valt att presentera varje respondent i enlighet med deras position 

inom företaget. Efter presentationerna kommer vi att presentera respondenternas svar från 

intervjuerna genom att sammanställa den mest väsentliga informationen. Sammanfattningen av 

respondenternas utsagor presenteras under koncepten kommunikation och självinsikt.  

4.1 Verksamhetschefen 

Verksamhetschefen har jobbat inom organisationen i 42år och jobbat som verksamhetschef 

för en kirurgisk klinik i närmare två år, men har numera gått ner i ansvar då hen börjar närma 

sig pension. Utöver den här befattningen har Verksamhetschefen även 14 års tidigare 

erfarenheter av att vara medicinsk chef för kärlkirurgin på sjukhuset. Som verksamhetschef har 

personen haft ett brett ansvarsområde som innefattat såväl budget- och personalansvar som 

medicinskt ledningsansvar.    

4.1.1 Kommunikation  

För Verksamhetschefen började dagens arbetspass med att öppna datorn för att svara på mejl. 

Dagen var sedan inrutad med en mängd olika inbokade möten. För Verksamhetschefen innebar 

detta att kärnan av chefsarbetet, det vill säga att leda kliniken, fick ske på kvällar och helger. 

Enligt Verksamhetschefen skedde 30 procent av den dagliga kommunikationen genom direkt 

kommunikation och de resterande 70 procenten via övriga kommunikationskanaler. När det 

kommer till hur de olika kommunikationskanalerna tas emot från medarbetarna menar 

Verksamhetschefen på att det är den direkta kommunikationen som upplevs som mest 

konstruktiv och givande, därefter kommunikation via telefon och slutligen kommunikation i 

skrift. 

För Verksamhetschefen innebär ledarskapet av sjukhuspersonalen att vara en förebild och att 

vara den som går i täten. Vidare anser Verksamhetschefen att en viktig del i rollen som ledare 

innebär att vara en stödjande chef, som ser till att medarbetarna utvecklas. Genom att vara en 

stödjande chef menar Verksamhetschefen att medarbetarna ges känslan av utrymme och 

förtroende. Så länge arbetet gick framåt och gav positiva resultat, var Verksamhetschefen 

noggrann med att inte lägga sig i hur sektionscheferna under hen valde att driva verksamheten 

framåt, utan fokus låg då istället på att åstadkomma förutsättningar för att nå uppsatta mål.  

Verksamhetschefen menar att positionen var väldigt styrd och att organisationen Region Skåne 

är mycket hierarkiskt uppbyggd. När det kommer till de kommunikativa aspekterna inom 

organisationen förklarar Verksamhetschefen att frågor ska beredas i linjen, det vill säga att 

frågor ska tas upp med närmsta chefen innan det går vidare till nästa steg i ledet. Vidare 

förklarar Verksamhetschefen också att rollen som verksamhetschef ofta hamnar i kläm mellan 

förvaltningsledning, sjukhusledning och medarbetare. Detta eftersom rollen innebär att vara en 

mellanchef som tjänar två herrar, där medarbetarna representerar den ena delen och 

företagsledningen den andra. Verksamhetschefen beskriver att rollen som mellanchef kan 

medföra en viss problematik då lojaliteten och förtroendet till medarbetarna ska försäkras 

samtidigt som kraven från företagsledningen måste uppfyllas. 
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Under sina år som chef ser Verksamhetschefen skillnader i hur hen kommunicerade med 

medarbetare i början av sin position jämfört med i slutet. Med åren har Verksamhetschefen 

blivit tryggare i sin arbetsroll och kommit till insikt att det inte finns några människor som kan 

greppa allting, vilket har gjort att Verksamhetschefen blivit mer ödmjuk i sin kommunikation. 

Med en mer ödmjuk approach upplever Verksamhetschefen exempelvis att hen lyssnar mer på 

underläkare och sjuksköterskor nu jämfört med i början av de första chefsuppdragen.  

“Jag menar är du trygg i dig själv så behöver du inte framstå som omnipotent, att du vet 

allt!” 

Verksamhetschefen beskriver att kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor i första 

hand sker genom direkt kommunikation. Vidare beskriver Verksamhetschefen hur det, inom 

sjukvården, än idag är alldeles för många doktorer som uppfattar sig själva som högre stående 

väsen, vilket bidrar till att det inte är en relation mellan två jämställda parter. Genom att det 

skapas en klyfta mellan sjuksköterskor och läkare, upplever Verksamhetschefen att det även 

uppstår kommunikationsproblem mellan yrkesgrupperna. Verksamhetschefen berättar att det 

därmed finns en strävan bland sjuksköterskor i sjuksköterskeutbildningen att profilera det till 

en unikare roll. Genom att odla fram specialistkunskaper på omvårdnad av människor går 

sjuksköterskan ifrån att vara en person med lite mer grundläggande medicinska kunskaper, 

vilket Verksamhetschefen inte tycker vara helt synkat med övriga professioner. Inom 

sjukvården finns det även de som anser att sjuksköterskorna är på väg att ta över doktorernas 

arbete och att doktorerna istället blir gästarbetare som ska lyda sjuksköterskorna. Enligt 

Verksamhetschefen är det här kommunikationsbristerna, mellan läkarna och sjuksköterskorna, 

tenderar att uppstå.   

Vidare anser Verksamhetschefen att det inom Region Skåne ofta uppstår 

kommunikationsbrister när kommunikationen ska gå mellan organisationens olika 

sjukhuskliniker. Kommunikationsvägarna för att hantera patienternas alla problem är inte 

sömlösa och därför ganska otympliga. Enligt Verksamhetschefen är det ett ohyggligt 

kommunikationsavstånd mellan kliniker och där uppstår det då en informationsförlust när flera 

sjukhus blandas in.  

“Om du behöver blanda in ett annat sjukhus då börjar det bli riktigt besvärligt därför att 

motsvarande fragmentering är där. Det blir alltså allt svårare att hålla ihop ett 

helhetsperspektiv på en sjuk människa! “ 

När det kommer till skillnader i kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor då jämfört 

med nu, menar Verksamhetschefen att de yngre doktorerna generellt sett har en mycket öppnare 

och rakare kommunikation än vad Verksamhetschefen och jämnåriga kollegor hade i 

motsvarande ålder. Verksamhetschefen berättar att det var ett extremt hierarkiskt system när 

hen började arbeta inom organisationen och att de yngre doktorernas sätt att kommunicera på 

kan bero på att skolan är mindre auktoritär idag. Verksamhetschefen tror även att utbildningen, 

där det idag uppmuntras till att ta egna initiativ till grupparbete i större omfattning, kan vara en 

bidragande faktor till dagens kommunikationsklimat mellan läkare och sjuksköterskor. 

Effektiv kommunikation innebär i Verksamhetschefens mening att sändaren kan formulera ett 

problem eller sin ståndpunkt till en mottagare som både begriper vad som sägs samt har en 

förmåga att göra något åt det. Ett problem med effektiv kommunikation inom sjukvården är, 

enligt Verksamhetschefen, att det inte alltid är den som är närmast i ledet som har alla förmågor 

för att lösa alla problem. Problem som uppstår kan därmed behövas gå igenom flera steg i 

linjekommunikationen innan det når fram till rätt mottagare som besitter förmågorna att lösa 

problemet. Enligt Verksamhetschefen är det här som det oftast uppstår ineffektiv 
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kommunikation då information som måste gå genom flera led ofta tenderar att bli ganska 

distorderad.   

“Säg att du har en fem-skiktad organisation och att du på bottenvåningen har ett bekymmer 

som då ska förmedlas igenom, där varje nivå har ett behov av att frisera sanningen en smula. 

När du är uppe på nivå fem så har du en ganska distorderad information.” 

4.1.2 Självinsikt 

Verksamhetschefen är övertygad om att det är viktigt med självinsikt för ett fungerande 

ledarskap. Verksamhetschefen skiljer på självinsikt och självbild och menar att en del av 

självinsikten handlar om att inse att självbilden inte alltid är överensstämmande med 

omgivningens bild. Självinsikt för Verksamhetschefen innebär att du har en nykter bild på dig 

själv och framför allt en ödmjuk inställning till att du inte begriper allt. Verksamhetschefen 

menar att en viktig del av självinsikt är att vara prestigelös och att ta till sig människor som 

besitter de förmågor du själv saknar. 

Verksamhetschefen vill gärna tro att medarbetarna uppfattade hen i sitt ledarskap som rättvis 

och öppen med förmågan att erkänna sina misstag. Även ifall Verksamhetschefen inte ägnar 

någon utsatt tid av arbetsdagen till självreflektion menar hen ändå att självinsikt i allra högsta 

grad har en inverkan på ledarskapet och samarbetet med medarbetarna. I Verksamhetschefens 

ledarskap har självinsikt bidragit till en trygghet i yrkesrollen och en trygghet i att erkänna när 

ens kompetens inte räcker till för att lösa problemet. Verksamhetschefen berättar hur mindre 

erfarna individer gärna vill visa framfötterna när de får ett ökat ansvarsområde, vilket kan leda 

till att de kliver över en linje där de tar sig vatten över huvudet. Här menar Verksamhetschefen 

att självinsikt kan hjälpa ledare och medarbetare att bli medvetna om sina styrkor och svagheter. 

Självinsikt öppnar också upp möjligheten till att skapa medvetenhet om andra människors 

styrkor och svagheter, något som kan bidra till en slagkraftig kombination där olika 

yrkeskategorier kan dra nytta av varandras förmågor.  

Verksamhetschefen tror även att självinsikt hos ledare och chefer kan bidra till att ledaren lättare 

kan påverka sin egen samt medarbetarnas inställning till förändring, men att fokuset bör ligga 

på förbättringsarbete istället för enbart förändring. Verksamhetschefen menar att det ibland blir 

lite av ett självändamål att bedriva förändring, något som beror på att skälet och behovet för 

förändringen inte analyserats. Slutligen så anser Verksamhetschefen att det är självklart att 

attityder kan påverkas genom självreflektion. Anledningen till att Verksamhetschefen inte 

ägnade någon tid till självreflektion under arbetsdagen var för att det inte rymdes under 

kontorstid. Ibland kände sig Verksamhetschefen som en ekorre som sprang på olika möten, men 

med tiden så lärde sig hen vilka möten som var nödvändiga att närvara på och vilka som gick 

att delegera vidare. 

4.2 Sektionsledaren 

Sektionsledaren har tidigare arbetat som sektionsledare med ansvar över nattpersonalen på sin 

avdelning samt som enhetschef med ansvar för sjukhusets utbildningscenter. Sektionsledaren 

har jobbat inom Region Skåne sedan 1988 och besitter numera rollen som sjuksköterska på 

akutmottagningen för intensivvårdsavdelningen (IVA).   

 4.2.1 Kommunikation 

Sektionsledaren arbetar numera som sjuksköterska på en akutmottagning och förklarar att ett 

vanligt arbetspass börjar med att ledningen delar ut en disk, vilket innebär att ledningen delar 
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ut ett ansvarsområde som innefattar antingen medicin, kirurgi eller ortopedakut. Därefter 

fortsätter natten med att ta hand om patienterna på respektive ansvarsområde. Som 

sektionsledare innefattade rollen både patientansvar samt ansvar för en grupp kollegor. Som 

gruppledare bestod Sektionsledarens arbetspass av många möten med medarbetare gällande 

lönediskussioner samt utvecklingssamtal. Sektionsledaren var under sin roll även ansvarig för 

att gruppen skulle få den utbildning som krävdes. Utöver detta var Sektionsledaren 

driftansvarig, vilket betyder att sektionsledaren hade som ansvar att planera natten med ansvarig 

läkare och fördela arbetet mellan medarbetarna.  

Sektionsledaren berättar att mycket av det dagliga arbetet går åt till kommunikation och att 

anledningen till detta delvis beror på att det inom en så stor organisation som sjukvården alltid 

finns någon som besitter högre position, vilket enligt Sektionsledaren medför tunga 

beslutsvägar. Som sektionsledare är det viktigt att använda sig av samma 

kommunikationsinstrument som övriga sektionsledare, annars är risken att fel information 

kommer ut och då når inte budskapet fram. På grund av detta menar Sektionsledaren att rollen 

är väldigt styrd. 

Sektionsledaren anser att en ledare är en person som tar in all information i en situation och 

kommunicerar detta utåt för att hålla samman situationen så att det inte blir oreda. För 

Sektionsledaren är en ledare också en person med ett övergripande ansvar som medarbetarna 

kan koppla till hela tiden. Sektionsledaren berättar att kommunikationen från ledare till 

medarbetare till största del sker genom mejl för att säkerställa att alla får samma information 

samtidigt. Vid sidan av den indirekta kommunikationen sker även direkt kommunikation i form 

av arbetsplatsträffar där problem diskuteras och information utbyts. När det kommer till 

kommunikationen som är mer kopplad till sjukvården eller patientvården, berättar 

Sektionsledaren att allt måste dokumenteras för att inte riskera att patienten får en dubbeldos. 

Löpande pågår det därmed även en indirekt kommunikation i form av anteckningar i 

exempelvis skriftliga eller tekniska journalsystem.     

“Vi har ett speciellt informationsblad som heter Rets, där man skriver ner allting, och där 

måste vi skriva upp för det som inte är skrivet är inte gjort!” 

Enligt Sektionsledaren sker den direkta kommunikationen genom muntlig rapportering efter 

SBAR. Vidare förklarar Sektionsledaren att den muntliga kommunikationen inom sjukvården 

är väldigt hierarkiskt uppbyggd. Kommunikationen ska följa en slags linjekommunikation där 

information eller budskap som ska framföras först ska gå via den närmsta chefen innan det går 

vidare till nästa steg i hierarkin, annars uppstår problem där ett led i linjen går miste om 

informationen.         

“Går jag förbi min områdeschef och går vidare till verksamhetschefen då går ett steg i kedjan 

förlorat. Och det är en stor kedja! Därför att vi är många som ska få samma information.”   

Sektionsledaren berättar att kommunikationen inte var lika strukturerad förr som den är nu för 

tiden. När sektionsledaren reflekterar på sin egen kommunikation konstaterar hen att den idag 

har blivit mycket tydligare jämfört med hur den var i början av rollen. Nu för tiden är 

Sektionsledaren noggrann med att alltid namnge sina medarbetare och att tydligt fördela 

ansvarsområdet för att poängtera vem som förväntas göra vad i en akut situation. På senare år 

har Sektionsledaren även försökt vara tydligare i sin kommunikation genom att alltid ha 

ögonkontakt med personen som tilltalas. Enligt Sektionsledaren är det viktigaste i en 

akutsituation att kommunikationen är öppen och riktig så att inte alla gör samma sak.  

“Om jag står som ledare i en akut situation så namnger jag ofta den och tittar ofta en person 

i ögonen och säger “du gör det, du gör det” och inte att “kan någon göra det?” 
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Vidare förklarar Sektionsledaren att det idag finns en mer ömsesidig respekt mellan cheferna 

och medarbetarna där kritik och feedback numera ges samt tas upp på ett bättre sätt.  

Sektionsledaren anser att kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor inom 

organisationen är bra och att det inte längre är samma hierarki som det var förr. Sektionsledaren 

vidareutvecklar och förklarar att hierarkin fortfarande existerar, men att den inte är lika tydlig. 

Sektionsledaren berättar att det i skarpa lägen fortfarande är läkaren som har det medicinska 

ansvaret, men att läkaren numera är mer mottaglig för input från sjuksköterskorna samt 

undersköterskorna. Enligt Sektionsledaren är det en bra kommunikation mellan yrkesgrupperna 

där alla hjälps åt.  Vidare förklarar Sektionsledaren att kommunikationen inom organisationen 

sker enligt SBAR-systemet och A-E konceptet. Utöver detta använder sig organisationen också 

av ett koncept som heter “close-loop”, vilket innebär att läkarna samt sjuksköterskorna alltid 

konfirmerar vad som har gjorts så att ledaren vet vilket som är nästa steg.   

“Det är ju inte den här hierarkin som det va när jag började för hundra år sedan utan här är 

vi ju i samma position, vi är ju vänner och kollegor” 

Sektionsledaren tycker egentligen inte att det finns några större kommunikationsbrister mellan 

yrkesgrupperna inom organisationen utan att de brister som uppstår i så fall beror på olika 

personligheter. Sektionsledaren menar också på att om det finns ett ledarskap och ifall SBAR 

samt A-E konceptet fungerar, då fungerar också kommunikationen bra. Ett problem som 

Sektionsledaren däremot lyfter är att det inte alltid finns någon som vågar ta på sig ledarrollen, 

vilket resulterar i att det inte finns någon som håller ihop situationen. Enligt Sektionsledaren 

kan uteblivandet av ett ledarskap medföra att situationen fallerar och att det lätt uppstår 

missförstånd i kommunikationen. Sektionsledaren berättar att det inom sjukvården finns väldigt 

många nyutbildade och nyanställda som inte ges chansen att helt växa in i rollen, vilket kan 

bidra till bristande kommunikation mellan yrkesgrupperna.  

“Alla kanske inte är anpassade till att jobba inom akutsjukvården utan kanske skulle vara i 

någon annan sektion där det inte är så stressigt och så vidare.” 

Avslutningsvis poängterar Sektionsledaren att kommunikationen mellan yrkesgrupperna och 

cheferna skiljer sig från kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor och att det snarare 

är där som kommunikationsbristerna uppstår.  Anledningen till att kommunikationen med 

cheferna ibland brister tror Sektionsledaren beror på att de närmsta cheferna i hierarkin ofta 

hamnar i kläm mellan medarbetarnas och de högre chefernas intressen. När dessa inte stämmer 

överens med varandra är det enligt Sektionsledaren lätt att det uppstår konflikter mellan 

organisationens olika nivåer, vilket också resulterar i att kommunikationen däremellan tenderar 

att fallera. Sektionsledaren nämner också att chefernas tystnadsplikt är en bidragande faktor till 

att det kan uppstå konflikter då det kan innebära att inte all information får ges ut till 

medarbetarna. Sektionsledaren vill däremot inte enbart beskylla de högre cheferna för att 

kommunikationsbristerna uppstår utan menar på att även den enskilda avdelningen måste ta sitt 

svar.  

“Det är ju ofta cheferna som kläms åt därför att det är dåliga chefer, men jag tror också att vi 

får nog rannsaka oss som arbetstagare som är ute på golvet” 

För Sektionsledaren så innebär effektiv kommunikation att det vid en akut situation finns en 

ledare som ansvarar samt sätter ramarna för kommunikationen. I det här fallet menar 

Sektionsledaren att det nödvändigtvis inte är ledningssköterskan som är ledaren utan snarare att 

ledarrollen faller på den som är ansvarig för patienten. Enligt Sektionsledaren kan ledarskapet 

vid en akutsituation skifta över tid och av den anledningen menar Sektionsledaren på att det är 

viktigt med en tydlig och rak kommunikation samt att ledaren i situationen arbetar med direkt 

feedback.  
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“En ledare är den som upptäcker en dålig patient tillexempel och sen kommer kanske jag med 

högre kompetens och då kan jag ta över. Och sen kommer läkare med ännu högre kompetens 

så tar han eller hon över och delar ut” 

För att effektivisera kommunikationen inom organisationen berättar Sektionsledaren att de på 

avdelningen ofta jobbar med teamträning enligt A-E konceptet.  Under teamträningen får 

medarbetarna, med hjälp av avancerade dockor och simulatorer, ett patientfall som de 

tillsammans ska försöka reda ut. Efter scenariot har medarbetarna, tillsammans med 

Sektionsledaren en debriefing där de går igenom vad som har gått bra, vad som har gått mindre 

bra samt vad som kan åtgärdas i framtiden. Sektionsledaren förklarar också att vid akuta 

situationer så används SBAR systemet som ett verktyg för att effektivisera kommunikationen.   

4.2.2 Självinsikt 

Sektionsledaren brukar sammanfatta självinsikt och situationsmedvetenhet med beskrivningen 

att det är insikten om vad man gör, hur situationen ser ut, vilka resurser som finns att tillgå samt 

medvetenheten om att man som ledare klarar eller inte klarar av situationen. Vidare förklarar 

Sektionsledaren att det innebär att ha insikt om sig själv baserat på fyra olika kompetensfrågor: 

(1) jag vet att jag inte kan det här, (2) jag vet att jag kan det här, (3) jag är medveten om att jag 

behöver lära mig det och (4) jag är medveten om att jag kan lära ut det här. Sektionsledaren 

menar också på att självinsikt handlar om att veta sina styrkor och begränsningar samt att ha 

modet att kliva fram när det behövs eller be en kollega om hjälp när en för svår situation uppstår.  

“Även om man har många års erfarenhet så kanske man inte alltid hänger med i det nya för 

att man jobbar sin egen lilla värld och man tycker att man är med” 

Sektionsledaren menar på att hen borde vara en bra ledare då hen är utbildad i det, men enligt 

Sektionsledaren är det skillnad på att vara ledare i en utbildningssituation och i en akut situation. 

Sektionsledaren tror också att medarbetarna uppfattar hens ledarskap som bra och menar på att 

det är viktigt att få feedback av medarbetarna för att få input på ledarskapet, för även om ledaren 

har lång erfarenhet så finns det fortfarande saker ledaren måste lära sig. Vidare förklarar 

Sektionsledaren att det i sjukvårdens hektiska miljö kan vara svårt att få fram ett ledarskap då 

alla vill vara med. I sådana situationer är det enligt Sektionsledaren viktigt med kommunikation 

samt att man som ledare ställer sig vid sidan om och dirigerar. 

Sektionsledaren menar på att det är viktigt med självinsikt för att veta när det är dags att ta ett 

steg tillbaka och ge medarbetarna ansvar samt när det som ledare är dags att kliva fram och visa 

vägen. När det kommer till vad självinsikt har inneburit i samarbetet med sina medarbetar 

förklarar Sektionsledaren att självinsikt har gjort att hen lättare lyssnar på andra och tar till sig 

information från medarbetarna. Därigenom upplever Sektionsledaren även att det har blivit 

lättare att be om hjälp, något som Sektionsledaren annars menar på kan vara svårt inom dagens 

sjukvård.  

“Det går inte att vara ensamspelare för det klara man inte av. Det är väl det som många 

gånger är problemet för man ser inte när man behöver hjälp utan man matar på hela tiden.” 

Ett annat problem som Sektionsledaren upplever inom dagens sjukvård är att det många gånger 

tycks vara svårt för läkare och sjuksköterskor att identifiera sin kunskapsnivå och sedan 

särskilja det från sina erfarenheter. Med det menar Sektionsledaren att medarbetarnas 

upplevelser, vad de ser och vad de hör, på sjukhuset nödvändigtvis inte stämmer överens med 

deras kunskapsnivå och att luckan däremellan ibland kan vara svår att ha insikt i.  På sjukhuset 
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verkar det som att många sjuksköterskor tycker att läkarna inte hänger med, eftersom läkarna 

många gånger inte tar till sig sjuksköterskornas direktiv.  Vad många, enligt Sektionsledaren, 

missar är att läkarna har en högre kunskapsnivå än sjuksköterskorna och de av den anledningen 

oftast vet vilka metoder och mediciner som fungerar bäst. Sektionsledaren anser däremot att 

det finns ett kommunikationsproblem här då många läkare avstår från att föra en dialog med 

sjuksköterskorna och förklara varför de gör som de gör vid en akut situation.  

“När jag jobbade som biträde så visste jag vad ett biträde skulle göra och jag såg vad 

undersköterskorna och sjuksköterskorna gjorde men luckan dit kanske jag inte hade den 

uppfattningen om.” 

Sektionsledaren är övertygade om att självinsikt och självreflektion har en inverkan på 

ledarskapet, men berättar också att hen inte lägger någon utsatt tid av arbetsdagen åt 

självreflektion utan att det snarare är något som sker per automatik. När sektionsledaren eller 

någon annan sjukvårdare har varit hos en patient ska alla händelser dokumenteras, något som 

Sektionsledaren själv anser blir som en slags reflektion. Utöver detta förklara Sektionsledaren 

att det vid mer akuta situationer finns ett speciellt kamratstöd som efter ett utsatt schema leder 

en debriefing där personalen får möjligheten att reflektera kring vad som gick bra respektive 

mindre bra.  

Som ledare tror Sektionsledaren att det går att påverka medarbetarnas inställning till förändring, 

men hen är också medveten om att det är en svår process. Sektionsledaren utvecklar och 

förklarar att det i en organisation med många individer, som sjukhusen oftast har, kan vara svårt 

att uppmärksamma de olika individerna. Enligt Sektionsledaren är det lätt att glömma bort att 

olika individer ofta har olika inlärnings- och kunskapsnivåer och att det i många fall kan vara 

svårt att tänka sig att vissa medarbetare kanske behöver mer stöd än andra. Här menar 

Sektionsledaren på att självinsikt kan vara ett verktyg för att lättare identifiera och i senare steg 

påverka olika beteenden.    

“Jag tror att det fallerar i att vi tror att alla uppfattar samma sak lika. Man kör alla över en 

kam för att det är enklast så.” 

När det kommer till attityder så tror Sektionsledaren på att självreflektion kan ha en stor 

inverkan på såväl sin egen som medarbetarnas attityd. Sektionsledaren berättar om ett 

fenomen inom sjukvården där sjukvårdspersonalen tenderar att få en sämre medkänsla mot 

“tjatiga patienter”. Sektionsledaren berättar att många läkare och sjuksköterskor lätt glömmer 

bort att det är en orolig patient som inte har samma kompetens som sjukvårdspersonalen.  

“Det är en nervös patient, det är en orolig anhörig och de flesta har inte en treårig 

högskoleutbildning för att bli sjuksköterska.” 

4.3 Förvaltningschefen 

Förvaltningschefen jobbar som förvaltningschef för två av Region Skånes sjukhus och har 

även rollen som sjukhuschef på ett av dessa. Personen har haft rollen som sjukhuschef sedan 

2018 och jobbat som förvaltningschef sedan 2019. Förvaltningschefen har varit en del av 

organisationen sedan 1990 och har sedan tidigare även haft rollerna som verksamhetschef för 

barnkliniken och som biträdande sjukhuschef. 
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4.3.1 Kommunikation  

Förvaltningschefen beskriver att det inte finns några vanliga dagar på jobbet och att arbetet är 

otroligt varierande. Till huvuddelen består Förvaltningschefens arbete av möten, men också att 

initiera olika aktiviteter och att få sina verksamhetschefer och enhetschefer att jobba med 

förbättringsarbeten samt löpande frågor. Trots ett schema som är fullspikat av olika möten med 

medarbetare och chefer samt regionledning och politiker så försöker ändå Förvaltningschefen 

vara ute och besöka verksamheten en gång i veckan. Förvaltningschefen tycker att arbetsmöten 

med medarbetarna och cheferna på sjukhusen är mer konstruktiva än de möten som hen har 

med den politiska styrelsen då de senare tar upp mycket tid. 

Förvaltningschefen menar att ca 75% av den dagliga kommunikationen sker genom direkt 

kommunikation eftersom hens ledarskap bygger väldigt mycket på personliga möten. Vid större 

problem eller händelser, så går förvaltningschefen och träffar de inblandade direkt snarare än 

att skicka mejl, eller ett beslut. Förvaltningschefen är övertygad om att direkt kommunikation 

ger bättre effekt och att hen då kan ta bättre beslut, eftersom det ger en bättre bild av vad som 

verkligen är problemet. Nackdelarna är att det tar tid och med 2000 anställda att träffa och 

diskutera med så kan det även vara ett ganska krävande arbete. 

“Att träffa så många människor och prata liksom och diskutera är ju ganska jobbigt!” 

Enligt Förvaltningschefen är ett gott ledarskap nödvändigt för att nå framgång. 

Förvaltningschefen förklarar att ett gott ledarskap innebär att man som ledare är närvarande, 

tydlig och empatisk. Förvaltningschefen tycker att det är viktigt att visa omtanke och respekt 

samt att vara ute och träffa dem man leder, så att man inte stänger in sig på sitt rum. Vidare 

berättar förvaltningschefen att hen i början av sitt ledarskap satt och funderade på sitt rum för 

att sedan komma med färdiga förslag. Nu pratar Förvaltningschefen istället direkt med 

medarbetarna som jobbar med frågan så att de är delaktiga och själv kan komma med en lösning 

på problemet. 

“Det är väl den stora skillnaden, att jag inte åker iväg eller sätter mig på mitt rum och tänker 

ut en massa smarta grejer och säger nu ska vi göra såhär. För det blir ofta inte bra!” 

När det kommer till kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor så anser 

Förvaltningschefen generellt sett att den är väldigt bra. Förvaltningschefen tycker att det var 

väldigt hierarkiskt när hen började jobba inom organisationen på 90-talet, men att det har skett 

en jätteförändring inom svensk sjukvård. Läkare och sjuksköterskor jobbar idag mycket mer 

som ett helt team runt patienten, menar Förvaltningschefen, snarare än att läkaren står och ger 

order till sjuksköterskan. Detta tror Förvaltningschefen delvis beror på att samhället har blivit 

mindre hierarkiskt och mer jämlikt med tiden, samtidigt som vården blivit bättre rent 

medicinskt. Enligt Förvaltningschefen så finns det dock brister i kommunikationen mellan 

läkare och sjuksköterskor där vissa läkare tror att de står över andra samtidigt som vissa 

sjuksköterskor inte riktigt ser att alla arbetar tillsammans som ett team. Förvaltningschefen tror 

att det beror mer på individerna som sådana och att det inte är något system och att det fungerar 

för den överväldigande majoriteten.  

“Så det har ju skett en jätteförändring kring svensk sjukvård! Det är ju aldrig någon som vill 

gå tillbaka till så som det var innan för att det här sättet gör ju att det blir mycket bättre 

vård” 

Angående hur läkare kommunicerar med varandra, respektive hur sköterskor kommunicerar 

med varandra, så ser Förvaltningschefen ingen direkt skillnad. Förvaltningschefen ser istället 

att det finns skillnader i sättet som mer erfaren sjukhuspersonal kommunicerar med varandra 

jämfört med hur nyutexaminerade läkare och sjuksköterskor kommunicerar med varandra. 
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Vidare berättar Förvaltningschefen att det idag finns flera områden där läkarna knappt träffar 

patienterna längre, där sjuksköterskorna istället har tagit över besöken och verkligen jobbar som 

ett team runt patienten. Då är det ofta riktigt erfarna sjuksköterskor som jobbar tillsammans 

med läkarna, vilket Förvaltningschefen tror gör att de pratar med varandra på samma sätt.  

På frågan om vad respondenterna tror är den främsta orsaken till kommunikationsbrister inom 

sjukvården, så svarar Förvaltningschefen att stress är den största orsaken. Förvaltningschefen 

berättar att när de har för mycket att göra så hinner varken chefen eller medarbetaren riktigt 

med att hjälpa den där nya läkaren eller sjuksköterskan som de egentligen hade velat, vilket kan 

leda till att det uppstår en del problem med kommunikationen. Förvaltningschefen tror även att 

det våldsamt stora informationsflödet från olika kanaler gör att stress uppstår. Hen menar att 

man som sjuksköterska och läkare ska följa väldigt många olika system och att det kanske till 

och med har gått för långt med de olika IT-systemen. En sak som Förvaltningschefen menar att 

de gör, för att minska kommunikationsbristerna inom sjukvården, är att ta bort läkar- och 

sjuksköterskeexpeditioner så att de olika yrkesgrupperna sitter bredvid varandra istället. Detta 

för att bli mer som ett arbetslag och undvika att medarbetarna låser in sig i olika yrkesgrupper, 

så att läkare och sjuksköterskor inte behöver springa och leta efter varandra utan kan ställa de 

där snabba frågorna som inte stör så mycket. 

“Från väldigt många olika kanaler kommer det olika information där du som sjuksköterska 

och läkare ska följa väldigt många olika system. Precis som på fritiden där du ska följa 

Facebook och Twitter och Instagram!” 

Effektiv kommunikation innebär enligt Förvaltningschefen att det som kommuniceras inte får 

vara för ordrikt och släpande. För att uppnå effektiv kommunikation menar Förvaltningschefen 

att det måste finnas substans i kommunikationen och att sändaren är kärnfull i det som 

kommuniceras. Förvaltningschefen tror att om det är för många ord och för mycket information 

så stänger folk lätt av och inte kommer ihåg vad som var det viktiga. För att undvika att det sker 

så brukar Förvaltningschefen alltid börja med det viktigaste och nästan poängtera det som hen 

vill att mottagaren ska komma ihåg. För att undvika att folk går från ett möte med varsin bild 

av vad som ska göras framöver, så brukar Förvaltningschefen slutligen sammanfatta vad som 

är överenskommet. Förvaltningschefen menar även att en av de viktigare sakerna när det 

kommer till att effektivisera kommunikationen inom sjukvården är att inte ha för många olika 

kommunikationskanaler. Medarbetarna ska veta att det finns ett ställe de kan gå till när de 

behöver söka information. Det gäller också att inte försöka få ut för mycket i det som sägs eller 

i det som går ut i vårt intranät, då det drunknar i mejlflödet. Det gäller att det är exklusivt, kort 

och kärnfullt! 

“Om alla går ifrån ett möte och alla varsin bild av vad vi kom överens om eller vad vi ska 

göra framöver. Då blir det inte effektivt!”  

4.3.2 Självinsikt 

Självinsikt innebär för Förvaltningschefen att ha insikt om sig själv, eller hur hen är, och anser 

att det är bland det viktigaste en ledare kan ha. Förvaltningschefen tycker inte att det finns någon 

specifik personlighet som är lämplig för att vara ledare, men att ledare och medarbetare genom 

god självinsikt kan identifiera sina starka respektive svaga sidor och därmed använda de starka 

sidorna och ta hjälp kring de svaga.  

Förvaltningschefen beskriver sig själv som en närvarande och kommunikativ ledare, men tar 

även upp lite mer negativa sidor kring sitt ledarskap såsom att hen ibland kan vara lite otålig 

och inte alltid tillräckligt noggrann. Vidare så hoppas och tror Förvaltningschefen att hen 

uppfattas som trevlig och involverande utav sina medarbetare.  
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När vi frågade hur stor del av dagen som Förvaltningschefen ägnar åt självreflektion, så fick vi 

svaret att hen brukar hålla fredagseftermiddagarna fria så att hen kan reflektera kring hur veckan 

har varit. Exempelvis kring vad hen har gjort bra respektive mindre bra. Detta lägger 

Förvaltningschefen ungefär en halvtimme i veckan på. Förvaltningschefen berättar också att de 

har debriefing med läkare och sjuksköterskor om det hänt något allvarligt så att de kan gå 

igenom händelsen tillsammans. Under våren hade Förvaltningschefen även några läkare, som 

genomgick ledarskapsutbildning, som följde hen under vissa dagar. Den sista halvtimmen av 

dessa dagarna satt Förvaltningschefen med och läkarna fick då ge sin bild av hur 

Förvaltningschefen agerat i olika situationer samt feedback på vad de tyckte hen gjort bra eller 

vad hen kunde ha gjort bättre. 

Förvaltningschefen upplever att när vissa frågor kan vara riktigt jobbiga att hantera och att hen 

kanske kommer må dåligt av att göra det, så är det klart att hen drar sig från att göra det. Genom 

självreflektion så tror Förvaltningschefen att hen kan få sig själv att inse att ta tag i saker som 

hen tidigare duckat för. Genom att bli medveten om sina inre tankar och känslor så upplever 

Förvaltningschefen att hen lättare kan ta ställning till dem då man ibland måste tvinga sig att 

göra saker som är jobbiga.  

“Om man vet att om jag tar tag i det här så kommer det kännas jobbigt och jag kommer må 

dåligt av det, då är det klart att man drar sig från att göra det!  Man får tvinga sig ibland att 

göra det och går in i saker som man vet kommer bli jobbigt.” 

Gällande vilken inverkan som självinsikt kan ha på Förvaltningschefens ledarskap så tror 

Förvaltningschefen att det gör så att hen kan använda sina starka sidor när det blir problem. 

Dessa starka sidor menar Förvaltningschefen bland annat är att kommunicera, leda gruppen 

samt kunna vända en grupp från att vara väldigt negativa till att se mer framåt. Men det är inte 

bara från de starka sidorna som Förvaltningschefen genom självinsikt kan utvinna något 

konstruktivt. Genom självinsikt kan Förvaltningschefen även inse sina mindre positiva sidor 

och därmed forma ett team runt om sig som kan hjälpa till att överkomma dem. 

Förvaltningschefen lägger ganska mycket tid och kraft på bemötande, eftersom hen tror att 

utifrån hur de är mot varandra som chefer och mellan yrkeskategorierna så blir de också mot 

patienterna. Om man bemöter människor med respekt och på ett bra sätt så blir mötet bättre, 

vilket även är en viktig sak när det kommer till patientupplevelse. Förvaltningschefen är 

övertygad om att bemötandet och kommunikationen gentemot patienten till exempel har en stor 

betydelse för om patienten kommer ta medicinen på rätt sätt, vilket annars skulle göra att det 

blir meningslöst att skriva ut den. Hen menar att i själva mötet mellan läkare och patient så är 

kommunikationen nödvändig för att det ska blir ett lyckat möte och en lyckad behandling.  

Förvaltningschefen tror att för att kunna påverka sin och andras inställning till förändring så 

behöver medarbetarna känna en förståelse för varför vi gör det här och vad som är problemet. 

De behöver känna sig delaktiga i förändringen annars når det hen försöker att kommunicera 

inte fram. Slutligen berättar därför Förvaltningschefen att självinsikten inte är nödvändig för att 

ändra medarbetarnas inställning till förändring, men att själva kommunikationen är jätteviktig.  

4.4 Team-chefen 

Team-chefen var tidigare team-chef för sektionen avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), 

avdelningen Hospis samt mottagningen för råd och stöd efter cancerbehandling, vilka alla föll 

under en och samma enhet. Team-chefen hade, under sin roll, ansvaret för 67 personer löpande 

över alla yrkeskategorier. Team-chefen arbetade som chef i sju år fram till 2012 och fortsatte 
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efter det som sjuksköterska fram till sin pension. Innan rollen som team-chef arbetade personen 

som narkossköterska i 30 år och har sedan tidigare även 15års erfarenhet som sektionsledare.   

4.4.1 Kommunikation 

För Teamchefen så började en vanlig dag på jobbet med ett morgonmöte med medarbetarna för 

att fråga hur mycket de hade att göra och om de hade tillräckligt med personal för att täcka 

dagen och de uppgifter som skulle göras. Morgonmötena var viktiga för att samordna arbetet 

och för att medarbetarna skulle få ta del av det sociala. Därefter körde medarbetarna ut på sina 

uppdrag och var väldigt självgående resten av dagen och när det uppstod problem fick 

teamchefen rycka in. Annars var Teamchefen på mycket möten med andra chefer och på 

samverkansmöten med kommuner, sjukhus och vårdcentraler. Mycket tid gick åt att sitta bakom 

skrivbordet och förbereda möten samt ha medarbetarsamtal med personalen. En gång i veckan 

hade de även avdelningsmöte där Teamchefen förmedlade verksamhetens mål och nyheter och 

alla fick komma och säga sitt.  

Teamchefen berättar att hen var mycket ute i vardagen och pratade med medarbetarna i 

exempelvis kafferummet och på expeditionerna. Följaktligen så tror Teamchefen att den 

huvudsakliga kommunikationen skedde genom direkt kommunikation snarare än genom andra 

kommunikationskanaler. Tyvärr var det mycket administration och Teamchefen försökte att 

avstå från så många formella möten som möjligt för att istället kunna vara närvarande i 

vardagen. Genom att delta mer i vardagen kunde Teamchefen möta medarbetarna och vara med 

och småprata. Det ger enligt Teamchefen även tillfälle att sprida kompetens samt bekräfta 

medarbetarna då de tycker om att bli sedda.  

”Att delta i vardagen är mycket viktigare än att gå på formella möten, för det får man ändå 

till sig pappersvägen sen vad man ska göra” 

Ledarskap innebär för Teamchefen att bygga ett förtroende till medarbetarna, men också att 

vara närvarande och bekräfta dem. Teamchefens uppgift var i stora drag att förmedla budskap 

från sin chef och skapa en bra arbetsmiljö. Som Teamchef gällde det också att kunna sätta 

gränser och inte gå undan om det blev lite obehagligt. Det var även viktigt att inte någon av 

medarbetarna favoriserades, menar Teamchefen. Alla var lika värda som människor, men att 

hen samtidigt inte kunde vara kompis med medarbetarna utan fokus för Teamchefen låg på att 

skapa förtroende. Teamchefen beskriver sig också som lite mer av en informell chef. I och med 

att Teamchefen deltog i vardagen, vilket var viktigare än att gå på en massa möten, så gav hen 

utrymme för medarbetarna att våga säga vad de tyckte. På så sätt menar Teamchefen att hen 

fick mycket mer koll och en bättre bild över verksamheten. Slutligen anser Teamchefen att 

ledarskap handlar om att leda lärandet. För att medarbetarna skulle kunna klara jobbet så låg 

det på Teamchefen att skapa förutsättningar för det, exempelvis genom att ge möjlighet till rätt 

utbildning så att de kunde utföra sitt jobb.  

Teamchefen beskriver kommunikationen mellan läkarna och sjuksköterskorna där hen arbetade 

som väldigt bra och utan hierarki. Det gick nästan 10 sjuksköterskor per läkare som då hade var 

sitt team där de var väldigt beroende av sjuksköterskorna när de var ute hos patienterna. Så 

kommunikationen var bra och de var riktigt goda kamrater allihop, berättar Teamchefen, och 

detsamma gäller med sjukgymnasten, arbetsterapeuten och städerskan med flera. Det var 

verkligen ett teamarbete, vilket var nödvändigt för att allt skulle fungera. Teamchefen ser heller 

ingen direkt skillnad angående hur läkare och sjuksköterskor kommunicerade med varandra i 

början av hens chefskap. Kulturen och arbetsmiljön har funnits där sedan starten då 

verksamheten byggdes upp från i princip ingenting då de började dra ner på platser på sjukhuset, 
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där patienterna tidigare låg. De jobbade med små medel i början och de hade varandra, vilket 

kan ha präglat det goda kamratskapet i verksamsamheten. 

”Naturligtvis har läkaren sina uppgifter och sjuksköterskorna har sina saker utifrån deras 

legitimation. Men vi riktigt goda kamrater, alla!” 

Teamchefen tror att den stora skillnaden mellan ASIH och ett sjukhus kan vara att det är lite 

mer hierarkiskt på ett sjukhus och att alla har så mycket att göra så de hinner inte stanna upp 

och ”vara i vardagen”. Det har blivit för lite personal på sjukhusen och det är väldigt ont om 

vårdsängar. Med mer utrymme, både lokal- och personalmässigt, så skulle organisationen 

mycket väl kunna vara bättre, tror Teamchefen. På ASIH där Teamchefen arbetade så kom 

vårdpersonalen hem till patienterna, vilket gjorde att de kunde ägna sig åt en patient åt gången. 

Det blev därför mindre stressigt än på ett sjukhus där personalen får springa benen av sig, menar 

Teamchefen. Det kan vara ett mentalt tungt arbete att arbeta med svårt sjuka människor och 

därför tror Teamchefen att det mindre stressiga klimatet, och att de hjälper varandra, är en 

förutsättning för att kunna bedriva den sortens vård. Teamchefen nämner att många som arbetar 

inom ASIH tycker att det är en av de bästa arbetsplatserna, eftersom det är inte bara patienterna 

som tas om hand, utan de tar även väl hand om varandra i personalen.  

Generellt sett så tror Teamchefen att den främsta orsaken till kommunikationsbrister inom 

sjukvården har med tid att göra och att många formella chefer mest sitter vid sitt skrivbord och 

går på möten, vilket gör att de inte har tid att vara närvarande. Teamchefen påstår att det finns 

de medarbetarna som inte ser sin närmsta chef på en vecka och att det då blir en väldig distans 

till chefen som gör att små problem lätt byggs upp till stora problem. Teamchefen berättar att 

det förr fanns en avdelningssköterska på sjukhusen som var där och skötte det dagliga arbetet, 

hjälpte till när det behövdes och kunde prata med medarbetarna. Lite som Teamchefens roll på 

ASIH. Det som bestämdes på möten kunde avdelningssköterskan i sin tur få till sig från sina 

chefer, eftersom det var viktigt att de var på plats och var just närvarande. Naturligtvis är det 

viktigt med möten och administrativa saker också, men det får inte ta upp all tid, menar 

Teamchefen.  

”De var på plats och det tror jag är väldigt viktigt att man är närvarande chef. Det måste 

finnas nån som tar det ansvaret i alla fall.” 

Effektiv kommunikation för Teamchefen är när kommunikationen är rak. Genom att vara ute i 

vardagen och kommunicera varje dag, så kan Teamchefen vara med i småpratet och lyssna på 

vad medarbetarna har att säga. Då kan Teamchefen även gripa in med en gång om det skulle 

vara något problem. Teamchefen menar att man måste vara lyhörd som formell chef och att det 

inte alltid är chefen som har de bästa kunskaperna om vissa saker.  

4.4.2 Självinsikt  

Självinsikt innebär för teamchefen att man är medveten om att det inte alltid är en själv som har 

rätt utan att man gemensamt kan komma fram till ett beslut. Alla har ju sina egna värderingar, 

fel och brister. Som Teamchef var det viktigt att vara rak och ärlig, både mot personalen och 

mot sin chef, och att leva som man lär. Med det menar Teamchefen att hen inte kan säga en sak 

och sen göra en annan, utan det är viktigt att stå för det man säger. Som Teamchef var hen också 

mellanchef och kunde ibland få till sig saker från sin chef som då skulle förmedlas vidare i 

organisationen, trots att hen inte alltid höll med om beslutet. Enligt Teamchefen så är det inte 

alltid så lätt att förmedla ett budskap som man som chef inte tror på, men då gäller det att kunna 

inse att vissa saker inte går att förhandla om och att man måste rätta sig efter dem.  
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”Jag kunde ju inte säga en sak och göra en annan sak utan jag fick ju stå för det jag hade 

sagt.” 

Vidare berättar Teamchefen att självinsikt är väldigt viktigt för att veta vad man kan och inte 

kan. Att man är medveten om sina brister och tillgodohavanden så att man som chef inte går in 

och säger ”nu är det jag som är chef, det jag som bestämmer och nu ska det va på mitt sätt!”. 

Teamchefen berättar att hen alltid har arbetat tillsammans med medarbetarna så att de istället 

kan dra nytta av varandra. Självinsikt har alltså hjälpt till att skapa en bra kultur på arbetsplatsen, 

enligt Teamchefen. 

”Jag tror det är jätteviktigt att man har insikt! Det viktiga är alltså att man är ärlig där, 

tycker jag. Både mot sig själv och mot sina medarbetare.”  

Teamchefen är lite osäker på hur mycket tid hen ägnar åt självreflektion under arbetsdagen, 

men tycker det är viktigt att i efterhand följa upp och reflektera: ”är det är bra, eller behöver vi 

ändra på något?”. Det gäller då att man är ärlig både mot sig själv och sina medarbetare. De 

hade också reflektion i slutet av dagen där medarbetarna kunde få prata ut innan de gick hem. 

Eftersom de patienterna som personalen hanterade var svårt sjuka och det var många dödsfall 

involverade i arbetet, så var det viktigt att gå igenom dagen så att medarbetarna inte tog med 

sig det tunga hem. Teamchefen gick då runt och frågade hur medarbetarna hade haft det, vad 

som har hade gått bra och vad som hade gått mindre bra. Teamchefen fick då även möjlighet 

till att ge sin feedback och bekräfta medarbetarnas arbete. Medarbetarna hade även tillgång till 

egen handledning i handledningsgrupper med externa handledare som de kunde prata om saker 

de inte ville prata med sin chef om.  

Vidare tror Teamchefen att självinsikt har en inverkan på hennes ledarskap. Hen anser att det 

finns ledare som inte har självinsikt, vilket kan då kan resultera i ett beteende där det bestäms 

och pekas med hela handen. Om ledaren bara ser framåt så missar hen kanske en massa 

medarbetare som inte mår bra och som inte känner delaktighet. Teamchefen berättar att hen 

tycker det är viktigt med delaktighet, eftersom det inte blir bra om medarbetarna inte känner att 

de är med och skapar något. Hen menar att chefer ska leda lärandet och kunskapsförmedlingen 

på ett sätt så att medarbetarna själva kan komma fram till lösningar.  

”Det finns ju faktiskt ledare som inte har insikt o då blir det ju helt tokigt. Då blir det ju bara 

nån som bestämmer o liksom pekar med hela handen. Det är inget bra resultat!”  

Genom självinsikt tror Teamchefen att individer kan anpassa sitt språk och kommunikation för 

att förvissa sig om att personen förstår vad individen säger samt innebörden av det. Teamchefen 

anser att ledare och chefer lättare kan påverka sin och medarbetarnas inställning till förändring 

genom bättre förståelse för det egna beteendet. Ledaren får en bättre följsamhet i det som 

bestäms och kan skapa ett förtroende genom att lära känna sig själv och sin personal, menar 

Teamchefen.  

4.5 Enhetschefen 

Enhetschefen jobbar förnärvarande som enhetschef på en akutmottagning inom Region Skåne, 

vilket innefattar ansvaret som närmsta chef för undersköterskor, sjuksköterskor och 

servicemedarbetare. Enhetschefen har haft sin nuvarande position sedan 2003 och arbetat inom 

sjukvården sedan 1984.    
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4.5.1 Kommunikation  

Ett vanligt arbetspass på akutmottagningen börjar vanligtvis vid sju-tiden för Enhetschefen. 

Enhetschefen påpekar däremot att det inte finns några vanliga arbetsdagar, något som beror på 

att det är omöjligt att förutspå vad som kommer att hända eller vad som har hänt under natten. 

Vidare förklarar Enhetschefen att trots planering så blir dagarna inte riktigt som hen tänkt sig. 

Enhetschefens arbete består, förutom att arbeta med patienterna, av en del inbokade aktiviteter, 

som exempelvis intervjuer samt möten med medarbetare och överordnade chefer.  Mycket av 

arbetet går således åt till att kommunicera med medarbetare. Som chef tycker Enhetschefen att 

det är väldigt viktigt att vara närvarande och synlig för att medarbetarna ska bli medvetna om 

att de alltid är välkomna in till en dialog. Utav de åtta timmarna som Enhetschefen är på 

arbetsplatsen går mellan fem till sex av dessa till direkt kommunikation med medarbetarna. Att 

framföra budskap via direkt kommunikation ser Enhetschefen som väldigt positivt.   

“Jag ser bara fördelar med det. Du kan ju hitta hur mycket som helst! Se på dem 

(medarbetarna) hur de mår eller deras kroppsspråk eller allting” 

Enligt Enhetschefen innebär ledarskap lite olika saker, dels innebär det att vara med och fatta 

beslut och dels innebär att vara den som finns där för medarbetarna. När det kommer till arbetet 

med medarbetarna, framförallt då kommunikationen med medarbetarna, upplever Enhetschefen 

att mycket har förändrats sen hen först började som Enhetschef.  I början vågade Enhetschefen 

inte möta alla medarbetare och ibland hände det att hen vände på klacken istället för att lyfta de 

negativa samtalen, vilket är den största skillnaden nu jämfört med förr. Idag rädds inte 

Enhetschefen för konfrontation med medarbetare och om situationen kräver det har hen inte 

längre några problem med att även lyfta de negativa samtalen. Enhetschefen tror att anledningen 

till den här utvecklingen har att göra med mer erfarenhet, mognad och högre kunskaper. Vidare 

påpekar Enhetschefen att ytterligare en skillnad är att hen inte längre förbereder sig på samma 

sätt inför ett samtal då hen anser att det i vissa fall är bättre att låta samtalet flyta på fritt.  

Enhetschefen beskriver att hierarkin inom sjukvården existerar än idag, men att den inte längre 

är lika stark som förr i tiden. Hierarkin inom dagens sjukvård speglar sig tydligt i enkla 

sammanhang som att sjuksköterskorna sitter i en grupp och doktorerna i en annan under mötena. 

Även under rasterna uppstår grupperingar då sjuksköterskorna sitter vid ett bord och doktorerna 

vid ett annat, förklarar Enhetschefen. Vidare påpekar Enhetschefen däremot att hierarkin på 

akutmottagningen generellt sätt har varit lägre i jämförelse med övriga avdelningar.  

När det kommer till kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare finns det enligt 

Enhetschef inga skillnader rent fackspråksmässigt, däremot finns det läkare som vill visa att de 

har en längre akademisk utbildning än övriga medarbetare. De olika utbildningsnivåerna hos 

läkarna har skapat en ganska synbar hierarki framför allt mellan läkarna, vilket har medfört att 

det finns läkare på primärjouren som inte vågar ringa till sina bakjourer. Konsekvensen av detta 

beteendet blir bland annat att patientsäkerheten hotas när kommunikationen inom 

yrkeskategorin brister. Skillnaden mellan hur sjuksköterskor pratar med varandra kontra hur 

läkare pratar med varandra är att samma uppdelning inte existerar i samma omfång hos 

sjuksköterskorna. Enligt Enhetschefen är kommunikationen sjuksköterskor emellan lite 

öppnare än vad den tenderar att vara mellan läkarna.   

Enhetschefen berättar att det finns en omvårdnadsgrupp på sjukhuset där de pratar mycket om 

bemötande och sunt förnuft för att motverka kommunikationsproblemen. Dyker det upp 

klagomål på att någon i personalstyrkan har ett sämre bemötande eller en taskig attityd mot 

medarbetarna, hanteras detta genom direkt kommunikation och en öppen dialog. Enhetschefen 

påpekar däremot att denna process är svår att hantera för att det oftast är ord mot ord när 

konflikter uppstår mellan yrkesgrupperna.   
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“Vi måste ju försöka bemöta människan så som man själv vill bli bemött.” 

Enligt Enhetschefen är effektiv kommunikation att hen kan prata direkt till sina medarbetare. 

Genom att kommunicera med medarbetarna via direkt kommunikation tror Enhetschefen att det 

blir lättare för mottagaren att ta till sig informationen och budskapet, vilken hen också anser är 

anledningen till att det är viktigt med effektiv kommunikation. Om kommunikationen är 

effektiv menar Enhetschefen på att det blir lättare för sändare och mottagare att förstå varandra. 

För att effektivisera kommunikationen anser Enhetschefen att det är viktigt att träffa 

medarbetarna och därför försöker hen röra sig mycket på avdelningen. Enhetschefen lägger 

även stor vikt vid att vara på plats och välkomna medarbetarna när de anländer till arbetsplatsen. 

För att engagera medarbetarna i dialog har Enhetschefen fasta gruppmöten med medarbetarna, 

ett möte vid nio på morgonen och nästa vid ett på eftermiddagen. Enhetschefen tror att 

möjligheten för medarbetarna att ventilera och prata med varandra är en faktor som kan bidra 

till effektivare kommunikation på avdelningen.     

4.5.2 Självinsikt 

Självinsikt är enligt Enhetschefen en medvetenhet om hur man som individ är och hur man 

beter sig i specifika situationer. Vidare förklarar Enhetschefen att självinsikt också handlar om 

att rannsaka sig själv och vara medveten på när något gjorts bra respektive mindre bra i en 

situation. Enhetschefen anser att det är viktigt med självinsikt, både i arbetet och i det sociala 

livet, eftersom det kan göra dig medveten på dina fel och brister vilket du sedan kan dra nytta 

av för att utvecklas som individ. Enhetschefen menar på att god självinsikt är något som delvis 

kan ha med åldern att göra.  

“Jag resonerar säkert inte likadant som när jag var tjugo. Jag kan se på mitt äldsta barn som 

är 26 att när vi diskuterar så kanske jag också sa när jag var 26.” 

Enhetschefen skulle beskriva sig själv i sitt eget ledarskap som närvarande, tydlig, ärlig och 

rak. Med närvarande menar Enhetschefen att verkligen vara på plats och tillgänglig för hens 

medarbetare. Enhetschefens ledarskap utgår också ifrån att aldrig göra några löften då det inte 

alltid är 100 procent säkert att löftena hålls. Istället för att lova medarbetarna att lösa en uppgift, 

utgår Enhetschefen från att hen ska undersöka vad som går att göra och sedan återkoppla till 

medarbetarna. Enhetschefen tror att medarbetarna uppfattar hens ledarskap som väldigt tydligt 

och ärligt och på avdelningen får hen tillsammans med andra chefer ofta beröm för att de är på 

plats och att medarbetarna alltid är välkomna till att föra en dialog.  

“Jag lovar inte att jag ska fixa någonting. För det vet jag inte om jag gör ju. Det är ju det 

också, man har lärt sig genom åren” 

Enhetschefen lägger ingen utsatt arbetstid på självreflektion utan menar istället att reflektionen 

snarare är något som sker på väg hem från jobbet, i soffan framför tv:n eller under 

kvällspromenaden. Enhetschefen poängterar dock att hen har en oerhört bra förmåga att släppa 

jobbet efter arbetstid, vilken hen tror är en bra egenskap som bidrar till ett bättre välmående 

både i vardagen och på arbetsplatsen. Vidare förklarar Enhetschefen hur hen och andra chefer 

på avdelningen efter gemensamma möten och intervjuer med medarbetare brukar ha någon 

form av genomgång eller debriefing där det sker en diskussion kring vad som gick bra och vad 

som gick mindre bra. Under genomgången brukar det även diskuteras vilka lärdomar som går 

att ta med sig från samtalet eller från medarbetaren.  

Enhetschefen menar starkt på att självreflektion kan hjälpa individer att bearbeta känslor eller 

tankar. Enhetschefen förklarar hur hen tror att individer har en tendens att älta situationer som 

inte gick som förväntat och hur självreflektion här kan hjälpa individer bearbeta detta för att 

sedan gå vidare i livet. På samma sätt anser hen att självreflektion kan bidra till ökat 
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självförtroende hos individer om de reflekterar kring saker de gjort bra, något som också kan 

göra att arbetsdagen flyter på lite lättare.  

Självinsikt har bland annat påverkat Enhetschefens ledarskap genom att hen har skapat en 

medvetenhet kring sitt eget kroppsspråk vilken hen sedan har kunnat utvärdera och förbättra för 

att sedan dra nytta av det i sitt ledarskap.  I samarbetet med medarbetarna menar Enhetschefen 

att självinsikt har haft en betydande roll för att effektivisera arbetet och kommunikationen, 

eftersom medvetenhet om sitt eget beteende skapar en förståelse för hur medarbetarna ska 

bemötas.   

“Jag hade en medarbetare nu, som jag pratade med precis innan jag gick in här. Hon brukar 

vara liksom glad och sprallig, men hon var inte så glad idag. Man kände av henne och då 

känner jag mig själv liksom att ’ta det lugnt, hon är inte mottaglig’.” 

Genom självinsikt tror Enhetschefen att det går att påverka kommunikationen mellan 

yrkesgrupperna i den mån att det gör så att individer vågar bryta hierarkin och gruppindelningen 

för att inleda ett samtal. Enhetschefen menar på att vi människor, som sociala varelser, tar 

lärdom av varandras kunskaper och erfarenheter. Att genom självinsikt finns det större 

möjligheter att lättare skapa förståelse för sina egna förmågor och begränsningar, vilket också 

gör det lättare för individer att dela med sig av tips till varandra.   

Med hjälp av bättre förståelse för sitt eget beteende tror Enhetschefen att det blir lättare att 

påverka eller ändra sin och andras attityder gentemot förändring och utveckling. Enhetschefen 

trycker på att vi som människor har mycket att hämta från barndomen och att sättet vi blivit 

uppfostrade på i stora drag lägger grunden för våra tankar och beteenden. Genom att rannsaka 

sig själv och sedan prata med sina medarbetare blir det lättare att inse att alla beteenden kanske 

inte är lämpliga i alla sammanhang. Enhetschefen påpekar vikten av att vara ödmjuk som 

individ och att lyssna på sina medmänniskor om de ber dig att tona ner eller att ändra attityd. 

Skulle sådana samtal ignoreras finns det risk för att konflikter uppstår och då riskerar 

kommunikationen mellan medarbetarna att bli ineffektiv, menar Enhetschefen.  

“En mycket stor portion ödmjukhet behöver man, inte bara här, utan genom hela livet. Det är 

väldigt bra o ha det.” 

4.6 Kommunchefen 

Kommunchefen har jobbat inom Region Skåne i snart 24 år och har under de senaste 15 åren 

haft olika chefspositioner, de flesta inom äldreomsorgen. Sin nuvarande tjänst som enhetschef 

inom hemtjänsten har Kommunchefen haft i drygt ett år och utöver rollen som enhetschef har 

Kommunchefen även jobbat som undersköterska.  

4.6.1 Kommunikation  

För Kommunchefen finns det inga vanliga arbetsdagar. Kommunchefen brukar säga att om 20% 

av veckoplaneringen stämmer i slutet av veckan, då har det varit en bra vecka. Vidare förklarar 

Kommunchefen att hen har ett hemvårdsområde där det finns olika platschefer som hen har 

ansvaret över. Kommunchefen beskriver att hen först och främst brukar börja morgonen med 

att se till att vara på plats ute på golvet för att träffa personalen innan de går ut och jobbar. 

Därefter fortsätter dagen med att kontrollera samt planera in vilka insatser som ska göras. 

Kommunchefen berättar att hen har planerare och samordnare som i vanliga fall sköter 

insatserna, men tror att kommunikationen underlättas om ledaren är synlig. Av den anledningen 

ser hen till att finnas tillgänglig om medarbetarna behöver hjälp. Arbetsdagen består även av 

många team-möten där propositioner ska lyftas, men ett problem är här att propositionerna samt 
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team-mötena inte alltid prioriteras av personalen, menar Kommunchefen. Vidare så består 

mycket av Kommunchefens arbetsdag av att coacha samt motivera personalen till att göra det 

som förväntas av dem. Kommunchefen berättar exempelvis att mycket av hens personal 

fortfarande har svårt att inse varför det är viktigt med dokumentation på arbetsplatsen och av 

den anledningen lägger Kommunchefen mycket tid på det arbetet.   

“Dokumentation är en ’jätterolig sak’ som folk inte riktigt förstår varför den är viktig! Folk 

tycker att det här är ju konstigt, ’varför kan vi inte bara skriva lappar liksom?’. Den är 

fortfarande knepig så att jag lägger ju mycket tid på sånt…” 

Kommunchefen berättar att hen har direkt kommunikation med sina medarbetare varje dag. På 

grund av att Kommunchefens medarbetare oftast är ute hos patienterna försöker 

Kommunchefen boka in möten och liknande så att hen, om möjligt, är tillgänglig när 

medarbetarna är på plats. Kommunchefen berättar däremot att det ibland kan vara svårt att nå 

alla hela tiden och att information som behöver nå ut till alla oftast sker via skriftlig 

kommunikation. Kommunchefen anser att fördelen med direkt kommunikation är att ledaren 

får en tydligare inblick i medarbetarnas dagliga arbete samt att det som ledare blir lättare att 

visa medarbetarna att man finns där, vilket Kommunchefen beskriver att många av hens 

medarbetare ibland saknar. Nackdelen med direkt kommunikation är enligt Kommunchefen att 

man som ledare kanske inte säger exakt ordagrant lika till alla medarbetare, vilket kan bli ett 

problem då medarbetarna tolkar vad som sagts utifrån sina egna upplevelser. Enligt 

Kommunchefen kan den egna tolkningen bli ett problem, eftersom även ifall andemeningen är 

densamma behöver inte medarbetarnas enskilda tolkningar stämma överens med varandra. 

Kommunchefen upplever att det här problemet även uppstår i den skriftliga kommunikationen, 

men i allt mindre utsträckning då det går att komma tillbaka till det som står skrivit i text. Av 

den anledningen förklarar Kommunchefen att all allmän information nästan alltid måste komma 

ut skriftligt så att chefer och medarbetare i senare led kan diskutera saken.  

“Ett ord som kanske inte alls är laddat för mig kan vara jätteladdat för någon annan. Där 

kan det bli ett problem, framförallt inom en arbetsgrupp ifall folk uppfattat olika vad jag har 

sagt.” 

För Kommunchefen handlar ledarskap om att visa vägen. När det kommer till förändring menar 

Kommunchefen på att ledarskap innebär att man som ledare kan visa att man själv vågar 

förändras samtidigt som ledaren kan förklara varför en förändring är nödvändig. Under de 15 

åren som Kommunchefen har jobbat som enhetschef inom kommunen, ser hen en förändring i 

sin kommunikation sedan hen gick in sin roll som chef. Kommunchefen berättar att hen 

kommunicerar mer med sina medarbetare och att den direkta kommunikationen på senare tid 

har blivit en allt större del av den dagliga kommunikationen. Anledningen till att 

kommunikationen har förändrats tror Kommunchefen dels beror på att högre upp i 

organisationen börjar de inse att det faktiskt är människor de jobbar med och dels att det är ett 

resultat av att samhället ständigt förändras. Nu för tiden upplever Kommunchefen att ledare 

måste kunna motivera sina val och beslut på ett helt annat sätt än för 15 år sedan.    

“Folk köper det liksom inte rakt upp och ner vad man säger utan man måste motivera det på 

ett helt annat vis.” 

Kommunchefen ser inga större skillnader på hur läkare kommunicerar med varandra, jämfört 

med hur sjuksköterskor kommunicerar med varandra. Hen menar dock på att hierarkin 

fortfarande är väldigt stark, framförallt bland läkare. I många fall ser Kommunchefen att det 

ibland blir lite av ett tupp-spel mellan läkarna, där läkarna försöker se vilken position som 

triumferar vilken. Kommunchefen förklarar att kommunikationen mellan läkarna och 

sjuksköterskorna främst beror på vilken relation som finns mellan dem på arbetsplatsen och att 
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relationen i stora drag beror på om det är en arbetsplats med en kontinuitet bland läkarna, eller 

om det är en arbetsplats där läkarna ofta byts ut. Enligt Kommunchefen tenderar 

kommunikationen att fallera på de stationer som har nya läkare hela tiden. Vidare beskriver 

Kommunchefen att kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor än idag sker väldigt 

mycket via fax snarare än via direkt kommunikation. Många sjuksköterskor har svårt att få tag 

på läkarna och sjuksköterskorna får då nöja sig med korta svar via fax från läkarna. 

Kommunchefen berättar att eftersom sjukvården idag präglas av många hyrläkare och 

hyrsköterskor som inte tar fullt ansvar, utan istället går in med inställningen att de ska göra sina 

uppgifter och ingenting utöver det, så uppstår problem då det bland annat gör det svårt att göra 

planer för framtiden.   

“Innan var det mer kontinuitet både mellan läkare och sjuksköterskor. Då fick man en annan 

relation och då fungerade oftast samarbetet väldigt bra.” 

Kommunchefen tror att den främsta orsaken till att det uppstår kommunikationsbrister inom 

sjukvården är att ingen ser helheten och att många enbart fokuserar på sitt. Förutom att det 

ibland uppstår kommunikationsbrister mellan yrkesgrupperna i sjukvården, ser Kommunchefen 

också att det brister i kommunikationen mellan vårdcentraler från olika kommuner. 

Kommunchefen förklarar att kommunikationen inom sjukvården kan se olika ut beroende på 

om, ur Kommunchefens perspektiv, vårdcentralen är privat eller kommunal. Vissa kommuner 

har en jättebra kommunikation över gränserna medan den inte fungerar alls mellan andra 

kommuner. Kommunchefen berättar att det finns olika forum som syftar till att öppna gränserna 

och öka samarbetet mellan de olika kommunerna, men att det fortfarande finns en lång bit kvar 

att gå.    

“Vissa kommuner har ett jättebra samarbete och andra så är det som att det vore vattentäta 

skott, man kan inte prata med varandra.” 

Kommunchefen vill ha ett smidigt samarbete över gränserna och berättar att hen av den 

anledningen länge har försökt komma underfund med varför det lätt uppstår 

kommunikationsbrister mellan olika kommuner och olika vårdcentraler. Det Kommunchefen 

har kommit fram till är att det beror väldigt mycket på vilken makt de olika cheferna har i sina 

roller. Kommunchefen förklarar att i de flesta kommunerna så finns det en HSL-chef som 

ansvarar för all legitimerad personal och en SOL-chef som ansvarar för alla undersköterskor. 

Enligt Kommunchefen uppstår det ofta konflikter då de olika rollerna inte ser likadant på saker 

och ting, vilket resulterar i ett dåligt samarbete. Kommunchefen upplever att det dåliga 

samarbetet ofta leder till att undersköterskorna inte riktigt får chansen att visa sina kunskaper 

och utvecklas, eftersom hälso- och sjukvårdschefen enbart delegerar uppgifter till den 

legitimerade personalen.   

“HSL-chefen har en väldig förmåga att säga att “mina legitimerade” och det är bara dom 

som får lov att göra saker och ting. Medan mina undersköterskor kanske sitter på enormt 

mycket kunskap och kanske skulle fått vara med på en hörna iallafall.”  

För Kommunchefen innebär effektiv kommunikation att det som kommuniceras gör att 

sändaren och mottagaren kommer vidare i dialogen och i interaktionen. Kommunchefen tror 

inte att samma typ av kommunikation funkar i alla lägen och menar därför på att det som ledare 

är viktigt att kunna anpassa sin kommunikation till olika situationer. Detta menar 

Kommunchefen att många arbetsplatser inte har tid att ta till sig på grund att det finns för många 

medarbetare och att cheferna på arbetsplatsen har för mycket att göra. Det resulterar i att 

kommunikationen inte anpassas och därmed blir den ineffektiv.  Kommunchefen förklarar att 

det idag saknas effektiva metoder för att effektivisera kommunikationen på arbetsplatsen. Enligt 

Kommunchefen är problemet att varje enskild individ försöker komma på den bästa lösningen 
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genom att sitta på sitt eget kontor och fundera istället för att föra en dialog och komma fram till 

en gemensam lösning.  Kommunchefen tror att anledningen till detta har att göra med hur det 

alltid har sett ut och menar att lösningen på problemet kräver en högre chef som vågar gå emot 

det gamla.  

“Det måste genomsyra hela organisationen att “det är faktiskt såhär vi gör”.  Det är inte 

okej att hålla på som vi alltid har gjort, världen ser inte ut som den gjorde på 80-talet.” 

Kommunchefen menar alltså på att det krävs en förändring för att effektivisera 

kommunikationen inom sjukvården, men förklarar också att det är många som ställer sig emot 

detta. Kommunchefen anser att många läkare och sjuksköterskor, även högre chefer, har blivit 

för bekväma med samma gamla rutiner och därav har sjukvården svårt att utvecklas och det tror 

Kommunchefen är en nackdel. Kommunchefen är övertygad om att det måste ske ett byte och 

att sjukvården måste våga göra något annat. 

“Har man varit i samma kommun hur länge som helst så man har ingen input från någonting 

annat, man vet ingenting annat. Och det tror jag är en nackdel. Jag tror på att man faktiskt 

måste byta och våga göra någonting annat. “ 

4.6.2 Självinsikt 

Självinsikt är enligt Kommunchefen en inre medvetenhet om sig själv, hur hen själv reagerar 

och fungerar. Kommunchefen tror att det är viktigt att ha kontroll över sina känslor och 

beteende samt att individer själva har en insikt i hur de reagerar när de får kritik, blir ifrågasatt 

eller får beröm. Vidare förklarar Kommunchefen att anledningen till att det är viktigt att kunna 

kontrollera sig är för att vissa beteenden inte lämpar sig i alla lägen och att det då krävs att man 

som ledare eller medarbetare lär sig hantera dessa beteenden. Kommunchefen menar dock att 

det finns ett problem då varken ledare eller medarbetare är medvetna om sina beteenden och att 

det då inte går att genomföra en förändring. 

“Vet man inte om dom och ingen har uppmärksammat dig på dom, så kan man inte göra 

någonting heller och det tror jag gäller på alla nivåer.” 

Kommunchefen tycker att folk i allmänhet borde jobba mycket mer med att fråga sig varför de 

gör och tänker som de gör för att få en bredare förståelse och djupare självinsikt. 

Kommunchefen lyfter tesen om att “man ska behandla folk så som man själv vill bli behandlad” 

och förklarar att hen inte alls håller med om detta då den ena individen kanske inte vill bli 

behandlad som den andra. Kommunchefen berättar också att ett problem med att behandla alla 

lika är att samma beteenden och samma ord kan ha olika betydelser för olika personer och att 

det som ledare då gäller att ta reda på vad innebörden är för respektive individ, vilket många 

ofta missar.         

“Det är liksom, bara för att man är gammal gillar man inte bingo liksom. Men den 

föreställningen har man på många vårdboenden. Att alla äldre gillar dansband och man 

gillar bingo så! Det gör man automatiskt tydligen efter en viss ålder.” 

Kommunchefen har en väldigt positiv inställning till självinsikt, men ser även några nackdelar. 

Nackdelen med självinsikt är enligt kommunchefen att det tar väldigt mycket av ens energi då 

självinsikt ofta leder till ett ökat engagemang hos ledare och medarbetare. Kommunchefen 

anser att självinsikt i sitt arbete gör att det ställs högre krav på individen och att det inte är alla 

som har intresset av att lägga ner den tiden och energin som krävs.  
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“Ibland hade det varit skönt att ha lite skygglappar. Det är klart att det hade varit enkelt att 

gå till jobbet och liksom bara göra som man blir tillsagd och alltid kunna skylla på någon 

annan. Men jag tror ju inte på det” 

Kommunchefen skulle beskriva sitt eget ledarskap som coachande, tydligt och positivt och 

anser sig ha en förmåga att kunna vända saker och ting till det positiva. Vidare förklarar 

Kommunchefen att hen måste vara den positiva för att medarbetarna inte ska påverkas av en 

negativ inställning. När det kommer till medarbetarnas uppfattning om Kommunchefens 

ledarskap så tror hen att hen skulle beskrivas som en stöttande ledare som finns där och lyssnar. 

Enligt Kommunchefen själv är hen väldigt tydlig med sina krav och åsikter, men även stöttande 

när medarbetarna har det svårt eller stöter på hinder i arbetet.   

“Man tycker att livet håller på att gå under men om jag sitter och säger samma sak, vem kan 

jag då motivera?”     

Kommunchefen tycker att hen ägnar alldeles för lite av arbetsdagen åt självreflektion och menar 

på att någon timme om dagen borde gå åt till att reflektera kring vad som har gått bra och 

framförallt vad som har gått mindre bra. Vidare berättar Kommunchefen att hen i perioder inte 

lägger mer än kanske fem minuter av arbetspasset på självreflektion, vilket hen ser som 

negativt. Kommunchefen berättar däremot att hen istället ägnar mycket tid till självreflektion 

under sin fritid, men menar på att det hade varit fördelaktigt om reflektionen skedde under 

arbetstid i anslutning till själva händelsen. Kommunchefen anser att uppfattningen om en 

händelse på gott och ont ändras med tiden och tror därför att det hade varit bättre att reflektera 

över saker och ting när det faktiskt händer för att hålla händelsen färskt i minnet.  

“Människan är effektiv av naturen när man försöker göra det så enkelt som möjligt, allting! 

Man tar den lätta vägen, det är liksom som människan är. “     

Kommunchefen förklarar att det inom sjukvården läggs väldigt mycket fokus på medarbetarna, 

men att cheferna i många fall glöms bort. Kommunchefen utvecklar och berättar att när det 

kommer till större händelser finns det en krishanteringspolicy för medarbetarna, men att det 

inte finns för cheferna. Cheferna får i många fall lösa det på egen hand. Kommunchefen ser 

detta som problematiskt då även cheferna behöver stöd emellanåt. Genom att cheferna i mångt 

och mycket får klara sig själva upplever Kommunchefen att de går miste av möjligheten till att 

diskutera olika händelser tillsammans för att därigenom ta lärdom från varandra. Vidare berättar 

Kommunchefen att hen inom en snar framtid ska få en ny tjänst hos en arbetsgivare som ställer 

krav på att Kommunchefen ska ägna minst en timme i veckan åt självreflektion, något hen ser 

som en positiv utveckling.  

“Där säger dom att jag ska ha en timmes självreflektion i veckan. Det ska jag ha, punkt. Jag 

får inte lov att dela bort den så det ska bli intressant att se hur det funkar.”    

Kommunchefen tycker det är svårt att svara på om varseblivning om inre processer lättare kan 

hjälpa individer att bearbeta processerna ifråga, men menar också på att desto mer kunskap en 

individ har om varför saker och ting blir som de blir, desto bättre! Kommunchefen tror även att 

individer kan utvecklas och göra ett bättre jobb om de är medvetna om att deras beslutsfattande 

kan påverkas av tidigare upplevelser och erfarenheter.       

“Det kan ju vara någonting som har hänt för lång tid sen i mitt liv, men dom känslorna tar 

överhanden när jag fattar ett beslut. Är jag medveten om detta kan jag göra ett bättre jobb. “ 

Självinsikt har hjälp Kommunchefens ledarskap genom att hen har blivit mer medveten om sina 

styrkor och svagheter och därigenom har hen lättare kunnat vända sina svagheter till något 

positivt. Vidare anser Kommunchefen att det är viktigt att såväl ledare som läkare och 
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sjuksköterskor är medvetna om sina styrkor och svagheter, för utan den vetskapen finns en risk 

att samma fel görs om på nytt igen. Vidare förklarar Kommunchefen att självinsikt har gjort det 

lättare att fatta rätt beslut, eftersom det har blivit enklare att särskilja på om ett beslut baseras 

på logik eller känslor. Kommunchefen tror att det genom självinsikt blir lättare för individer att 

sätta sig in i andras perspektiv och därigenom har självinsikt gjort det lättare för Kommunchefen 

att skapa en djupare förståelse för medarbetarnas känslor och beteenden. Kommunchefen tycker 

det är svårt att säga om självinsikt kan ha en direkt inverkan på kommunikationen mellan 

yrkesgrupperna inom sjukvården, men tror också att självinsikt kan göra så att individer blir 

bättre på att förklara saker och ting så att folk lättare förstår budskapet.   

“Jag sitter ju i en beslutsfattande position och tar jag ett beslut baserat på känslor, även om 

jag tror att det är ett beslut baserat på logik, då är det rätt bra att ha koll på vad det är från 

början.”     

Kommunchefen tror att självinsikt kan ha en inverkan på såväl ledare och medarbetares 

attityder. Kommunchefen upplever ibland att hen kastar sig in i situationer, vilket inte alltid 

genererar det mest önskvärda resultatet. I många fall är Kommunchefen övertygad om att 

situationen hade kunnat hanteras bättre om hen hade stannat upp och tagit några extra minuter 

till att tänka igenom saken. Vid förändringsarbete anser Kommunchefen att medarbetarnas 

inställning till förändring blir mer positiv ifall de har varit med i processen från början. Vid 

förändringar som är nödvändiga, men som Kommunchefen nödvändigtvis inte ställer sig bakom 

anser hen att det är extremt avgörande med självinsikt för att påverka attityderna till 

förändringen. Kommunchefen menar på att om hen själv visar en negativ inställning till 

förändringen kommer även medarbetarna att göra detta och då blir det enligt Kommunchefen 

inget positivt utfall.  

“Jag kan knappt stå bakom det liksom men jag måste för det är mitt jobb. Då måste ju jag 

först bearbeta mig själv till att komma fram till varför tycker jag som jag gör om detta? Och 

sen kan jag förmedla det vidare till mina medarbetare. “         

5 Analys  

I det här avsnittet analyseras studiens empiriska material. Analysavsnittet består av en 

systematisk analys som baseras på en tematisk analysmetod där respondenternas svar vägs mot 

varandra för att sedan kopplas till teorin. Analysavsnittet hämtar stöd i vår teoretiska 

referensram samt vår konceptuella analysmodell.  

5.1 Empirisk analys 

5.1.1 Bakgrund och erfarenheter 

Samtliga av de intervjuade respondenterna har arbetat många år inom sjukvården och har lång 

erfarenhet av ledarskap, antingen från nuvarande position eller från tidigare befattningar. 

Samtliga chefer, utom Förvaltningschefen som varit aktiv inom sjukvården i nitton år, har över 

tjugo år av yrkesvana inom sjukvården. Enhetschefen och Kommunchefen har båda två femton 

år eller mer erfarenhet av sina respektive roller medan resterande chefer har mindre än tio år på 

sina positioner. Även om respondenterna inte arbetat som chefer under hela deras yrkesaktiva 

tid inom organisationen, så kan vi identifiera ett tydligt tema i form av lång och varierande 

erfarenhet cheferna emellan.  
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5.1.2 Tillgänglighet och direkt kommunikation  

Samtliga chefer förutom Verksamhetschefen och Sektionsledaren har varit tydliga med att det 

är viktigt att vara närvarande i sitt ledarskap. Kommunchefen berättar att många medarbetare 

saknar att ha en tillgänglig chef och att det av den anledningen är viktigt att vara närvarande så 

ofta som möjligt. Cheferna menar på att det är viktigt att vara ute och möta de personerna som 

de leder samt vara empatisk, visa omtanke och respekt så de kan skapa ett förtroende till sina 

medarbetare. Detta tror exempelvis Teamchefen är viktigare än att gå på en massa möten. När 

cheferna visar sig bland medarbetarna och välkomnar dem till dialog så kan relationen mellan 

ledare och följare stärkas, vilket kan bidra till en mer ett öppnare kommunikationsklimat där 

medarbetarna kan göra sin röst hörd. Det innebär också att cheferna kan få bättre feedback på 

deras ledarskap och därmed erhålla fler insikter, vilket Sektionsledaren tar upp är viktigt då det 

trots lång erfarenhet finns saker att lära sig som ledare. Det har också gjort att Sektionsledaren 

med åren fått lättare till att lyssna och ta till sig inputs från medarbetarna. Verksamhetschefen 

upplever också att hen med åren fått en mer ödmjuk approach i sin kommunikation och blivit 

bättre på att lyssna, men framförallt lägger Verksamhetschefen vikt vid att vara en förebild för 

sina medarbetare samt vara stödjande genom att ge medarbetarna utrymme och förtroende.  

Mer än hälften av cheferna anser att den största delen av den dagliga kommunikationen, på 

deras respektive arbetsplatser, sker genom direkt kommunikation. Den andra hälften menar att 

den största delen av kommunikationen sker indirekt via olika kommunikationskanaler så som 

mejl, fax och journalsystem för att nämna några. Flera av de tillfrågade respondenterna 

beskriver att de ser att det är den direkta kommunikationen som ger mest, och som är effektivast, 

eftersom genom att interagera så kan de som ledare få en bättre inblick i medarbetarnas vardag 

och att det ger en klarare bild över grunden till problem som kan uppstå. Några respondenter 

nämner dock att direkt kommunikation kan innebära svårigheter när det kommer till individers 

egna tolkningar av den förmedlade informationen, vilket gör att det kan bli svårt för cheferna 

att försäkra sig om att alla förstått meddelandet och att alla uppfattat det rätt. Majoriteten 

nämner även att det är tidskrävande med direkt kommunikation då de som chefer har många 

medarbetare att ansvara för, vilket gör det svårt att hinna prata med alla. Därför förmedlas 

mycket av den informationen som ska nå ut till alla, och där det är viktigt att alla får samma 

information, genom indirekt kommunikation i form av massutskick där medarbetarna skriftligt 

kan få ta del av viktig information. Av de cheferna som betonade vikten av den indirekta 

kommunikationen, fick vi ändå en uppfattning av att de ändå värderar direkt kommunikation 

högt. Under intervjun indikerade flera av dem att de gjort försök till mer meningsfulla 

interaktioner genom att jobba på deras kroppsspråk samt att vara kärnfulla och tydliga i deras 

möten med sina medarbetare.  

När cheferna berättar om hur deras arbetsdag ser ut framgår det tydligt att alla har väldigt 

varierande dagar där den ena inte är den andra lik. De berättar också att deras schema är väldigt 

fullt av möten med medarbetare och andra chefer med flera. Det gör att mycket av chefernas 

arbetstid går åt till att planera och springa runt på möten, vilket de flesta av cheferna dessutom 

tyckte var onödigt, då mycket av informationen som tas upp på formella möten skulle kunna 

ges ut via mejl så att de istället skulle få mer tid till att vara närvarande och tillgängliga för 

medarbetarna. 

5.1.3 Hierarki 

Det framgår även tydligt att hierarkin inom sjukvården är något som uppfattas vara 

problematiskt. Några anser att det var värre förr och att det i dagsläget är mycket bättre. Några 

menar dock att hierarkin fortfarande är stark, både när det kommer till de den organisatoriska 
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uppbyggnaden och de kommunikativa aspekterna mellan individer. Verksamhetschefen och 

Sektionsledaren beskriver exempelvis att all information som ska förmedlas genom 

organisationen måste vandra genom flera led. Skulle de hoppa över något av leden och gå förbi 

en av cheferna så uppstår problem. När kommunikationen måste gå genom flera led så har 

informationen en tendens att bli distorderad, vilket gör att viktiga detaljer förloras längs vägen. 

Verksamhetschefen nämner också att ett annat problem med linjekommunikationen är att chefer 

och medarbetare har en tendens att skönmåla sanningen för att ge ett bättre intryck gentemot 

sin närmsta chef. Dessutom uppstår det lätt intressekonflikter mellan organisationens olika 

delar när lojaliteten och förtroendet till medarbetarna ska försäkras samtidigt som kraven från 

företagsledningen måste uppfyllas. Vilket gör att de i rollerna som mellanchefer i det 

hierarkiska systemet kan känna stor press från flera håll.  

När det kommer till de mer direkt-kommunikativa aspekterna av hierarkin så tycker flera av 

cheferna att det finns en hierarki mellan läkarna, som yttrar sig i ett ”tupp-spel” där graden av 

utbildningsnivå ger status. När det råder hierarki inom och mellan olika yrkesgrupper så 

kommer kommunikationsklimatet inte att vara gynnsamt. Enhetschefen menar att det kan leda 

till att patientsäkerheten hotas när exempelvis läkare på primärjouren inte vågar ringa sina 

bakjourer. Det är också tydligt att det finns en hierarki mellan yrkesgrupperna läkare och 

sjuksköterskor där många läkare ser sig stå över andra som inte har lika lång akademisk 

utbildning. Det görs också synligt genom att läkare och sjuksköterskor sitter i olika 

grupperingar under raster och olika möten. Enligt Teamchefen och Enhetschefen, som arbetar 

på ASIH respektive på en akutmottagning, så upplever de att det är mindre hierarkiskt på deras 

respektive avdelning inom organisationen och att hierarkin är något som är tydligare inne på 

sjukhusen. Generellt sett så anser dock Förvaltningschefen att det skett en stor förändring inom 

sjukvården och att läkarna numera är mer öppna för inputs och jobbar mer som ett team 

tillsammans med andra yrkesgrupper runt patienten. Detta menar hen delvis kan bero på att det 

har blivit mindre hierarkiskt i samhället överlag. Verksamhetschefen tror att det även kan bero 

på att skolan numera är mindre auktoritär och att det idag uppmuntras till grupparbete i större 

utsträckning, vilket kan vara en bidragande faktor till att yngre läkare har ett bättre sätt att 

kommunicera och samarbeta på. Precis som några av cheferna också nämner så kan det hända 

att det stolta beteendet, som en del läkare tenderar att visa, kan bero på de specifika individerna 

och att det då skulle röra sig om personliga fel och inte något systematiskt fel som kan 

generaliseras över en hel yrkesgrupp. 

5.1.4 Samhällsförändring och tydligare kommunikation 

Majoriteten av cheferna ser en tydlig förändring av kommunikationen inom sjukvården nu 

jämfört med när de först började sitt arbete. De flesta nämner att kommunikationen mellan såväl 

chefer som läkare och sjuksköterskor idag har blivit betydligt tydligare med åren. 

Förvaltningschefen menar på att sjukvården har blivit mindre hierarkisk och att läkare och 

sjuksköterskor idag har en mer öppen dialog och att de numera jobbar mer som ett team runt 

patienterna. Verksamhetschefen förklarar även att kommunikationen har blivit betydligt mer 

öppen de yngre doktorerna sinsemellan än vad Verksamhetschefen och de jämnåriga doktorerna 

hade i motsvarande ålder.  Både Förvaltningschefen och Verksamhetschefen tror att den 

kommunikativa utvecklingen inom svensk sjukvård beror på att samhället idag har blivit mindre 

hierarkiskt och att skolan idag är mindre auktoritär. Verksamhetschefen menar också på att 

dagens utbildningar idag uppmuntrar mer till egna initiativ och att det möjligtvis är en 

bidragande faktor till att kommunikationen idag är mer öppen inom sjukvården.  
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Sektionsledaren förklarar att kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor förr inte var 

lika strukturerad som den är idag. Enligt Sektionsledaren har kommunikationen blivit mycket 

tydligare jämfört med hur det var i början när hen började sin tjänst. Sektionsledaren förklarar 

att vid akuta situationer så ligger idag ett stort fokus på tydlig arbetsfördelning där medarbetarna 

namnges och där ögonkontakt, med den som tilltalas, är centralt. Att kommunikationen har 

blivit tydligare tror Sektionsledare delvis beror på att dagens sjukvård idag använder sig av 

olika kommunikationssystem som SBAR och A-E konceptet som gör det lättare för läkare och 

sjuksköterskor att följa en tydligare struktur på kommunikationen vid akuta situationer.   

Kommunchefen menar på att kommunikationen har förändrats i den utsträckningen att den 

direkta kommunikationen på senare tid har blivit en allt större del av den dagliga 

kommunikationen. Även Kommunchefen tror att kommunikationsförändringen är ett resultat 

av att samhället är i ständig förändring. Kommunchefen anser däremot att det även beror på att 

högre upp i organisationen inser de att det faktiskt är människor de jobbar med. Enhetschefen 

håller med Kommunchefen i den mån att mötet med medarbetarna har utvecklats. Enhetschefen 

beskriver att den största skillnaden jämfört med förr är att Enhetschefen idag inte rädds för att 

konfrontera medarbetarna och lyfta de negativa samtalen och således menar Enhetschefen att 

kommunikationen ärligare och mer öppen. Enhetschefen tror att anledningen till den här 

utvecklingen har att göra med att med åren så har Enhetschefen mognat och blivit mer, vilket 

även bidragit till högre kunskaper. Verksamhetschefen håller med om att med åren så har hen 

blivit tryggare i sin roll och kommit till insikt att det inte finns några människor som greppar 

allting. Verksamhetschefen har således blivit mer ödmjuk i sin kommunikation och därigenom 

har det skapats en tydligare tvåvägskommunikation där hen blivit mer mottaglig för inputs från 

sina medarbetare.  

Teamchefen är den enda som menar att det inte skett några större förändringar i 

kommunikationen från när hen först åtog sig sin position. Teamchefen beskriver att läkare och 

sjuksköterskor alltid har haft en öppen och rak kommunikation utan hierarki och att läkare och 

sjuksköterskor verkligen jobbar som ett team runt patienterna. Enligt Teamchefen har kulturen 

och arbetsmiljön funnits med på arbetsplatsen sedan starten då verksamheten byggdes upp från 

i princip ingenting. Teamchefen tror att kommunikationen och kulturen kan ha präglats av att 

läkare och sjuksköterskor från början fick jobba med små medel och att de därmed var beroende 

av varandra.  

Förutom att bättre känna till, förstå och utnyttja sina styrkor och svagheter så menar flera chefer 

att de med hjälp av självinsikt kan påverka både sina och andras attityder. För att genomföra 

förändringar som är nödvändiga, men som man som chef egentligen inte vill stå bakom, så är 

det väsentligt med självinsikt för att påverka attityderna till förändringen. För står inte chefen 

bakom ett beslut som ska förmedlas, så blir det inte trovärdigt för medarbetarna vilket gör att 

chefen då först behöver bearbeta sig själv. Kommunchefen menar att en negativ inställning hos 

chefen kommer att sätta tonen för förändringen, vilket även gör att medarbetarna kommer att 

vara negativt inställda och resultatet av förändringen kommer därför varken vara konstruktiv 

eller önskvärd. 

5.1.5 Kommunikationsbrister 

Kommunikationsbristerna inom sjukvården är något som alla av de tillfrågade cheferna 

upplever vara ett problem. De upplever dock att de beror på lite olika saker, vilket egentligen 

är ganska rimligt då de jobbar inom olika avdelningar och områden och därför ser på problemen 

från lite olika vinklar. I motsats till hierarkiska aspekten där läkare i flera fall anses ha högre 
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status, menar exempelvis Verksamhetschefen bland annat att det numera finns en strävan bland 

sjuksköterskor att specialisera sig inom olika områden. Detta verkar dock inte riktigt vara 

synkat med de andra yrkesgrupperna, vilket har lett till att vissa tycker att sjuksköterskorna 

därför är på väg att ta över läkarnas jobb och det är här som en del av kommunikationen tenderar 

att brista. Det har också kommit fram att vissa sjuksköterskor tycker att läkarna inte hänger med 

då de inte alltid tar till sig sjuksköterskornas direktiv, men att detta kan bero på att många missar 

att läkarna faktiskt har en högre kunskapsnivå och bättre kunskap kring vilka mediciner och 

metoder som bör användas. Det egentliga kommunikationsproblemet mellan yrkesgrupperna 

uppstår enligt Sektionsledaren när läkarna inte för en dialog med sjuksköterskorna för att berätta 

varför de gör som de gör. Hade läkarna här varit lite mer öppna för att föra sin kompetens vidare 

och varit mer transparenta i deras metoder, så hade samarbetet där emellan kunnat bli 

effektivare. Vidare så framgår det att sjukvården präglas av många inhyrda samt 

nyutexaminerade och nyanställda läkare och sjuksköterskor som inte är helt familjära i deras 

omgivningar respektive roller. Det gör att kommunikationen tenderar att brista på grund av 

missförstånd då yrkesgrupperna inte har tillräcklig förståelse för varandra och inte tillåts 

komma in i deras roller. Förutom ovanstående kommunikationsbrister så anser 

Verksamhetschefen och Kommunchefen att kommunikationsvägarna mellan kliniker, sjukhus 

och andra kommuner inte är sömlösa, vilket gör att det uppstår en informationsförlust i 

kommunikationen där emellan. En annan faktor som flera av cheferna upplever vara bidragande 

till den bristande kommunikationen är stressen som orsakas av ett högt tempo och för lite tid 

och resurser. Teamchefen, som upplever att de har ett bättre kommunikationsklimat på deras 

avdelning, tror även hen att bristen på tid är den främsta orsaken till kommunikationsbrister 

inom sjukvården. Det tror Förvaltningschefen gör så att varken chefer eller medarbetare hinner 

hjälpa de nya läkarna och sjuksköterskorna som kommer. Bristen på tid är också med stor 

sannolikhet en av anledningarna till att läkarna inte hinner vara mer kommunikativa med 

sjuksköterskorna och andra yrkesgrupper, då det ofta går väldigt många patienter per läkare.  

Enligt Förvaltningschefen så är det våldsamt stora informationsflödet genom de olika kanalerna 

inom sjukvården en utlösande faktor till stressen då man som läkare och sjuksköterska ska följa 

väldigt många system. Sektionsledaren tycker att kommunikationsbristerna som finns främst 

existerar mellan chefer och medarbetare och menar att utelämnandet att ledarskapet kan medför 

att situationen fallerar och att det då lätt uppstår missförstånd.  

5.1.6 Vikten av självinsikt 

När det kommer till frågan om vad självinsikt innebär för respektive chef så fick vi lite olika 

svar. Allas uppfattningar kring fenomenet är ändå mer eller mindre i enlighet med vår definition 

av självinsikt, det vill säga att ha förståelse för sina inre tillstånd samt känna till sin kapacitet. 

Trots små skillnader i chefernas uppfattning om fenomenet, så anser vi ändå att de har en 

någorlunda bra bild av vad självinsikt faktisk innebär. Det tydligaste mönstret vi kan se är att 

majoriteten ansåg att självinsikt har med att känna till sina starka respektive svaga sidor och att 

det i sin tur möjliggör att bättre kunna utnyttja sina starka sidor samt förstå sina begränsningar 

och då ta hjälp av andra kring det de är sämre på.  

Överlag tycker cheferna att självinsikt är viktigt att ha både som chef och medarbetare i 

arbetslivet, såväl så som individ i det privata. Deras svar skiljer sig dock en aning gällande hur 

pass viktigt de anser att det är samt vilket bidrag som självinsikt har i deras vardag. Några av 

cheferna tycker att självinsikt är helt väsentligt, och i något enstaka fall även det bland det allra 

viktigaste för ledare. Som vi tidigare nämnt så berättar de flesta att det innebär att känna till 

sina styrkor och svagheter, vilket egentligen kan ses som grundläggande insikter för att kunna 

leda andra. Förvaltningschefen tycker även att det är viktigt då det genom självinsikt blir lättare 

att ta tag i saker som är svåra och jobbiga. Genom att vara medveten och reflektera kring sina 
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inre processer så kan hen anse att det blir lättare att ta ställning till dem. Teamchefen menar här 

att det är viktigt då det gör att det blir lättare att ändra sin inställning i lägen då hen exempelvis 

behöver förmedla vidare något som hen inte håller med om från företagsledningen till 

medarbetarna. Ett annat problem som Sektionsledaren upplever är att det tycks vara svårt för 

läkare och sjuksköterskor att identifiera sin kunskapsnivå och skilja den från sina erfarenheter. 

Med självinsikt kan individer lättare förstå sin kapacitet, vilket Verksamhetschefen och 

Förvaltningschefen tror kan bidra till att de kan ta till sig de människorna som besitter de 

förmågorna de själv saknar. 

Samtliga chefer upplever att självinsikt på olika sätt har påverkat deras vardag. Självinsikt har 

bland annat hjälpt till att skapa en större medveten kring chefernas kroppsspråk, vilket sedan 

har kommit till nytta i deras ledarskap. Det har också varit en bidragande faktor för att 

effektivisera arbetet och kommunikationen då medvetenheten om hur de själva agerar i olika 

situationer har underlättat förståelsen för hur de ska bemöta medarbetarna. Om ledare inte har 

någon grad av självinsikt så skulle det exempelvis resultera i ett beteende där det pekas med 

hela handen, menar Teamchefen. Det blir lätt att man som ledare missar medarbetare som inte 

mår bra när allt fokus ligger på att driva verksamheten framåt. Chefernas självinsikt har även 

inneburit att de lyckats nå ett bättre samarbete då det gjort så att de i större utsträckning lyssnar 

på deras medarbetare och att det har blivit lättare att be andra om hjälp när de inte klarar av det 

själva. Verksamhetschefen berättar att mindre erfarna individer lätt tar sig vatten över huvudet 

när de får ett ökat ansvarsområde eftersom de vill visa sig duktiga. Med självinsikt kan både 

chefer och medarbetare bli medvetna om deras styrkor och svagheter, samt andras styrkor och 

svagheter, vilket gör att de cheferna och de olika yrkesgrupperna kan dra nytta av varandras 

förmågor. Genom att inse sina svagare sidor kan de omge sig av personer som kan hjälpa dem 

med det de är mindre bra på för att utvinna något konstruktivt, menar Förvaltningschefen. 

Det görs tydligt att cheferna ägnar väldigt lite tid åt självreflektion i deras vardag. Det är bara 

ett par stycken som berättar att de utövar självreflektion på arbetstid trots att de är något som 

de alla tycker är viktigt. Det hinns ofta inte med under arbetstid helt enkelt så när cheferna 

reflekterar över deras beteende och handlingar i olika situationer så får det ske efter jobbet på 

kvällar och helger. Det är dock flera som anser att det hade varit bra att göra direkt i anslutning 

till händelser för att konstruktivt försöka utvinna något ur situationen. Den enda chefen som 

berättar att hen specifikt sätter undan tid åt självreflektion är Förvaltningschefen. Hen avsätter 

ungefär en halvtimme på fredagseftermiddagar för att reflektera över hur veckan varit och kring 

vad hen gjort som är bra och mindre bra. Sektionsledaren berättar att även om hen inte avsätter 

någon tid under arbetstid så är det något som sker per automatik och att det exempelvis kan ske 

i samband med att de dokumenterar händelser efter att ha varit hos patienter. Vid allvarligare 

händelser så berättar alla att de har olika former av gemensam reflektion och debriefing med 

alla inblandade, eftersom det är viktigt att personalen inte går hem med tunga saker i huvudet. 

Beroende på vilken avdelning och vilket område inom organisationen så framgår det att 

gemensam reflektion även kan vara av olika betydelse. Inom akut sjukvård i hemmet och hospis 

så arbetar de till exempel med svårt sjuka människor, vilket kräver att medarbetarna får tala ut 

ordentligt innan de går hem för att inte må dåligt. Enhetschefen tror att individer tenderar att 

älta saker och att det därför kan hjälpa till att reflektera för att bearbeta vad som varit bra och 

framför allt vad som varit mindre bra. Enhetschefen som enbart ägnar ca 5 minuter om dagen 

till att självreflektera tycker att det skulle vara fördelaktigt om det skulle finnas mer tid till att 

reflektera under arbetstid så att det kan ske i anslutning till de händelser som kräver lite 

eftertanke. Enhetschefen menar att uppfattningen av det som har inträffat under dagen på gott 
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och ont ändras en aning med tiden och att det därför är bättre att göra det direkt när upplevelsen 

av det som inträffat är färskt.  

5.2 Teoretisk analys 

5.2.1 Närvarande ledarskap 

Majoriteten av cheferna lade stor vikt vid att vara närvarande för sina medarbetare, både på en 

fysisk och en psykisk nivå. De ansåg även att det överlag var viktigt att få medarbetarna att 

känna delaktighet och lyssna på vad de har att säga. Att aktivt involvera och engagera andra i 

dialog samt utöva medverkande beslutsfattning är tecken på ett kommunikativt ledarskap 

(Johansson et al., 2014).  När cheferna engagerar medarbetarna i dialog så skapas enligt Towler 

(2003) ett effektivt ledarskap som bidrar till ett effektivare beteende och en effektivare 

kommunikation inom organisationen. Vidare så har det framkommit att många av cheferna 

tycker att den direkta kommunikationen som sker mellan fyra ögon, är den som ger mest. Då 

kan cheferna få en bättre inblick i medarbetarnas vardag och lättare förstå medarbetarnas 

situationer. Det är också grunden i det sociokulturella perspektivet, där den personliga 

interaktionen är viktig då både chefer och medarbetare är sociala varelser som samspelar och 

tänker tillsammans (Säljö, 2014). I den social interaktionen som pågår mellan människor, kan 

lärande och utveckling ske (Heide, 2002). Genom byta information via direkt kommunikation, 

så kan individer fungera som varandras resurser och dra nytta av varandra när de skapar och 

förstår meningen i olika situationer och sammanhang (ibid). Därför är det närvarande 

ledarskapet, där det ges möjligheter för att kommunicera genom direkt kommunikation, en 

viktig del för en gynnsam och ömsesidigt utvecklande relation mellan chefer och medarbetare. 

5.2.2 Organisationsproblem 

Förutom chefernas syn på vikten av ett närvarande ledarskap, så har det framkommit att det 

finns vissa hierarkiska kommunikationshinder inom organisationen. Baserat på chefernas 

upplevelser så är både en organisatorisk hierarki, där en strikt linjekommunikation är tydlig, 

samt en hierarki på individnivå mellan läkarna. I den organisatoriska hierarkin så brister 

kommunikationen då cheferna i de olika leden bland annat har tendens till att försköna 

sanningen när information ska förmedlas upp och ner inom organisationen. Precis som Leonard 

et al. (2004) samt Granerud & Severinsson (2007) påpekar, så görs det tydligt att sjukvården är 

en hierarkisk miljö där det kan vara svårt för mellanchefer att uttrycka sina åsikter och 

implementera nya idéer. Det öppna kommunikationsklimatet som egentligen skulle vara 

nödvändigt för att chefer ska kunna uttrycka sina åsikter och för att medarbetarna ska kunna 

göra sin röst hörd är sällsynt bland de olika avdelningarna, enligt chefernas upplevelser. 

Beroende på vilken avdelning eller vilket område de olika cheferna arbetade på inom så 

upplevde vissa ingen, eller nästan ingen, hierarki alls. Det svaret som stod ut mest var 

Teamchefens. Teamchefen upplevde att arbetsplatsen präglades av en rak och öppen 

kommunikation samt kamratskap både mellan chefen och medarbetarna samt yrkesgrupperna 

emellan, vilket är något som hade gynnat andra avdelningar att ta efter. Hierarkin inom 

doktorsleden påverkar både kommunikationsklimatet mellan läkarna och den kommunikativa 

relationen mellan läkare och sjuksköterskor. Problemet kan till viss del handla om personliga 

fel som sker på grund av skiljaktigheter mellan individer. Det är dock viktigt att kunna skilja 

på systematiska och personliga fel för att kunna göra något åt problemen (Leonard et al., 2004). 

Eftersom flera av cheferna på olika sätt beskriver att relationen läkarna emellan samt relationen 

mellan läkare och sjuksköterskor präglas av en översittarattityd, så är det dock rimligt 

kommunikationsklimatet till viss del beror på ett systematiskt fel som grundar sig i ett behov 
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av att visa sin akademiska status. Allwood (1986) tar även upp faktumet att när olika 

yrkesgrupper specialiserar sig inom specifika områden kan kommunikationen inom gruppen 

förbättras, men att kommunikationen med andra yrkesgrupper då kan försämras. Det skulle 

förklara kommunikationssvårigheterna mellan olika yrkesgrupper, men inte inom dem.  

5.2.3 Implementera självinsikt 

Precis som vad självinsikt innebar för många av cheferna så handlar självinsikt till viss del av 

att känna till sina starka samt svaga sidor (Bjerkeseth, 1990). Om man ser till fenomenet på ett 

lite djupare plan så handlar självinsikt mycket om de inre tankar, känslor och annat som ständigt 

pågår inne i individers medvetande (Jordan, 2015; Klimoski & Hu, 2012). Detta var det 

egentligen bara några av cheferna som tog upp. Några av dem ansåg att med hjälp av självinsikt 

kunde de lättare ta ställning till och bearbeta olika upplevelser, vilket faktiskt är det som 

självinsikt i grunden kan bidra med (Jordan, 2105). Trots att en av cheferna ansåg att självinsikt 

är nödvändig för att driva igenom en förändring, så kan dock individer genom att självreflektera 

nå självinsikt och därmed konstruktivt transformera oönskade tankar, känslor eller attityder 

(ibid). Självinsikt hos cheferna har även resulterat i en interpersonell medvetenhet där 

förståelsen för deras egna beteende har hjälpt dem till att bemöta medarbetarna på ett bättre sätt 

(Klimoski & Hu, 2012). Tyvärr så menar cheferna att de inte ägnar så mycket tid åt 

självreflektion trots att de tycker att det viktigt. Genom att reflektera och bli mer medvetna så 

skulle de öppna upp möjligheten att konstruktivt kunna omvandla givna konstanter i deras 

upplevelser till variabler (Jordan & Lundin, 2001). Det vill säga att de då har större möjligheter 

att faktiskt påverka sitt öde. Genom en förmåga att bättre förstå sitt eget beteende och sina egna 

tolkningsmönster, så skulle cheferna kunna applicera det i deras ledarskap för att influera sina 

medarbetare. Genom inre förståelse och djupare medvetenhet om sina 

kommunikationsförmågor kan cheferna bidra till en konstruktiv ledare-följare relation där de 

lättare kan influera medarbetarnas handlingar, beteende och attityder (Lager, 2017). När det 

kommer till hur cheferna ska kunna påverka kommunikationsprocesserna mellan 

yrkesgrupperna så ligger grunden i att kunna förstå kommunikationsbeteendet i relationen. 

Därefter handlar det om att genomföra en förändring, vilket kräver både vilja och engagemang 

av alla inblandade (Blom et al., 2015). Genom självinsikt kan cheferna alltså både påverka sina 

och andras attityder till förändring och genom interpersonell medvetenhet kan cheferna bättre 

implementera rätt metoder till det kommunikationsklimatet som råder på deras respektive 

arbetsplatser. För även om de inte sitter på en tillräckligt hög nivå inom organisations hierarkin 

så har de fortfarande ett ansvar för sin respektive avdelning inom organisationen. 
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5.2.4 Återkoppling till den konceptuella analysramen 

 

1. Att tolka och skapa förståelse för sitt kommunikativa beteende har för enligt cheferna 

varit en bidragande faktor till en ökad medvetenhet om hur de själva agerar och hur de 

ska bemöta sina medarbetare. 

2. Genom att bättre förstå sig själva så har de haft lättare för att förstå sig på andra, vilket 

har skapat en interpersonell medvetenhet i relationen till medarbetarna. 

3. Med en ökad förståelse för sig själv och sina medarbetare har de som chefer öppnat upp 

möjligheten till ett effektivt samarbete (interpersonell effektivitet).  

4. Med djupare självinsikt har cheferna lättare kunnat identifiera, medvetet ta ställning till 

och avsiktligt bearbeta deras inre processer. Genom att konstruktivt transformera dem i 

enlighet med de kommunikativa förutsättningarna som ledarskapet kräver, kan de som 

chefer implementera sin insikt för att i slutänden påverka kommunikationsprocesserna 

mellan yrkesgrupperna för ett mer effektivt, säkert och trivsamt kommunikationsklimat.   

 

6. Slutsatser 

I det sista avsnittet av studien görs en kortare reflektion och sammanfattning på ovanstående 

analys och därigenom dras konkreta slutsatser på det resultat som vi genom undersökningen 

har kommit fram till. Därefter förs en diskussion kring vad studien har bidragit med för resultat 

till den redan befintliga vetenskapen samt vilken nytta som kan dras av studiens resultat. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom området.     

6.1 Slutsats 

Avslutningsvis så kan vi konstatera att trots hierarki och skiljaktigheter mellan chefer och 

medarbetare samt läkare och sjuksköterskor inom sjukvården, så har ledare möjligheter att 

påverka kommunikationsprocesserna mellan läkare och sjuksköterskor. De kan påverka i den 

mån att de genom att reflektera kan nå djupare insikter i sitt och andras kommunikativa 

beteende, vilket gör att de får en större medvetenhet om var problemet ligger, hur det kan 

åtgärdas för att slutligen påverka inställningen till en kommunikativ förändring. Som en utav 

cheferna även nämnde så bör fokuset här självklart ligga på förbättringsarbete och inte bara 

förändring. Genom större självmedvetenhet och djupare självinsikt så kan alltså ledare påverka 

det kommunikativa klimatet inom organisationen. 
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6.2 Bidrag 

Genom att beskriva hur självinsikt hos ledare kan påverka kommunikationsprocesserna mellan 

yrkesgrupperna inom sjukvården har vi breddat det vetenskapliga området samt utvecklat den 

redan befintliga litteraturen med en konceptuell analysmodell. Utifrån de slutsatser som har 

dragits har vi kunnat bidra med en djupare insikt för kopplingen mellan självinsikt och 

kommunikativt beteende.  Via studiens resultat bidrar vi med kunskap om hur ledare inom 

sjukvården kan använda självinsikt som ett verktyg för att förändra och förbättra sitt 

kommunikativa beteende och därigenom influera kommunikationen mellan yrkesgrupperna. På 

så sätt kan studiens resultat i viss mån tänkas bidra med nya infallsvinklar på hur ledare kan 

effektivisera kommunikationen och minska kommunikationsbristerna inom sjukvården för att 

därmed öka patientsäkerheten. Slutligen har vi med den här studien öppnat upp möjligheterna 

för framtida studier att vidare undersöka ämnesområdet.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studien har begränsats till att endast beskriva hur självinsikt hos ledaren kan påverka 

kommunikationen mellan yrkesgrupperna inom Region Skåne. Detta innebär att det finns 

utrymme för fortsatt forskning att vidare undersöka kommunikationsbristerna inom sjukvården. 

Genom att applicera en annan metodologi och basera undersökningen på andra teorier kan 

framtida studier genomföras för att bygga en djupare förståelse för sambandet mellan självinsikt 

och kommunikativt beteende. Genom att göra studierna mottagliga för nya infallsvinklar kan 

det vetenskapliga området utvecklas och kunskaperna breddas. Av den anledningen presenteras 

därför förslag på fortsatt forskning nedan:  

• Självinsiktens inverkan på effektiv kommunikation & patientsäkerhet - Studiens 

praktiska problem grundar sig i att ineffektiv kommunikation inom sjukvården bidrar 

till kommunikationsbrister som hotar patientsäkerheten, vilket enligt avgränsningen inte 

har undersökts i den här studien. Av den anledningen finns det möjlighet för framtida 

studier att vidare undersöka och beskriva hur självinsikt hos ledare kan påverka 

kommunikationsprocesserna för att bidra till effektivare kommunikation och ökad 

patientsäkerhet inom vården. 

• Andra urvalsmetoder & urvalskriterier – Studiens urval grundar sig bland annat på ett 

bekvämlighetsurval som har medfört att urvalet begränsats på en geografisk nivå där 

enbart respondenter från Region Skåne har varit aktuella för undersökningen. Fortsatt 

forskning kan därmed bredda det vetenskapliga området genom att tillämpa studien på 

respondenter inom sjukvården på ett annat geografiskt område.  Vidare har 

urvalskriterierna till studien inte tagit hänsyn till någon specifik avdelning eller att 

respondenten besitter en specifik roll. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att 

tillämpa studien på en enskild roll eller en enskild avdelning inom sjukvården för att få 

en mer djupgående och detaljerad bild av problemet inom organisationen. Studien riktar 

sig till ledarens perspektiv på problemet och tar inte hänsyn till yrkesgruppernas åsikter. 

Framtida studier kan därmed inkludera yrkesgrupperna i undersökningen för att jämföra 

likheter och skillnader i resultaten.    

• Förklarande syfte – Studien följer ett beskrivande syfte där målet är att beskriva hur 

ledarens självinsikt kan påverka kommunikationsprocesserna mellan yrkesgrupperna. 

För att skapa en djupare förståelse för problemet är ett förslag till fortsatt forskning att 

istället utgå från ett förklarande syfte där fokus ligger på att förklara varför självinsikt 

kan påverka kommunikationsprocesserna mellan yrkesgrupperna.    
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• Triangulering – I den här studien har en kvalitativ metodologi applicerats för att 

möjliggöra undersökningen. Datainsamlingen av det empiriska underlaget utgörs främst 

av semistrukturerade besöks- och telefonintervjuer med de utvalda respondenterna. För 

att kontrollera samt fördjupa resultatet av undersökningen finns möjlighet för framtida 

studier att kombinera kvantitativa enkäter med kvalitativa intervjuer på undersökningen. 

Ett förslag till fortsatt forskning är även att försöka genomföra observationer och 

experiment på utvalda respondenter för att därigenom bredda kunskaperna inom 

området.   

• Andra grenar av självmedvetenhet - Självmedvetenhet består av olika grenar, däribland 

självinsikt. Studien har valt att enbart rikta fokus på hur självinsikt hos ledaren kan 

påverka kommunikationen mellan yrkesgrupper, vilket lämnar utrymme för framtida 

studier att ta hänsyn till någon av de andra grenarna inom självmedvetenhet.  På så sätt 

finns det möjlighet att kontrollera om självmedvetenhet har en signifikant påverkan på 

sociala interaktioner för att därigenom skapa en bredare förståelse för hur 

självmedvetenhet, däribland självinsikt, kan påverka kommunikativt beteende hos 

individer.  
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5 Bilagor  

Bilaga 1 – Utskickat mail  
Hej ...!  

Vi är två ekonomistudenter från Högskolan i Halmstad som tar examen till sommaren och just 
nu skriver vår kandidatuppsats med fokus på ledarskap. Arbetet handlar om kommunikation 
och självinsikt utifrån ett ledarskapsperspektiv inom sjukvården. I vår studie kommer vi att 
intervjua formella ledare på sjukhus i Skåne och Halland för att undersöka vilken betydelse 
som självinsikt och självreflektion hos ledare har för kommunikationen mellan yrkesgrupperna 
inom organisationen. Vi har valt att studera detta eftersom vi har märkt att det finns ett problem 
med misskommunikation inom dagens sjukvård. Med den här studien vill vi bidra till den 
existerande forskningen och genom att skapa en ökad förståelse för ämnet så vill vi hitta en 
lösning på problemet samt bidra till ökad patientsäkerhet.  

Vi skulle jättegärna vilja ha med dig i vår undersökning och skriver därför till dig för att fråga 
om du har möjlighet att ställa upp på en kortare besöksintervju alternativt telefonintervju. Vi 
bokar gärna in en intervju så snart som möjligt, men vi är flexibla och kan anpassa oss efter 
hur ditt schema ser ut! 

Om du själv inte har möjlighet att ställa upp så hade vi uppskattat ifall du vill föra frågan vidare 
till någon kollega som du eventuellt tror hade varit intresserad av att medverka. Vet du någon 
som är intresserad så får du gärna ge oss deras kontaktuppgifter eller vidarebefordra det här 
mailet. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

 
Dennis Olofsson och Jonas Westh 

Mobil Dennis: 0700-210024 
Mail Dennis: 19denniso97@gmail.com  

Mobil Jonas: 0708-911183 
Mail Jonas: jonas.westh@live.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
Grundläggande 

1. Vad har du för position? 

2. Hur länge du arbetat inom sjukvården respektive på den positionen? 

3. Har du tidigare erfarenheter från andra roller inom organisationen? 

4. Hur skulle du kortfattat beskriva en vanlig dag på jobbet?  

 

Kommunikation som fenomen: 

5. Hur stor del av den dagliga kommunikationen sker genom direkt kommunikation, dvs 

genom interaktion istället för telefon och mail? 

6. Ser du några för- respektive nackdelar med direkt kommunikation?  

 

Effektiv kommunikation: 

7. Vad innebär effektiv kommunikation för dig?  

8. Varför är detta viktigt? 

9. Hur skulle du säga att ni jobbar för att effektivisera kommunikationen inom 

sjukvården?  

 

Ledarens kommunikation: 

10. Vad innebär ledarskap för dig? 

11. Hur kommunicerar du med dina medarbetare nu jämfört med i början när du fick din 

position?  

 

Kommunikation inom vården: 

12. Hur skulle du beskriva kommunikationen inom organisationen mellan yrkesgrupperna 

läkare och sjuksköterskor?  

 

Följdfråga: Upplever du att det finns kommunikationsproblem mellan yrkesgrupperna 

(sköterska-läkare) inom organisationen? Vilka? 

 

Följdfråga: Hur kommunicerar yrkesgrupperna med varandra nu jämfört med i början 

av din roll som chef?  

13. Ser du någon skillnad på hur läkare kommunicerar med andra läkare jämfört med 

exempelvis sjuksköterskor? På vilket sätt? Varför tror du att det är så?  

14. Vad tror du är den främsta orsaken till kommunikationsbrister inom sjukvården?  

 

Földfråga: Hur jobbar ni för att minska dessa? 

 

Självinsikt som fenomen:  

15. Vad innebär självinsikt för dig? 

16. Tycker du att det är viktigt med självinsikt? Varför? 

 

Inre processer: 

17. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 

18. Hur tror du att dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap? 

 

Utveckling av jaget & självinsikt:  

19. Hur stor del av arbetsdagen ägnar du åt självreflektion?  
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20. Hur upplever du att varseblivning om inre processer, såsom egna känslor, upplevelser, 

tankebanor, tyckanden och beteendemönster, kan guida dig till att medvetet ta 

ställning till samt bearbeta produkterna av dessa processer. 

 

Att använda självinsikt som ett verktyg: 

21. Vad tror du att självinsikt kan ha för inverkan på ditt ledarskap?  

 

Följdfråga: Vad har självinsikt betytt för dig i samarbetet med dina kollegor?  

 

Följdfråga: Hur tror du att självinsikt kan påverka kommunikationen mellan 

yrkesgrupperna inom sjukvården? 

22. Upplever du att din attityd kan påverkas genom självreflektion? 

23. Hur tror du att chefer kan påverka sin och medarbetarnas inställning till förändring 

genom bättre förståelse för det egna beteende? 

 

Avslutande: 

Vad är det bästa med att jobba inom sjukvården? 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Dennis Olofsson och Jonas Westh


