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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om informationens resa från ledning ner till anställda i de yttersta leden inom 

en stor offentlig och byråkratisk organisation. Studiens syfte är att undersöka 

kommunikationsprocessen där informationen går vertikalt genom flera olika led samt att se om det 

finns några eventuella hinder längs vägen. Studien har genom tre frågeställningar lagt vikt på de 

eventuella hindren, vilka kanaler som är mest effektiva samt var ansvaret för informationen hamnar 

under resans gång.  

 

Som exempel på en offentlig byråkratisk organisation har vi valt att undersöka Landstinget i 

Värmland som fallstudie. Den specifika information som har undersökts handlar om organisationens 

företagshälsovård, Landstingshälsan, med motiveringen att det är information som vänder sig till alla 

verksamheter och anställda inom organisationen.  

 

Som metod har en triangulering valts med två professionsintervjuer en postenkät och en 

telefonenkät. På det viset har vi nått alla led i informationsflödet i form av Landstingshälsan, 

informationsstaben, chefer och anställda i de yttersta leden. Intervjuerna med informationschefen 

samt biträdande verksamhetschef vid Landstingshälsan var väldigt intressanta att jämföra.  

 

Det visade sig att kommunikationsflödet inom Landstinget fungerade relativt bra men med vissa 

hinder längs vägen. Ett hinder som upptäcktes var främst informationsstabens inställning till 

informationen från Landstingshälsan där av namnet på uppsatsen. Ordspråket Skomakarens barn går 

oftast barfota syftar på vår slutsats om att information om förebyggande vård inte prioriteras inom 

Landstinget i Värmland egna organisation.  Kommunikationen var även påverkad av hur 

informationen var utformad. Informationsöverflöd var även det ett tydligt problem bland chefsleden 

och de anställda. Ansvarsfrågan i sig var även det ett hinder i kommunikationsflödet då det inte var 

helt klart var ansvaret ligger. Eftersom Landstingshälsan inte är kommunikativt utbildade kan det inte 

krävas att de ska ha ansvaret för att informationens utformning är duglig.  

 

Nyckelord: Informationsflöde, internkommunikation, kommunikationskanaler, 

kommunikationsprocessen, organisationsstruktur.   
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Abstract 

This thesis deals with the way that information is passed down from management to employee in the 

outermost points in a large public bureaucratic organisation. The purpose of the study is to examine 

the communication process where information travels vertically through several different levels and 

to examine eventual obstacles along the way. The study has through three questions put emphasis on 

the potential obstacles, which channels of communication that are most efficient and  where the 

responsibility for the information lies. 

As an example of a public bureaucratic organisation Landstinget i Värmland, County Council of 

Värmland, was selected for the case study. The case study specifically investigates Landstingshälsan, 

the occupational safety and health department, on the ground that their information caters all 

businesses and employees within the organisation. 

The methods used in this case were triangulation between professional interviews, postal and 

telephone survey. In this way all parts of the information flow within Landstingshälsan, information 

Department, managers and staff was reached.  The interviews with the Chief Information Officer 

and Deputy Director of Landstingshälsan were interesting to compare.  

The study showed that the communication within Landstinget was working, in relative terms, fine 

but some issues where found. The main issues were the information Department attitude against 

Landstingshälsan and that’s the reason for the study´s title. The shoemaker´s children always walk barefoot 

is a saying and aims on our conclusion about that Landstinget i Värmland don’t give priority to the 

information about preventive care inside their own organization. The communication was also 

affected by the way the information was designed. Information overload was also an obvious 

problem between the managers and their staff. Responsibility was also an communication flow issue 

as it was unclear who was responsible for the distribution. As Landstingshälsan has no formal 

communicative education the responsibility for the design of the information can’t be laid upon 

them. 

 

Keywords: Communication channel, communication process, information flow, internal 

communication, organizational structure.     
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1. Introduktion 

I detta kapitel lyfter vi fram vårt syfte med denna studie och förklarar varför ämnet och motivet för studien är 

intressant. Vi presenterar våra frågeställningar som kommer följa oss genom resten av hela studien. Vi avslutar 

kapitlet med att presentera den fortsatta dispositionen och den röda tråden i vårt upplägg av arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 

Ett känt citat som ständigt återupprepas i litteratur om organisationskommunikation är: ”Utan 

kommunikation kan inte en organisation existera ”(Flaa 1998). Med andra ord innebär det att om en 

organisation existerar så kommunicerar de - och som blivande informatörer så vill vi gärna veta hur. 

Internkommunikation har ofta kommit i skymundan för den externa kommunikationen, men på 

senare år har den lyfts fram av forskare som Welch och Jackson (2007) och informationschefer och 

informationsdirektörer har på senare tid enligt Falkheimer och Hedie (2007) hamnat mer i 

organisationernas ledningsgrupper. Att kommunicera bra är svårt, speciellt inom en stor offentlig 

organisation. Där är det en stor mängd information som ska nå ut till så många olika verksamheter 

och individer och att fördjupa oss i hur kommunikationsprocessen fungerar känns oerhört intressant. 

Vi vill följa informationen från dess ursprungliga källa och ut till mottagarna. Detta är ett 

fascinerande område att utforska vidare då andra frågor väcks hela tiden eftersom området är så 

komplext. Informationen kan förflytta sig både vertikalt, horisontellt och diagonalt inom en 

organisation mellan de olika chefsleden och övriga medarbetare inom en stor organisation. Är 

organisationen byråkratisk uppbyggd ökar komplexiteten ytterligare då det finns ramar, regler och 

riktlinjer att hålla sig till. Kommunikation är, enligt Heide (2005), grundläggande för alla 

organisationer och det är också en viktig ledningsfråga. Kommunicera är något vi gör dagligen, ändå 

upplevs ofta problem med informationsflödet. Informationen når inte fram till alla, beslut 

kommuniceras inte eller så får man för mycket information som blir svår att ta till sig.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats vill vi undersöka kommunikationsprocessen inom en offentlig organisation där 

informationen går genom flera olika led samt se över möjligheter till att kunna undvika eventuella 

hinder. Det gör vi utifrån teorier och tidigare forskning inom området samt en fallstudie inom ett 

Landsting. 

Tre frågeställningar har växt fram utifrån uppsatsen syfte:  

1. Går det att identifiera några eventuella hinder i informationsflödet från ledning till medarbetarna i 

det yttersta ledet?  

2. Vilka kanaler är att föredra för att informationsflödet ska bli mest effektivt?  

3. Var ligger ansvaret för att informationen ska nå hela vägen fram och inte fastna på vägen i de olika 

leden?  

 

1.3 Avgränsningar 

Enbart den nedåtgående informationen undersöks i denna uppsats. Det vill säga information från 

chefspositioner ner till de anställda i yttersta leden via mellanliggande chefer. Då 

organisationskommunikation är ett väldigt brett ämne har avgränsningar varit oundvikliga. Vissa 

saker som påverkar kommunikationsflödet inom en organisation som till exempel dess 

organisationskultur har valts bort. Stress och liknande omständigheter som även de påverkar hur 

kommunikationsflödet fungerar hamnar under ett annat ämnesområde än medie- och 

kommunikationsvetenskap så därför nämns dessa faktorer enbart flyktigt utan någon djupare analys. 

Att undersöka alla olika kanaler som går att använda sig av eller alla eventuella problem som kan 

uppstå har varit ouppnåeligt. Därför har endast de vanligaste kanalerna och problemen identifierats i 

den teoretiska litteraturen och sedan presenterats i studien 
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1.4 Definitioner 

Organisationskommunikation, internkommunikation, byråkrati och byråkratisk organisation, 

Landsting, offentlig organisation, företagshälsovård.   

Backman (2008) menar att många begrepp kan vara diffusa, grumliga eller oprecisa. Därför följer här 

en definition av de ovanstående olika begrepp som kommer att belysas i denna studie.  

1.4.1 Organisationskommunikation 

Begreppet organisationskommunikation kan delas upp i flera olika sorters kommunikation och kan 

på så vis kanske ses som ett samlingsbegrepp av all den kommunikation som sker inom en 

organisation.“Historiskt sett har organisationskommunikation antingen haft ett dominant fokus på 

intern eller extern kommunikation” (Falkheimer, Heide 2007). 

Intern kommunikation och extern kommunikation har länge förklarats som olika sorters 

kommunikation men i nutida forskare som till exempel Hedie (2007) och Krepps (1989) förklarar att 

begreppen börjar flyta ihop eftersom den externa kommunikationen påverkar internt och vice versa 

då medarbetarna förmedlar organisationens identitet utåt mot kunder.  

I den här uppsatsen definieras organisationskommunikation som ett övergripande begrepp för all 

den kommunikation som sker både ut mot allmänheten och internt inom organisationen. Intresset 

ligger främst på den interna kommunikationen från toppen ner till botten av den byråkratiska 

pyramiden. 

1.4.2 Internkommunikation 

Welch och Jackson (2007) tydliggör vikten av att den interna kommunikationen ska fungera bra 

eftersom kommunikationen påverkar organisationens effektivitet. De förklarar att intern 

kommunikation sker konstant inom organisationen och även innefattar informella samtal runt 

kaffemaskinen som order och riktlinjer från chefen.  

Då organisationskommunikation är ett övergripande begrepp så är intern kommunikation mer 

avgränsat. I denna studie handlar den interna kommunikationen om den kommunikation som rör sig 

internt till medarbetarna inom organisationen. Det handlar om kommunikation främst om hur den 

dagliga verksamheten ska skötas. Information som inte är tänkt att ha någon effekt utåt mot kunder.  
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1.4.3 Byråkrati och byråkratisk organisation 

Flaa (1998) förklarar byråkrati som en form av administrativ organisation. Han förklarar att byråkrati 

uppstod när feodaladeln skulle avlägsnas från makten och kungen, utan att släppa ifrån sig sin makt, 

behövde en administrativ apparat med utformade detaljerade regler för hur den skulle arbeta. Det var 

då ett starkt hierarkiskt auktoritetssystem byggdes upp. 

Weber anser att byråkrati kan ske i organisationer som har en klart definierad hierarki, tydlig 

arbetsfördelning och centraliserad ledning. Han lägger också vikt vid regler, som han menar ska vara 

rationella och finnas för allt oväntat som kan ske i en organisation (Miller 2006). Med andra ord kan 

man förklara begreppet byråkrati som ett hierarkiskt regelsystem och en byråkratisk organisation som 

en organisation som är uppbyggd med detta system.    

1.4.4 Landsting 

Landstinget bedriver verksamheter som främst är relaterade till hälso- och sjukvård. I den här studien 

förklaras Landstinget i Värmland och deras organisation utifrån deras egen definition:  

Landstinget styrs av folkvalda politiker som vart fjärde år väljs via allmänna val. Värmlänningarna 

väljer de politiker de vill ska företräda dem till fullmäktige som i sin tur sedan väljer ledamöter till 

styrelsen. Tjänstemännen har till uppgift att förse de förtroendevalda med allsidigt och tillförlitligt 

underlag för beslut. Förenklat kan man säga att de förtroendevalda bestämmer vad landstinget ska 

göra, och tjänstemännen i verksamhetsledningen sedan hur det ska verkställas. Det är också de 

förtroendevalda som fördelar pengar mellan de olika verksamheterna och som följer upp hur 

pengarna används (www.liv.se/Politik ).  

Landstingets uppdrag är att främja hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling i länet, förebygga ohälsa 

och utifrån medborgarnas behov tillhandahålla en god och säker vård för alla som bor och vistas här. 

Bedriva verksamhet som kännetecknas av effektivitet, kvalitet, optimal tillgänglighet samt präglas av 

förebyggande synsätt och god samverkan inom och utanför organisationen. 

Betona ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt i all verksamhet. Fokus bör vara på att 

förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar, riskbeteende hos unga vuxna och psykisk ohälsa 

(www.liv.se/ Vision-värdegrund-och-uppdrag).  

Vidare i studien är det Landstinget i Värmland som det refereras till när det talas om Landsting.   
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1.4.5 Offentlig organisation 

I denna studie sammanfattas definitionen av offentlig organisation som följande:  

Offentliga organisationer ägs av det offentliga (Statliga eller lokala myndigheter) och styrs formellt av 

valda politiker. Detta innebär att de måste förhålla sig till demokratiskt valda grupper. De ska också 

slå vakt om centrala demokratiska värden som majoritetsstyre, skydd av permanenta minoriteter och 

representativitet. Samtidigt ska de producera varor och tjänster på effektivast möjliga sätt, och de ska 

ta tillvara centrala rättsliga värden som lika behandling, förutsägbarhet och öppenhet. Offentliga 

organisationer är också byråkratiska (Jacobsen, Thorsvik 2008).  

 

1.4.6 Företagshälsovård 

Här definieras företagshälsovård utifrån arbetsmiljölagen 3 Kap. 2b §:  

“Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och 

rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på 

arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, 

organisation, produktivitet och hälsa.”  

 

1.5 Disposition 

Efter uppsatsens inledning där syfte och frågeställningar och definitioner legat i fokus görs en 

djupdykning inom ämnet i kapitlet tidigare forskningen och teori. Där presenteras det befintliga litteratur 

som ansetts varit intressant utifrån uppsatsen syfte. Efter det kapitlet följer en sammanfattning om 

olika sätt att ta sig an problemfrågeställningarna i kapitlet metod. Där presenteras bland annat studiens 

fallstudie och studiens tillvägagångssätt utifrån valda metoder. Det efterföljande kapitlet resultat 

redovisas och sammanfattas det resultat, utifrån studiens undersökning, som sedan analyseras i 

kapitlet analys. I analysen kopplas resultatet till teorierna som finns i teorikapitlet.  I kapitlet diskussion 

som följer finns våra egna kommentarer och tankar om studien. Slutsatser, reflektioner och framtida 

forskning kommer sist i uppsatsen.   
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2. Teori 

Här presenterar vi de teorier som vi funnit intressant utifrån vårt syfte och frågeställningar. För att täcka in vårt 

problemområde har vi lyft fram ett flertal olika ämnen och försökt kombinera delar av dem, något som Eliasson 

(2010) kallar för att göra ett teoribygge. Ämnet är stort och vi har fått avgränsa oss till det viktigaste ur vår synvinkel 

på problemområdet. Vi har utgått från kommunikation inom offentliga byråkratiska organisationer och försökt att 

skapa en bild av hur det kan se ut.  

Kapitlet inleder generellt med en historisk överblick över den byråkratiska organisationen samt hur 

kommunikationsprocessen ser ut för att sedan gå in på hur struktur och olika sorters brus kan påverka 

kommunikationen inom en organisation.  

2.1 Att studera organisationskommunikation 

Det finns olika sätt att se på kommunikation inom en organisation precis som det finns i ett 

samhälle. Redding och Tomkins (i Goldhaber 1995) menar att för att kunna undersöka en 

organisations kommunikation måste man välja en utgångspunkt, ett perspektiv. Det går att välja att 

se på det från ett ledningsperspektiv (managerial perspektiv, the modernist) och undersöka dess 

effektivitet eller se det från alla aktörers perspektiv (pluralistic perspective) oavsett hierarkistisk 

position.  Redding och Tomkins (i Goldhaber 1995) menar vidare att de flesta kritiska forskare väljer 

att se på kommunikationen från medarbetarnas perspektiv men förtydligar att det viktiga inte är 

vilket perspektiv man väljer utan att man är tydlig och inte döljer det eftersom det är svårt att ha ett 

neutralt perspektiv.  

Den här studien är ur ett ledningsperspektiv på så sätt att den främst följer informationsflödet från 

ledningen ner till arbetarna på lägsta nivå inom en byråkratisk organisation. Hur kommunikationen 

rör sig i den motsatta riktningen, från medarbetarna upp till högsta ledningen, faller utanför 

undersökningens syfte. Detta innebär dock inte att studien väljer bort medarbetarnas perspektiv 

eftersom det är deras åsikter som ska spegla hur kommunikationen upplevs. Med andra ord är syftet 

att undersöka detta från alla aktörers perspektiv då alla led, från chefspositioner ner till medarbetarna 

studeras.  

Det finns idag mycket forskning inom organisationskommunikationsfältet. Welch och Jackson (2007) 

anser att det finns alldeles för få teorier om hur man kan effektivisera sin kommunikation. Grunig är 

inte sen att hålla med : “In spite of all of this research, however, we emerge from this section with 
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little theoretical understanding of how internal communication makes organizations more effective” 

(Grunig 1992, i Welch, Jackson 2007). 

2.2 Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

Shannon och Weavers klassiska kommunikationsmodell kallas på svenska för sändare-mottagare-

modellen eller basmodellen.  Den bygger precis som andra tidigare kommunikationsmodeller på de 

fyra grundläggande elementen sändare, meddelande, kanal och mottagare (Heide et al 2005). Denna 

linjära modell av kommunikationsprocessen har erhållit stort inflytande och blivit mycket 

uppmärksammad genom åren. Sändare-mottagare-modellen påverkar fortfarande tänkandet kring 

kommunikation på så sätt att man ser kommunikation som enbart överföring av meddelanden. Detta 

synsätt kallas för transmissionssynsättet (Heide et al 2005).  

 

Figur 1 - Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Shannon 1948) 

 

 

1. Information Source – Informationskällan är den som tar initiativ till kommunikationen och 

beslutar vilket meddelande som ska kommuniceras till sändaren . 

2.    Transmitter – Sändaren överför meddelandet via olika kanaler. Shannon och Weaver skriver 

framför allt om telefon och radio men idag finns det massvis av kanaler. Inom 

organisationskommunikation kan det handla om intranät, chatt, mejl, mun till mun, 

personalmöten, personaltidningar, broschyrer osv. 

3.    Noise Source – Brus 

4.    Receiver – Rekonstruerar meddelandet. 

5.    Destination – Det slutgiltiga målet. 

(Shannon 1948) 
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Transmissionssyn 

Modellen har kritiserats för dess enkelriktade karaktär. Den tar inte hänsyn till sammanhanget eller 

mottagarens tolkningar. Ytterligare modeller har därför skapats där feedback och kontexter finns 

med. Trots det används transmissionsmodellen fortfarande idag. Information ska spridas och 

budskapet ska nå ut till alla mottagare, och har inte budskapet uppfattats förs informationen ut en 

gång till (Falkhemier, Heide 2007). Christensen och Cheney (i Falkheimer, Heide 2007) anser att det 

är ironiskt att så många organisationer fortfarande tror på kontrollerade meddelanden som sprids 

uppifrån och nedåt och att det förutsätts att ett meddelande ska tas emot direkt och ägas av 

mottagarna.  

 

Brus 

Brus är allt som kan tillkomma på vägen mellan sändaren och mottagaren som inte är avsiktligt av 

informationskällan (Fiske 1990). Det kan vara störningar i ljud, dålig täckning på en mobiltelefon, 

nedkoppling av nätet eller problem med sändningarna på TV. Detta brus är det som Shannon och 

Weaver framför allt tittar på. Vi kan enkelt kalla det för strul i tekniken.  

Fiske (1990) förklarar att begreppet brus har utvidgats till att innebära allt som förhindrar att ett 

meddelande kan avkodas på ett korrekt sätt. Det kan vara en fåtölj som är så skön att man somnar i 

den, ett missförstånd eller fel kanal vid fel tidpunkt.  

 

Mottagarna 

Christie (1981, i Goldhaber 1995) visar på två olika typer av kommunikation inom en organisation. 

Den sociala och den informativa kommunikationen. Tankarna grundar sig i att de som mottager 

informationen är olika sociala och föredrar att ta till sig information på olika sätt. Typ A är sociala 

och gillar att integrera med sina medarbetare och tar lättare till sig information genom mun till 

mun/face to face metoden och trivs inte med att leta information själv till skillnad från Typ B. Typ B är 

motsatsen och vill helst ta till sig information själv via intranät eller liknade sätt. Den ena typen är 

med andra ord mer beroende av sociala kommunikationskällor än den andra typen. Enligt Christie 

kan kulturen påverka då japaner är mer Typ A (sociala) och finnar är mer Typ B (informativa).  
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2.3 Max Webers byråkratiska skola 

Dagens byråkratiska organisationer och dess struktur är inte moderna påhitt utan uppstod under 

industrialiseringen, här presenteras den historiska aspekten.  

Omkring det förra sekelskiftet utvecklade den framstående tyske nationalekonomen, sociologen och 

filosofen Max Weber (1864 – 1920) sina teorier om det byråkratiska systemet. Teknikens framsteg 

och massproduktion skapade behov av organisatorisk samverkan av mer genomtänkt slag än vad 

som tidigare funnits (Bruzelius, Skärvad 2004).  Weber anser att byråkrati kan ske i organisationer 

som har en klart definierad hierarki, tydlig arbetsfördelning och centraliserad ledning. Weber menade 

även att stängda system var det bästa för en byråkratisk organisation då influenser utifrån kan störa 

det fungerande systemet. Han lägger också vikt vid regler, som han menar ska vara rationella och 

finnas för allt oväntat som kan ske i en organisation (Miller 2006). Weber skiljer till sist på auktoritet 

och makt: Makt har den som kan tvinga andra till lydnad. En person med auktoritet åtlyds däremot 

frivilligt. (Bruzelius, Skärvad 2004) 

 

Wolvén (2000) presenterar den ideala byråkrati som Weber anser bestå av följande element: 

1. Klar och detaljerad ansvarsfördelning, där varje uppgift bryts ned i sina beståndsdelar och varje 

anställd därigenom blir specialist på något. 

2. Hierarkisk organisering, där varje lägre anställd kontrolleras och övervakas av någon på högre nivå, 

och dessutom på motsvarande sätt är ansvarig för dem som är underställda honom/henne. 

3. Ett sammanhängande system av regler som styr organisationen, och som definierar såväl det 

område som man bestämmer över som hur olika arbetsuppgifter ska utföras. 

4. Administratörer som utses på grund av tekniska kunskaper och expertkännedom samt utifrån sin 

förmåga att bidra till organisationens mål, något som i sin tur utgör grunden för byråkratins rationella 

handlande och effektivitet. 

5. Befordran i organisationen utifrån antal anställningsår i organisationen eller prestation eller en 

kombination av dem båda. 

6. Strikt åtskillnad mellan privata och offentliga inkomster, där de anställda inte äger någon del av 

organisationen och inte heller kan använda sin position för privat vinning. 

 

I praktiken uppnås aldrig den ideala byråkratin, men Weber betraktar den ändå som den överlägsna 

organisationsformen. Detta på grund av kombinationen av specialistkunskaper som underställs 

organisationens mål, där personliga känslor och intressen åsidosätts för rationella regler som är 
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speciellt utformade för att passa organisationens mål. Uppgifterna i organisationen utförs med högre 

hastighet, säkerhet, kontinuitet, precision, diskretion och kunskap och med mindre motsättningar 

och lägre kostnader än i andra organisationer. (Wolvén 2006)  

 

Byråkrati har i vardagsspråket ofta kommit att förknippas med bland annat, krångel, långsamhet, 

omständlighet och ineffektivitet. En byråkratisk organisation kan dock vara ändamålsenlig om typen 

av problem, frågeställningar och förhållanden som organisationen ska hantera är kända i förväg. Då 

kan organisationen utveckla procedurer för att hantera dessa problem, och då kan den specialisering 

och centralstyrda samordning som är utmärkande för byråkratiska organisationer visa sig vara 

effektiv (Bruzelius, Skärvad 2004).  Webers tankar om det byråkratiska systemet har blivit vida spritt 

och ligger till grund för alla stora hierarkiska organisationer som har ett formellt regelsystem (Kreps 

1989).  

2.4 Kommunikationsprocessen och organisationsstruktur 

Det är tydligt att kommunikationen fungerar olika inom olika sorters organisationer. Här undersöks 

hur strukturen kan se ut i en stor, offentlig byråkratisk organisation. Storleken påverkar 

organisationsstrukturen så vis att den personliga kontakten försvåras och istället sätts rutiner och 

regler in för samordnig. Dessa kontrolleras sedan vilket leder till byråkratisering av organisationen. 

En annan effekt på stora organisationer är att det blir längre vägar mellan ledningen och de anställda. 

Det blir omöjligt för ledningen att ha överblick på allt som sker, därför decentraliseras besluten ned 

till lägre nivåer inom organisationen (Jacobsen, Thorsvik 2008).  

 

“Strukturer är både ett resultat av och en förutsättning för interaktion och kommunikation i 

organisationen” (Heide et al 2005). Struktur uppkommer ur kommunikationsprocesser och kan både 

vara negativt och positivt för en organisation. Heide menar att det är bra på grund av att det fungerar 

som ett ramverk att hålla sig inom där tillvägagångssättet för arbetet bestäms. Å andra sidan 

poängterar han att strukturer kan sätta stopp för nya sätt att tänka, kommunicera och handla: “För 

många regler, procedurer och vanor begränsar kreativiteten i en organisation” (Heide et al 2005).  

Detta kan jämföras med hur Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar effekterna av 

organisationsstrukturen. De beskriver tre allmänna effekter på beteendet: 

a) fokus, b) koordinering och c) stabilitet.  
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Först och främst skapar organisationsstrukturen fokus. Det gör den genom av avgränsa 

organisationens uppgifter och individens ansvar. Arbetsfördelning talar om för en anställd vad som 

ingår i hans/hennes jobb och tillåter fokusering på det. Avgränsningen av ansvar skapar också 

möjlighet till specialisering, så att individen blir ännu bättre på det begränsade område som är hans 

eller hennes ansvar.  För det andra fungerar strukturen koordinerande. Det handlar till exempel om 

personal som arbetar på flera orter. För att det ska fungera uppstår ett behov av samordning. 

Organisationsstrukturen är ett instrument för att koordinera diverse specialiserade aktiviteter. 

Genom att man använder regler, rutiner, belöningssystem och formella strukturer blir det troligare 

att människor uppträder som en samkörd grupp och presterar ett bättre resultat än om de vore 

isolerade individer. För det tredje skapar organisationsstrukturen stabilitet i beteendet. Det innebär 

att anställda som går till jobbet vet inom vissa ramar vad de har för arbetsuppgifter och vad som 

förväntas av dem. Detta genererar stabilitet och regularitet i det som sker. Beteendet blir 

förutsägbart.  

Heide och Jacobsen och Thorsvik lyfter alla tre sammanfattningsvis fram att strukturen har en 

positiv och samtidigt en hämmande inverkan på kommunikationen. Detta beror på vilket slags 

beteende organisationen vill uppnå, är målet att sälja likadana produkter och tjänster världen över 

behövs ett stort mått av fokus, koordinering och stabilitet. Ett exempel på detta är Mc Donalds. Vill 

organisationen däremot ständigt förändras och vidareutvecklas kan stabilitet och avgränsning vara 

negativt då man inte håller jämna steg med konkurrenterna.   

2.4.1 Kommunikation i en byråkratisk organisation 

Utifrån det följande exemplet på Landstinget i Värmlands organisationsstruktur (figur 2) kan vi se 

alla de olika nivåerna och led det innehåller. Falkheimer och Heide (2007) menar att det finns en stor 

risk att informationen stannar upp på vägen i en stor organisation med många hierarkiska nivåer 

eftersom det innebär att informationen måste vandra många steg innan den når fram till den 

slutgiltiga mottagaren. De menar även att det är ett långsamt kommunikationssätt just på grund av att 

informationen kan dröja kvar länge på de olika nivåerna innan den går vidare.  
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Figur 2 - Exempel på Landstinget i Värmlands organisationsstruktur 

 

 

 

Denna figur visar en typisk organisationsstruktur. Att vi valt just Landstinget i Värmlands organisation som exempel är för att 
vi återkommer till dem i senare i studien men främst för att det är en sådan tydlig illustration av hur de olika nivåerna och leden 
ser ut.  
 

 

Miller (2006) beskriver också att kommunikationsflödet i de klassiska organisationerna oftast går 

vertikalt, det vill säga från ledning och ut till de anställda, utan att det finns någon direkt möjlighet till 

feedback. Hon menar att informationen är mestadels nedskriven och typen av kommunikation är 

formell.  

Flaa (1998) däremot delar in kommunikationen i olika typer av kommunikation; vertikal, horisontell 

och informell. Den vertikala kommunikationen anser han vara den viktigaste i ett hierarkiskt ordnat 
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system och nedåtgående kommunikation består av bland annat av order, instruktioner och riktlinjer. 

Uppåtgående kommunikation kan bestå av rapporter, synpunkter och kritik.  

Den horisontella kommunikationen anser Flaa (1998) vara en traditionellt undervärderad del av 

kommunikationsprocessen. Den informella kommunikationen är den kommunikation som inte är 

planerad och som sker mellan olika avdelningar eller inom en arbetsgrupp. Den informella 

kommunikationen kan röra sig både vertikalt, horisontellt och diagonalt mellan avdelningarna och 

medarbetarna men organisationsstrukturen påverkar i vilken grad. Flaa (1998) nämner även, utan att 

utveckla vidare, att det är uppenbart att även byråkratiska organisationer knappast kan fungera utan 

ett stor mått av horisontell kommunikation.  

 

Flaa (1998) delar även upp informationen i två olika typer av information. Uppgiftsorienterad information 

som omfattar de upplysningar som de anställda har behov av för att kunna utföra sina konkreta 

arbetsuppgifter.  

I en offentlig byråkratisk organisation som Landsting med politiker i toppen kan politiska riktlinjer 

och liknande falla under denna kategori.  

Den andra sorten av information som Flaa (1998) nämner är den organisationsorienterade informationen 

som inte bara har relevans för utförandet av arbetet utan även gäller mer generella frågor. Där kan 

det handla exempelvis om upplysningar om organisationens målsättning, resurser och framtida 

utveckling.  

Även här kan politiska riktlinjer och liknande stämma in och Flaa (1998) förklarar att det ofta är ett 

intimt samband mellan dessa två typer av information. Den organisationsorienterande informationen 

kan förklara och motivera den uppgiftsorienterade informationen.  

Med andra ord kan de politiska målsättningarna förklara varför vissa riktlinjer eller liknande ändras. 

Inom ett Landsting skulle till exempel ett politiskt sparkrav kunna förklara riktlinjerna om att alla 

patienter måste betala innan istället för efter behandling på akuten eller liknande.  
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2.5 Kommunikationskanaler 

Jacobsen och Thorsvik (2008) hävdar bestämt att man traditionellt brukar skilja på kanaler för 

muntlig och skriftlig kommunikation. När personer talar direkt till varandra ansikte mot ansikte 

förmedlas information både verbalt och icke verbalt, genom blickar, röstläge och kroppsspråk mm. 

Ofta kan det finnas bristande överensstämmelse mellan vad som faktiskt sägs och det som visas 

genom kroppsspråket. Detta kan göra det svårt för mottagaren att tolka vad som egentligen menas. 

Det här problemet undviker man i skriftlig kommunikation men där finns andra problem. De lyfter 

precis som andra forskare fram att innehållet i informationen, budskapet påverkar då det till exempel 

finns det begränsat utrymme för hur mycket information som kan överföras i ett budskap samt att 

det kan ta tid innan man får återkoppling.  

Jacobsen och Thorsvik (2008) talar om rik information där muntlig kommunikation betraktas som 

rik medan formella rapporter, brev och E-post förmedlar rik information i ringa grad. Den rika 

informationen ska ha fördelar som att den kan överföra många signaler samtidigt, ge möjlighet till 

sabb återkoppling och göra att sändare och mottagare kan vara personliga och anpassa budskapet till 

varandra. Studier visar att de flesta anser att muntlig kommunikation är effektivast, speciellt om de 

som ska kommunicera har ont om tid. Undersökningar visar också att anställda anpassar sina kanaler 

efter budskap. Opersonlig och enkel information kan med fördel sändas ut skriftligt medan mer 

komplexa buskap passar bättre att förmedla muntligt. 

 

När ett företag växer och blir geografiskt spritt förloras den personliga kontakten. Relationer 

upprätthålls alltmer via IT, utan att de inblandade har någon personlig kontakt överhuvudtaget. 

(Gummesson, 2002) 

Gummesson menar vidare att använda sig av IT (intranät) utan ett personligt förtroendekapital som 

grund kan skapa problem och att känsliga ärenden över intranätet är mindre lämpligt. Det samma 

gäller mejl, där risken med att det blir fördröjda relationer och att den skrivna texten inte uppfattas 

på samma sätt som ansikte-mot-ansikte-kommunikation med kroppsspråk och omedelbar feedback.    
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2.6 Kommunikationsproblem 

I en perfekt värld skulle alla få den informationen de behövde och också tolka den rätt, men det är 

långt ifrån verkligheten.“Kommunikation är något som ofta tas för givet och inte problematiseras. 

Detta hänger samman med att kommunikationen är något så naturligt att vi sällan reflekterar över 

det” (Falkheimer, Heide 2007 ).  När problem uppstår så blir det ändå naturligt att man reflekterar 

över det och många forskare betonar att det finns problem med kommunikationen. På arbetsplatser 

klagas det bland annat ofta på att informationen inte har gått fram, att man får för mycket 

information eller att chefen inte lyssnar etc. (Heide et al, 2005) 

Nordicom, som är ett nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, 

genomförde 2005 en stor undersökning om internkommunikation i Skandinavien. Enligt den 

undersökningen är 4 av 10 anställda inte är nöjda med kommunikationen i organisationen de tillhör 

(Falkheimer, Heide, 2007). Vidare menar Kreps (1989) att det största problemet med 

kommunikation är antagandet om att det är lätt att kommunicera bra. Detta är enligt honom 

halvsant: Det är lätt att kommunicera men det är svårt att göra det bra.  

En annan aspekt utifrån detta problem skulle även kunna vara att det i allmänhet är svårt att göra alla 

parter nöjda. Inom en stor organisation kanske det är omöjligt att ha 100 procent nöjda medarbetare 

eftersom det finns så många olika omständigheter som kan påverka kommunikationen. Goldhaber 

med flera (1995) har utvecklat en modell där olika oförutsedda situationers påverkan kartläggs.  

Oförutsedda situationer: The contingency model  

1. stuktur, kvalité och storlek på kommunikationssystemet 

2. kvantiteten, mängden information i systemet.  

3. Innehållet av meddelandet (informationen) 

4. Timing, rätt tillfälle och tid i processen och 

5. systemets begränsningar i kommunikationssituationen.  

 

Denna modell visar just att det är många aspekter att ta hänsyn till om hur kommunikationen 

fungerar. Det kan vara så att kommunikationen fungera bra ibland och ibland inte eftersom som 

timing och rätt tillfälle kan påverka. Inom en stor organisation så kan mycket information konkurrera 

om uppmärksamheten samtidigt, informationsöverflöd, och om innehållet inte är tillräckligt viktigt 

kan det bli bortprioriterat. Det är med andra ord svårt att i en stor organisation att kunna garantera 

att kommunikationen alltid är tillfredställande.  
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Mottagarna 

Utifrån Christies (1981, i Goldhaber 1995) resonemang som vi lyft tidigare i kapitlet om att det finns 

olika sorter individer (Typ A eller Typ B) så kan ett problem vara att en organisation använder sig av 

för få kanaler och inte anpassar informationen och kanalerna till att passa alla sorters individer. Det 

kan vara farligt att tänka att alla mottagare, medarbetare i detta fall, fungerar lika och tar till sig 

information på lika sätt.  

Kommunikativa krav på chefer 

I dag ställs höga krav på att chefer ska kunna kommunicera komplexa fenomen som värden, normer, 

visioner och övergripande målsättningar, organisationsidentitet och organisationskultur till en rad 

mottagare (Heide, Falkheimer 2007).  Även om medarbetare ofta själva har tillgång till en stor mängd 

information, leder tidsbrist och svårigheten att sålla i informationsöverflödet till att medarbetarna 

förlitar sig på chefens information i stor utsträckning (Heide et al 2005). I större organisationer finns 

flera beslutsnivåer och därmed flera chefsnivåer. Mellancheferna har en nyckelroll för att den interna 

och externa kommunikationen ska fungera mellan alla led (Erikson 2008). Ett stort problem är att 

många organisationer har varit dåliga på att berätta för chefer om deras kommunikationsansvar 

(Heide, Falkheimer 2007). Inom det privata näringslivet får chefer ofta ledarskapsutbildningar med 

kommunikativa inslag, tyvärr är denna utbildning bristfällig inom offentliga organisationer. Detta 

tyder på att kommunikationsfrågor har låg status och leder till att cheferna ofta har en övertro på att 

kommunikationen ska fungera av sig själv (Heide et al 2005).  

Informationsöverflöd 

Problemet med informationsöverflöd tas inte upp enbart i The contingency model med oförutsedda 

situationer utan är vida känt idag. Vi lever i ett informationssamhälle där vi blir översköljda med 

information oavsett om vi aktivt söker det eller inte. Arbetsrelaterad information är svårt att bortse 

ifrån då det ofta ses som nyckeln till framgång för organisationer” (Edmunds, Morris 2000). 

“Professional and personal survival in modern society clearly depends on our ability to take on board 

vast amounts of new information. Yet that information is growing at an exponential rate” (Lewis 

1996, i Edmunds och Morris 2000). Det finns uppenbara fördelar med att det är lätt att få tillgång till 

information men det kan också leda till stress och utbrändhet då anställda känner att de inte kan 

kontrollera situationen (Miller 2006). Detta är ett allvarligt problem och forskarna Edmunds och 

Morris (2000) försöker i sin vetenskapliga artikel The problem of information overload in buiness 

organizations: a rewiew of the literature, hitta en lösning. De diskuterar dataprogram som kan rensa i flödet 
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och speciellt anställda som kan fungera som en slags grindvakt i detta överflöd av information. 

Avslutningsvis menar de att det inte finns något perfekt svar för att minska eller utrota 

informationsöverflöd men att människor kanske vänjer sig vid det ju längre tiden går. 

När det uppstår informationsöverflöd så kan det bli ett problem att hinna ta till sig all information. 

Flaa (1998) menar att stressituationer rent allmänt kan vara en felkälla eftersom medlemmarna i 

organisationen som upplever stress fungerar som kommunikationsisolatorer och utgör ett hot mot 

hela kommunikationssystemet.  
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3. Material och metoder 

Här kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. En triangulerande studie var nödvändig för att finna svar på 

frågeställningarna. En kvalitativ och två kvantitativa undersökningar valdes - samtalsintervju, postenkät och 

telefonenkät. Dessa metoder kompletterar varandra och ger en bra helhetsbild över studiens problemområde. Kapitlet 

inleds med en genomgång av vår fallstudie samt vår pilotundersökning. Efter det följer bland annat metodvalet, urval 

och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med metodkritik.  

3.1 Vår fallstudie och pilotundersökning 

För att ge läsaren en förståelse för fallstudien följer här ett kapitel om Landstingshälsan samt en 

presentation av den förberedande pilotundersökningen. Detta för att underlätta förståelsen av 

arbetsprocessen samt slutsatsen och analysen. Valet av fallstudie motiveras grundligt och den 

förberedande pilotstudien ger en grund och motivering till valet av syfte och frågeställningar.  

3.1.1 Empirisk bakgrund - Landstingshälsan 

Landstinghälsan är en företagshälsovård vid Landstinget i Värmland som har funnits i dess 

nuvarande form sedan 2007. Verksamheten lägger stor vikt vid att arbeta med förebyggande 

hälsovård. Det kan handla om stresshantering, ergonomi, träning, arbetsmiljö och olika typer av 

kurser som erbjuder allt från mindfullness till förflyttningsteknik. De jobbar även med 

arbetsrelaterade skador och rehabilitering. Landstingshälsan finns till för alla medarbetare inom 

Landstinget i Värmland, det vill säga alla ca 7000 anställda. Dessa är geografiskt spridda i 16 olika 

kommuner. Landstingshälsan har sitt huvudkontor i Karlstad men finns även som filialer vid Arvika 

och Torsby sjukhus. De har också träningslokaler i Karlstad, Arvika, Årjäng, Säffle och 

Kristinehamn. Landstingshälsan erbjuder inga årliga hälsokontroller eller liknande utan de som är i 

behov av hjälp från Landstingshälsan får själva uppsöka dem eller gå via sin chef. Landstingshälsan 

har ingen ekonomisk vinstdrivande tanke bakom sin existens. Vården är kostnadsfri för de anställda 

inom Landstinget.  

 

Landstingshälsan är en del av Landstinget i Värmland och helt inkapslad i Landstingets byråkratiska 

ramverk när det gäller rutiner, beslutsordning och kommunikation. Den största informationskanalen 

inom Landstinget är intranätet och där finns information om Landstingshälsans verksamhet sedan 

2009. Det finns ingen extern hemsida för Landstingshälsan och det går inte att hitta någon 

information om dem på internet. Utöver intranätet har informationen om Landstingshälsan funnits 
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tillgänglig främst genom muntliga presentationer på olika avdelningar, e-postlistor till olika 

chefspositioner och tryckta broschyrer som delas ut på olika sammankomster. 

 

Anledningen till att Landstingshälsan är intressant att undersöka är dels för att det att det handlar om 

vård och vikten av att förebygga inom Landstinget vilket är en viktig del i Landstingets externa 

uppdrag. En annan anledning är att Landstingshälsan är till för alla medarbetare inom Landstinget. 

Arbetsmiljöfrågor berör alla verksamheter inom organisationen oavsett rang eller yrke. Frågan är bara 

om informationen når alla, vilket är mycket intressant ur vårt perspektiv och utifrån de teorier som 

valts. Landstinget är en typisk byråkratisk organisation och de teorier och tidigare forskning vi har 

kartlagt är lätta att applicera. För att kunna mäta om information når fram från toppen till botten så 

anser vi att Landstingshälsan fungerar som ett bra verktyg i denna studie. 

 

Landstingshälsans mål under 2012 är att bli mer kända. Enligt deras biträdande verksamhetschef, 

Susanne Grip Åsman så upplever de problem med kommunikationen och vill nå alla anställda. Det 

jobbar ingen informatör eller liknande på Landstingshälsan. I ett försök att nå ut har de tryckt upp 

broschyrer i samarbete med en reklambyrå.  

3.1.2 Pilotstudien 

Inför arbetet med denna uppsats gjordes en förundersökning, en pilotstudie. Den innehöll två 

intervjuer och en testenkät. Pilotstudien utgick från ett något annorlunda syfte än vad denna uppsats 

gör, men då många delar är lika är den ändå relevant att ha med i denna kontext. En av 

frågeställningarna var att ta reda på vilken kunskap de anställda har om Landstingshälsan. Dessa delar 

presenteras här som ytterligare ett underlag till vår nuvarande studie. 

 

Två interjuver genomfördes, den ena med en AT-läkare på Centralsjukhuset i Karlstad och den andra 

med en tekniker på Arvika sjukhus. Intervjuerna var mycket givande och gav grunden till det syfte 

som uppsatsen utgår ifrån i dagsläget. Samtalsintervjuerna visade tendenser till att Landstingets 

intranät var ett känsligt ämne då det lovordades av chefer men inte av det anställda i de yttersta leden 

som verkade kämpa med att hitta den informationen de sökte. En annan tendens var att cheferna 

inte gav dem någon information om Landstingshälsan, därför fick de kontakta dem på eget initiativ. 

Självklart är dessa två intervjuer alldeles för få för att kunna fastsälla att så var fallet men det väckte 

ändå nyfikenhet till att ta reda på mer. 



27 

 

 

Testenkäten gjordes på två olika arbetsplatser. Den ena arbetsplatsen var Centralsjukhuset i Karlstad 

och den andra vårdcentralen Verkstaden i Arvika. Sammanlagt tillfrågades 33 olika respondenter och 

resultatet visade att det var en stor skillnad mellan orterna. Enbart en av 15 av de anställda kände till 

Landstingshälsan på Arvikas vårdcentral medans alla de tillfrågade anställda i Karlstad hade den 

kännedomen. Där väcktes den nyfikenheten som ledde till insikten om att det var viktigt att urvalet 

hade en geografisk spridning. Informationen nådde tydligt inte fram till Arvikas vårdcentral i samma 

omfattning som till Centralsjukhuset i Karlstad.  

 

3.2 Metodval 

För det första måste man ha syftet med studien klart för sig innan man kan påbörja arbetet med att 

konstruera mätinstrument och samla in data (Trost 2007). Efter att samtliga metoder noggrant gåtts 

igenom valdes en kvalitativ och två kvantitativa studier ut. Samtalsintervju, postenkät och 

telefonenkät. 

De kvalitativa samtalsintervjuerna ska dels leda fram till kunskap om hur det interna 

informationsarbetet inom Landstinget fungerar, dels hur Landstingshälsan jobbar för att sprida sin 

information. Samtalsintervju valdes för att få en större kunskap om internkommunikationen och för 

att kunna använda rätt begreppsapparat till den kommande kvalitativa undersökningen. Den ger 

också en möjlighet att komma in mer på djupet och få reda på information som det annars kan vara 

svårt att få till gång till. Det passar utmärkt med kvalitativa intervjuer då man vill kartlägga processer, 

som i detta fall internkommunikationen (Østbye et al 2002).  De som intervjuades är 

informationschefen för Landstinget och biträdande verksamhetschef för Lanstingshälsan. 

 

Det finns enligt Trost (2007) två olika sätt att genomföra enkäter. Det första är postenkäter dit även 

webbaserade enkäter räknas in. Det andra är gruppenkäter där enkäter delas ut till flera respondenter 

samtidigt som befinner sig på samma plats, t.ex. kursutvärderingar. I studien kommer även 

telefonenkät att användas.  Det innebär att respondenten blir uppringd och svarsalternativen läses 

upp för denne.  
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Enkäter är lämpligt när man vill, i huvudsak, fråga om tre olika typer av frågor (Østbye et al 2002): 

 Beteendefrågor och frågor om den egna situationen 

 Kunskapsfrågor 

 Attitydfrågor 

Detta stämmer väl överrens med studien som handlar om olika hinder i kommunikationen inom 

Landstinget i Värmland. Enkäter är fördelaktigt då det tillåter en relativt liten grupp att representera 

en mycket större population, vilket ger möjlighet att generalisera (Ekström, Larsson 2010). Det är 

viktigt att skaffa en bredare och mer generell bild av vad Landstinget i Värmlands anställda tycker om 

internkommunikationen. Enkäten riktas till personal utan chefsposition och svarar på samtliga 

frågeställningar, men bara av medarbetarna i det yttersta ledet.  

 

Telefonenkäten är menad för att nå chefer inom Landstinget i Värmland och se hur informationen 

går genom de olika leden i hierarkin. Metoden valdes för att få en högre svarsfrekvens än vad som 

förväntas vid postenkäter. Till skillnad från postenkäter finns det också en möjlighet att förtydliga 

frågan för att undvika missförstånd (Ekström, Larsson 2010).   

 

3.3 Kvalitativ samtalsintervju 

Intervjuer med enskilda individer används inom många samhällsvetenskapliga och humanistiska 

discipliner, inte minst medie- och kommunikationsvetenskap. Intervjuer är lämpligt när man vill få 

grepp om människors enskilda uppfattningar och erfarenheter (Ekström, Larsson 2010).  

Samtalsintervju kan även kallas för professionsintervju, som i detta fall där fokus ligger på de 

intervjuades yrkesroll.  

3.3.1 Urval och representativitet 

Antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Om målet är att förstå världen 

som den upplevs av en särskild person, till exempel i en biografisk intervju räcker det med denna 

enda person (Kvale 2009). Valet föll på att göra två kunskapsinhämtande intervjuer. För att bli insatt 

i hur kommunikationen inom Landstinget fungerar intervjuades Olle Mannberg som är 

informationschef på Landstingets informationsstab. Han är den som ytterst ansvarig för 

informationen och är därför mycket lämplig som informant. Mannberg kan ge kunskap om hur 

informationsflödet inom Landstinget i Värmland fungerar samt delge vilken information som 
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prioriteras och vilka hinder som finns i kommunikationen. Den andra intervjun hölls med Susanne 

Grip Åsman, biträdande verksamhetschef för Landstingshälsan. Hon är ansvarig för att 

Landstinghälsan ska nå ut att nå ut med sin information internt och kan ge kännedom om vilka 

problem de upplever med sin informationsspridning. Utifrån syftet, frågeställningarna och främst 

teorin om transmissionsmodellen har majoriteten av frågorna handlat om hur informationen flödar 

på sin väg från Landstingshälsan och ut till alla verksamheter och dess anställda.  På grund utav att 

intervjupersonerna besitter rätt position räcker det med att intervjua dessa två för att få kunskap om 

studiens problemområde.  

3.3.2 Tillvägagångssätt 

Samtalsintervjuer kräver ett personligt möte mellan intervjuare och intervjuad, åtminstone om man 

söker människors uppfattningar och värderingar kring mer sammansatta fenomen. Gäller det mindre 

komplicerad kunskap kan telefonintervjuer vara en väl så effektiv och resurssnål metod (Ekström, 

Larsson 2010). Både Olle Mannberg och Susanne Grip Åsman träffades personligen. Man bör se till 

att intervjupersonerna bokar gott om tid och att samtalet kan förläggas till en lugn tidpunkt och en 

avskärmad miljö där personen kan tala ostört (Ekström, Larsson 2010). Olle Mannberg intervjuades 

på sitt kontor där intervjun kunde hållas ostört. Med Susanne Grip Åsman hölls intervjun på en 

avskild plats på ett bibliotek. Det var viktigt med en neutral plats på då intervjuaren tidigare träffat 

den intervjuade på sitt kontor. Där uppstod en maktskillnad som minskade på neutral mark. Valet 

föll på att göra en semistrukturerad intervju. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att man på 

förhand har definierat de teman som utfrågningen gäller (Østbye et al 2002). Innan intervjuerna 

utarbetades en intervjumanual efter dessa teman. Semistrukturerade intervjuer tillåter stor flexibilitet 

då det är möjligt och naturligt att ställa uppföljande frågor (Østbye et al 2002).   

 

3.4 Kvantitativ metod – Postenkät 

Valet av enkät var naturligt eftersom den metoden är lämpad då man vill kunna mäta generella 

mönster. Kvantitativa data är sedan lätt att jämföra och läsa av. Kyliga tal är ett överlägset sätt att 

argumentera i en rationellt präglad kultur. Procentsiffror utstrålar objektivitet och rationalitet 

(Ekström, Larsson 2010). Enkäter är ofta anonyma vilket kan vara en fördel då man kan få 

information som respondenterna annars skulle dragit sig för att lämna (Østbye et al 2002. Enkäterna 

delades ut till Landstingsanställda i Värmland utan chefsposition och syftar till att få reda på om 

informationen når ut till dem, samt hur de ser på internkommunikationen inom Landstinget.  
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3.4.1 Urval och representativitet 

Population är Landstinget i Värmlands alla anställda utan chefsposition. Då denna grupp är cirka 

6700 personer är det omöjligt att fråga alla, dvs. göra en totalundersökning, därför måste ett urval 

göras. Efter att samtliga urvalstekniker gåtts igenom föll valet på ett bekvämlighetsurval. Det kan gå 

till så att en universitetslärare delar ut ett frågeformulär till sina studenter eller att man lägger ut 

formulär litet varstans (Trost 2007). I denna undersökning handlade det om att dela ut enkäter på 

vårdcentraler och sjukhus runt om i Värmland till anställda utan chefsposition. Samtliga sjukhus i 

Värmland och sex vårdcentraler var genomförbart att besöka. Sjukhusen ligger i Karlstad, Arvika och 

Torsby, vårdcentraler besöktes även på samma orter. Utöver det ingick vårdcentraler i Sunne, 

Charlottenberg och Kristinehamn. De valda orterna utgjorde den geografiska spridningen. Urvalet 

består sedan av den personal som stöttes på i korridorer eller hittades i lunchrum och som var 

vänliga att ta sig tid till att svara på enkäten. Att röra sig på olika avdelningar medför en viss 

yrkesspridning. Arbetsplatserna får representera och exemplifiera de arbetsplatser som finns inom 

hela länet och förhoppningsvis visar fördelningen av yrken och avdelningar en trend inom 

organisationens kommunikation. Sammanlagt besvarades 190 stycken enkäter. Om detta är tillräckligt 

många respondenter eller inte är svårt att svara på. Det viktiga är inte hur många man frågar utan om 

enkäten är representativ. Är urvalet representativt ska resultatet i urvalet bli detsamma som om alla 

personer i populationen undersökts (Ekström, Larsson 2010). Då enkäten har en stor spridning på 

yrken, åldrar, anställningstid och orter, kan den ses som representativ. 

3.4.2 Tillvägagångssätt  

I detta fall handlar det om en variant av postenkäter då olika sjukhus och vårdcentraler i Värmland 

besöktes där enkäterna delades ut på plats. Frågeformuläret distribuerades alltså inte med post eller 

via internet. Gruppenkät däremot användes emellanåt då det påträffades flera personer i t.ex. ett 

fikarum eller en personalmatsal.  Det fanns två anledningar till valet att åkta runt och leta upp 

respondenter. För det första anser Landstingshälsan att de inte når ut via de vanliga kanalerna mejl 

och intranät, därför skulle det vara dumdristigt att göra likadant. För att få en representativ bild 

valdes en annan väg. För det andra skriver Østbye med flera (2002) att man får räkna med ett bortfall 

på 50 procent vid postenkäter. Då det är det allmänt känt att Landstingpersonal har mycket att göra 

skulle ett ännu större bortfall vara sannolikt. Förmodligen ett så stort bortfall att det skulle vara svårt 

att generalisera resultatet. En annan fördel med att lämna ut enkäterna på plats är att man också får 

svar ganska omgående, på så vis slipper man undan påminnelsebrev och hela processen går fortare.  
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Enkäterna innehöll 12 frågor vilket är rimligt då Østbye med flera (2002)menar att en postenkät inte 

bör vara för lång. Vid en längre postenkät sjunker andelen svarande (Østbye et al 2002). Ett kort 

missivbrev formulerades högst upp på frågeformuläret. Missivbrevet ska se inbjudande ut och hållas 

ganska kort, annars finns det en risk att respondenterna struntar i att svara (Trost, 2007). I 

missivbrevet förklarades syfte och anonymitet och kontaktuppgifter till uppsatsansvariga fanns 

givetvis med.  

3.5 Kvantitativ metod - Telefonenkät 

För att få reda på om informationen fastnar i olika led var det nödvändigt att tillfråga chefer på olika 

nivåer. Samtalsintervjuer valdes bort då det hade varit alldeles för tidskrävande eftersom det 

ursprungligen handlade om 50 chefer som skulle ingå i studien. Att skicka ut eller dela ut enkäter 

även till dem hade varit ett alternativ. Valet föll slutligen på att göra en telefonenkät på grund av att 

det var det säkraste sättet att nå dem. Telefonenkäter har generellt sett högre svarsfrekvens än 

postenkäter. Det interna bortfallet minskar också pågrund ut av att frågorna läses upp (Ekström, 

Larsson 2010).  

3.5.1 Urval och representativitet 

Inom Landstinget i Värmland finns det enligt informationschefen Olle Mannberg cirka 350 chefer.  

Det finns många olika chefstitlar och de fyra vanligaste i hierarkin valdes ut. Här i fallande skala: 

Divisionschefer, verksamhetschefer, enhetschefer och avdelningschefer. Av dessa gjordes ett 

obundet slumpmässigt urval från en lista. Efter otaliga samtal till chefer som inte hade tid att svara på 

enkäten och de som var vänliga och ställde upp hade 34 enkäter fyllts i. Det var inte lätt att hitta 

respondenter och arbetet var tidskrävande. De 34 enkäterna fick räcka men inte bara på grund av att 

det var svårt att ringa runt. Undersökningen kändes mättad. Svaren liknade varandra i hög 

utsträckning vilket gjorde att fler telefonenkäter kändes överflödigt. På grund av detta finns det, trots 

de få svarande, en hög representativitet i undersökningen. 

 

3.5.2 Tillvägagångssätt  

Tillskillnad från postenkäten som bestod av 12 frågor bestod telefonenkäten av 20 frågor. Hälften av 

frågorna var likadana som postenkätens, de övriga tio var mer specifikt inriktade till cheferna. 

Frågorna som var likadana kunde sedan jämföras med postenkäten.  Det är intressant att ta reda på 

hur chefer och de anställda utan chefsposition uppfattar kommunikationen och om det finns någon 
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skillnad.  De olika cheferna kontaktades via telefon och om det inte fanns tid att svara på enkäten på 

en gång bestämdes en tidpunkt som var mera lämplig. Telefonenkäten tog från 10 till 15 minuter att 

besvara beroende på hur omfattande informanten valde att svara på frågorna. Även då svaren skulle 

kryssas i hade ofta informanten mycket mer att tillägga. En telefonenkät bör inte vara mycket längre 

än så. 

3.5.3 Operationalisering av enkäterna  

I utformningen av enkäterna är det först och främst viktigt att ha syftet och frågeställningarna klara 

för sig (Trost 2007). Forskningsfrågorna måste sedan översättas till variabler, med vilka man kan 

kvantifiera (mäta) relevanta egenskaper i innehållet. Denna process kallas för operationalisering 

(Ekström, Larsson 2010). Efter intervjuerna med Olle Mannberg och Susanne Grip Åsman hittades 

utifrån frågeställningarna eventuella hinder i kommunikationen. Som till exempel tidsbrist, 

prioritering, informationsöverflöd och kommunikativa chefer. Dessa översattes till variabler. För att 

få reda på vilka kanaler som är att föredra måste de kanaler som används inom landstinget 

identifieras. Även här togs hjälp av Mannberg och Grip Åsman. Då intranätet är den största kanalen 

valdes det att ta med en enskild fråga om hur det fungerar.  Andra relevanta frågor var hur de tagit 

till sig informationen om Landstingshälsan och hur de föredrar att ta till sig arbetsrelaterad 

information i stort. Vem är det då som har ansvar för att kommunikationen ska nå ut? Här låg 

intresset att ta reda på om chefer och anställda utan chefsposition hade samma uppfattning men 

också om ansvarskedjan bryts på vägen någonstans ut till de anställda i de yttersta leden.   

 

3.6  Validitet och reliabilitet  

En undersöknings hållbarhet ryms med traditionella vetenskapliga termer inom begreppen validitet 

eller reliabilitet - eller giltighet och tillförlitlighet. Det innebär att man verkligen studerar det man 

avsett att studera och att man säkerställer att man bearbetar materialet på ett forskningsmässigt 

korrekt sätt (Ekström, Larsson 2010).   

3.6.1 Kvalitativ metod 

Båda intervjuerna spelades in med diktafoner och transkriberades grundligt. Detta stärker 

reliabiliteten och ger undersökningen transparens. Det gäller också att materialet är fylligt och att rätt 

frågor ställts utifrån syfte och frågeställningar. Tätheten avgörs bland annat av att intervjuerna är 

innehålls- och innebördsrika (Ekström, Larsson 2010). Utifrån tidigare forskning och syftet skapades 
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en intervjumanual där området täcktes in. 

Då rätt personer i en organisation intervjuats stärks validiteten (Ekström, Larsson 2010). Mannberg 

och Grip Åsman är definitivt rätt personer då de är de som är mest insatta i kommunikationen i 

respektive område.  

 

3.6.2 Kvantitativa metoder  

Enligt Trost, (2007) författare till Enkätboken, kan en undersökning ha låg validitet och samtidigt hög 

reliabilitet, men inte tvärtom. Man kan med tillförlitlighet mäta något annat än det man avser att mäta 

(Trost 2007). I frågan om vem som har ansvaret för att informationen ska nå fram mäts inte vem 

som faktiskt har ansar, utan hur de anställda och chefer upplever det. Detta är inte alltid samma sak. 

Därför blir validiteten låg i det avseendet. Att inte använda sig av krångliga ord, negationer, ledande 

frågor och ordvändningar leder till att missförstånd kan undvikas (Trost 2007).  Detta är något som 

följts och på så vis får denna undersökning en hög reliabilitet. En fråga är dock problematisk, den 

retrospektiva frågan om hur de tagit del av informationen om Landstingshälsan? Då detta kan ligga 

långt bak i tiden för de som varit anställda länge kan det vara svårt att minnas.  

 

3.7 Metodkritik 

Man bör vara uppmärksam på om det finns några eventuella saker som kan påverka undersökningen. 

Både informationschefen för Landstinget och biträdande verksamhetschef för Landstingshälsan är 

givetvis subjektiva i sina uttalanden. Det vore märkligt om Mannberg talade negativt om 

internkommunikationen som han själv är ytterst ansvarig för. Även Grip Åsman talar för den egna 

verksamheten och vill inte uttrycka några fel och brister hos dem. Intervjuerna går inte att 

generalisera då vi bara intervjuade två personer. Detta var inte heller syftet med dem.  

Jan Trost (2007) författare till enkätboken, varnar för öppna frågor i enkäter. Vanligen är de 

tidsödande att handskas med de skrivna svaren. Handstilar kan vara oläsliga, några skriver långa och 

utförliga svar medan andra bara skriver något stickord, och det kan vara svårt att förstå innebörden 

av dem. Några skriver inget alls vilket faktiskt är ganska vanligt – speciellt om de är osäkra på vad de 

tycker i frågan. Även öppna följdfrågor som ”motivera varför”, eller ”förklara hur” kan medföra 

bortfall då respondenterna väljer det huvudalternativ där det inte finns några följdfrågor (Trost 

2007).  
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Vi är beredda att hålla med Trost (2007) och ser i efterhand att de öppna frågorna var tidsödande, 

även då de få som fanns gick att analysera och använda i resultatet. På fråga sju i postenkäten, 

Upplever du några problem med informationen på din arbetsplats? finns det risk att vissa respondenter kryssar 

för nej-alternativet bara för att det fanns en öppen följdfråga på ja-alternativet.  

 

Då gruppenkäter användes när det påträffades flera personer i ett fikarum eller i en personalmatsal 

finns det anledning att fundera över om respondenterna påverkat varandra.  Det upptäcktes ett fåtal 

liknande svar men för övrigt var det inga större bekymmer med detta. Det är fortfarande upplevda 

problem och liknande vare sig de blivit inspirerade av någon annan eller inte. 

 

I samband med undersökningen cirkulerade en medarbetarenkät bland alla anställda samt att 

Landstingshälsan själva skickade ut en egen enkät vilket kan ha påverkat och stört denna 

undersökning. Enkäten från Landstingshälsan riktade sig till avdelningscheferna och var utformad 

som en så kallad nöjd-kund-enkät. Chansen är att de som nekat till att svara på studiens enkät helt 

enkelt tröttnat på enkäter. Förhoppningsvis påverkade den bara svarsfrekvensen och inte innehållet i 

telefonenkäten. 

Eftersom det inte gjordes någon pilotenkät på telefonenkäten, upptäcktes vid datahanteringen vissa 

problem med denna. Dessa problem påverkar inte det slutgiltiga resultat utan har enbart gett en mer 

utmanande sammanställning och datahantering. Telefonrespondenterna kommenterade gärna och 

det upptäcktes att vissa alternativ saknades i enkäten. Det har ändå dragits bra slutsatser utifrån de 

kommentarer som har samlats in. Anledningen till att det inte gjordes någon pilotenkät var att det 

fanns en begränsning i antalet respondenter som gick att nå.  

 

De tillfrågade cheferna vill självklart framstå i god dager, även om det tydligt framgick att 

telefonenkäten var konfidentiell. Det finns en fara i att fråga chefer hur de sköter sitt jobb. När det 

förklarades för en chef att många ansåg att informationen från Landstingshälsan var mycket viktig 

för dem, sade han: “säger de själva ja!”  När man jämför postenkäter med telefonenkäter visar det sig 

att de svarande i telefonenkäter anpassar sig i högre grad till vad som uppfattas som socialt önskvärt 

(Ekström, Larsson 2010). 
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Tillsist måste det tas i beaktning att layouten på intranätet är helt ny från och med 1 juni 2011. Om 

man frågar samma fråga längre fram i tiden är det inte alls säkert att man får samma svar. Detta 

sänker också reliabiliteten. 

3.6.1 Etisk aspekt 

Det är viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter när man bedriver forskning där människor är 

inblandade. Det finns fyra etiska huvudkrav som ställs på forskningen: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren har skyldighet att informera de personer som berörs av forskningsinsatsen om 

forskningsuppgiftens syfte och om deras roll i forskningen (Østbye et al 2002). Detta har följts under 

hela processen och människor som berörs är fullt medvetna och informerade om sin del i det hela. 

Landstinget är en offentlig verksamhet vilket betyder att man inte behöver be om tillstånd för att 

granska den och som i detta fall deras informationsflöde. Samtyckeskravet innebär att de som lämnar 

uppgifter och som deltar i studien ska ha rätt att välja om de vill delta eller ej, och under vilka villkor 

deltagandet sker (Østbye et al 2002). Här finns medvetenheten om att respondenter som svarat på 

enkäten med stor sannolikhet inte skulle svarat på den om den sänts ut med post eller mejl. Flera har 

sagt att de egentligen inte har tid men att de vill vara snälla och ställa upp. Vissa kanske inte heller 

kan med att säga nej ansikte mot ansikte. Därför är det viktigt att visa respekt, folk som verkade 

stressade har inte blivit tillfrågade och ett nej är alltid ett nej.  Självklart har vissa övertygats genom 

att säga att den går snabbt att besvara och att det skulle vara till stor hjälp för oss, men upplevelsen 

av att någon skulle ha svarat mot sin vilja existerar inte. Vid intervjuerna var både Mannberg och 

Grip Åsman positiva till att delta. Det tredje kravet, konfiditentitetskravet handlar om att de 

deltagandes identitet ska skyddas om inte annat är sagt (Østbye et al 2002). Här har vi varit tydliga 

med att enkäten är helt anonym och även skrivit det i missivbrevet. Detta gynnar båda parter då fler 

och ärligare svar är möjligt samtidigt som respondenten kan känna sig trygg. Då vi träffade de som 

fyllde i enkäten betyder det att vi vet vem som fyllde i den och på det viset är den konfidentiell, men 

så fort vi lagt den i högen med de andra så har vi inte längre någon aning om vem som har svarat 

vad. Därför kan enkäten bedömas som anonym. Vid intervjuerna dubbelkollades att det var okej att 

trycka informanternas namn, vilket det också var. Nyttjandekravet, slutligen innebär att insamlade 

forskningsuppgifter enbart får användas i forskningssyfte (Østbye et al 2002).  
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4. Resultat 

Här redovisas resultatet från vår undersökning. Först presenteras en sammanfattning från de två 

professionsintervjuerna och sedan redovisas postenkäten och telefonenkäten. För att göra det hela så tydligt som möjligt 

så redovisas resultaten med studiens frågeställningar som den röda tråden i kapitlet.  

1. Vilka hinder finns det i informationsflödet?  

2. Vilka kanaler är att föredra?  

3. Var ligger ansvaret för att informationen ska nå fram?  

För att förenkla för läsaren vill vi förtydliga att hädanefter skriver vi de anställda när vi menar de anställda utan 

chefsposition. När vi skriver chefer syftar vi på divisions- verksamhets- enhets och avdelningschefer.  

4.1 Intervjuerna 

Här sammanställs resultatet från de två professionsintervjuerna. Intervjuerna är sammanställda under 

de teman som låg i grunden för intervjumanualen och som är av intresse utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Utifrån Språkrådets (2008) rekommendationer så har enbart de mest relevanta 

citaten blivit direkt anförda medan resten är refererat i en sammanfattning.  

 

4.1.1 Intervju med biträdande verksamhetschef på Landstingshälsan.  

Susanne Grip Åsman 

Ansvar/ informationsspridning 

Jag tror också att det är ett sådant kraftigt infoflöde och så mycket som ska informeras så varje enhet och 

avdelningschef kan ha svårt att få tid och informera. Det kan även vara så att de har svårt att avgöra vikten 

av den informationen som ska lämnas vidare till medarbetare. För det är ju ett massivt infoflöde.  

Susanne lägger ansvaret för informationsspridningen på chefer och infostaben. Hon vet inte hur de i 

sin tur sprider informationen vidare men att de bör göra det eftersom det är det är på det sättet 

Landstinget har bestämt att arbeta med informationsflödet. Samtidigt tror hon inte att det fungerar så 

bra alla gånger. Hon tror att det beror på stressade arbetssituationer, att behovet av kunskapen inte 

finns samt att det är en massiv informationsmängd som gör att deras information sållas bort. Hon 

tror att det är väldigt många måsten som går före informationen från Landstingshälsan, sådan 

information som beror den dagliga verksamheten och patientfokuserad vård. En risk är även att 
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cheferna tror att informationen berör endast dem och inte alla medarbetare.  

Susanne upplever att det är en tröghet i informationsflödet. Hon förstår att det är viktigt att 

information sållas i det stora hela men när det är ur deras synvinkel väldigt viktig information så är 

det ju inte bra.  

 

Kanaler 

Vi kommunicerar via mejl till division och verksamhetschefer samt infostaben, och även genom vår sida på 

intranätet. Sedan är det även information i samband med Landstingsdirektörens chefsgrupp.  Det 

kommuniceras även information via centrala skyddskommittén, centrala säkerhetskommittén och det centralt 

fackliga samrådet. 

 

De kanaler de använder sig av är mejl till chefer och infostaben. Inlägg på intranätet under deras sida. 

Deltagande och informationsspridning i olika chefsgrupper. Susanne upplever att infostaben inte 

prioriterar deras information och event fast hon tycker att informationen berör väldigt många av de 

anställda inom Landstinget. När de går via cheferna tror hon att informationen rör sig åtminstone i 

något led även om den inte når hela vägen ut. De har fått kämpa för att få sin kontaktinformation 

med på Landstingets externa hemsida vilket Susanne anser vara viktigt för att nå dem som är 

långtidssjukskrivna, hemma och andra som inte har tillgång till intranätet. De delar även ut 

broschyrer och är medvetna om att verksamheter tittar på varandra vilket gör att mun mot mun 

kanalen är väldigt effektiv. Susanne kallar det för goda exempel. Att muntligt presentera 

Landstingshälsan på arbetsplatsträffar (APT) tycker Susanne också fungerar väldigt bra.  

 

Riktlinjer 

Landstingshälsan vill gärna tänka i nya banor men känner sig hämmade av de riktlinjer som finns. De 

skulle bland annat vilja skicka information direkt hem till medarbetarnas brevlådor men får inte göra 

det utan informationen får enbart ske genom arbetsplatserna.  
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Hur prioriteras informationen om Landstingshälsan?  

Jag tror att den verklighetsnära informationen som handlar om hur och vad som måste göras ute i 

verksamheterna går före vår information. För oss är arbetsmiljöarbetet jätteviktigt och att det är en viktig 

grund för alla verksamheter att känna till. Det är väldigt viktiga saker som vi anser att vi har att erbjuda. 

På grund av okunskap så missar många att de kan ta hjälp av Landstingshälsan. Tyvärr tror jag att många 

chefer tror att de måste lösa rehabiliteringsärenden och andra svåra situationer och liknande problem själva.  

 

Susanne anser att deras information är viktig och att den är viktig för alla verksamheter inom 

Landstinget eftersom det handlar om arbetsmiljöfrågor vilket är ett viktigt ben att stå på.  

Susanne tror att det är viktigt att medarbetarna får ett ansikte kopplat till Landstingshälsan så att de 

vågar ställa frågor till dem.  

Ur medarbetarnas (målgruppens) synvinkel tror hon att det på grund utav att de inte har tillräckligt 

med kunskap/information om Landstingshälsan blir extraarbete när de försöker lösa problem själva 

istället för att vända sig till Landstingshälsan.  

 

Andra hinder och påverkan 

Andra motstånd hon mött inom organisationen förutom informationsflödet är Landstingshälsans 

budgetram och att politiken ibland försvårar deras arbete. Just nu är det helt stopp när det gäller att 

skicka ut enkäter eller ordna utbildningar inom alla verksamheter på grund av ett politikerbeslut och 

detta påverkar Landstingshälsan till viss del.  

 

Susannes tankar om Infostaben 

Vi har fått stångat pannan blodig i ett två och ett halvt års intensivt arbete för att få med information om oss 

på Landstingets externa hemsida. Det har varit svårt för de långtidssjukskrivna eller andra som inte haft 

tillgång till intranätet att nå oss. 

 

Susanne upplever att infostaben inte uppfattar eller helt enkelt inte lyssnar när de signalerar till dem. 

Hon berättar om ett fall då de fick hyra in en extern reporter för att uppmärksamma ett stort event 

som de anordnade då informationsstaben inte gav någon respons när de bad dem. Hon föredrar att 

använda sig av mejl direkt till cheferna utan att gå via infostaben.  
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4.1.2 Intervju med informationschefen vid Landstinget i Värmland.  

Olle Mannberg 

Hur prioriteras informationen om Landstingshälsan?  

Olle Mannberg säger flera gånger att Landstingshälsan inte är prioriterad. Han förklarar att det är en 

väldigt liten del av verksamheten och att ledningen inte ser det som ett problem att de är så osynliga. 

Det är nog mer deras egna tankar, säger Olle. Han tror att en av anledningarna till att så få vet om att 

Landstingshälsan existerar är att behovet av en företagshälsovård ser lite annorlunda ut i den här 

typen av organisation.  

Arbetar man på vårdcentralen så kan man väl ta ett urinprov själv och stoppa in det i en sådan där sticka. 

Då behöver man ju inte gå till någon företagshälsovård. Jag tror att behovet av företagshälsovård ser lite 

annorlunda ut i en sådan här organisation. 

 

Kanaler 

Vi jobbar mycket med ledningskommunikation där medarbetarna på golvet uppfattar sin chef som sin 

främsta informatör. Detta tycker vi är viktigt och vi hjälper dem med material så att de kan vidareinformera 

ut i verksamheterna, ja vi till och med talar om för dem exakt vad de ska föra vidare på nästa 

arbetsplatsträff till medarbetarna. 

 

Den viktigaste kanalen internt är intranätet som Olle tycker är fräscht och fungerar bra. De jobbar 

mycket med ledningskommunikation och så kallande chefsbrev. Där berättar de för chefer vad som 

ska kommuniceras vidare till medarbetarna. En chef inom Landstinget ska vara kommunikativ menar 

Olle. Informationsstaben har därför en kommunikativ ledarutbildning som alla nyanställda chefer får 

gå på så att de också får lära sig hur de ska kommunicera. Enligt Olle uppfattar många av 

medarbetare sin närmsta chef som sin främsta informatör. Därför är det oerhört viktigt att arbeta 

med så kallad ledningskommunikation. 

 

Riktlinjer 

Det här vill vi ha uträttat ni tjänstemän får tala om hur det ska göras. Alltså man brukar tala om vad- och 

hur- frågorna i den här typen av offentligt styrd organisation.  
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Olle berättar att eftersom det är en politiskt styrd organisation med fullmäktige så är det den politiska 

ledningen som bestämmer vad som ska göras och att de sedan ber dem som är tjänstemän att utföra 

det på bästa sätt. Det är ju i det yttersta medborgarnas åsikter som påverkar genom val.  

 

Ansvar 

Om jag får i uppdrag av min chef, Landstingsdirektören att informera och driva en kampanj för 

Landstingshälsan, så gör vi det.  

 

Landstingsdirektören är den person som är chef över infostaben och som förmedlar bland annat 

politikernas vilja till infostaben.  

Ansvaret för att kommunicera saker vidare ut i verksamheten ligger på Informationsstaben i första 

led och i andra led på cheferna. Det som är så brett som möjligt anser informationsstaben som viktig 

information och måste prioriteras då det inte finns tid för allt. Landstinget är geografiskt spritt i hela 

länet men det är ändå intranätet som gäller i stort för att kommunicera med de anställda. 

 

Andra hinder och påverkan 

Jag är ju chef här och jag får ju så mycket information så jag drunknar i det. 

 

Att det finns informationsöverflöd tror Olle är ett generellt problem idag. Han anser inte att 

informationsstaben skickar ut överflödig information utan håller sig till det som är relevant och 

viktigt. Men eftersom han själv är chef är han medveten om den stora mängd information alla chefer 

får från alla möjliga håll. Informationsöverflöd är alltså inget informationsstaben jobbar aktivt med.  

 

Olles tankar om Landstingshälsan 

Landstingshälsan är en sådan liten, liten del av Landstinget och de vill ju ragga kunder vilket inte är mitt 

primära uppdrag alls. 

 

Landstingshälsans marknadsföringsbehov kommer rätt så långt ner på Olles lista eftersom han anser 

att behovet inte finns bland medarbetarna. Det är mycket annan information som är viktigare och 

infostaben ska bara föra vidare information som är viktig och relevant. Detta har Olle varit öppen 

med i sin kommunikation med Landstingshälsans verksamhetschef Kristina Johansson. Olle 
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uttrycker det som att Landstingshälsans syfte är att ragga kunder. Det är endast om Landstingshälsan 

kan påvisa att informationen är ytters viktig som han kan tänka sig att prioritera informationen.  

 

4.2 Postenkäten 

Av de anställda inom Landstinget var det 190 stycken som svarade på enkäten, geografiskt utspridda 

på sex stycken olika stora orter i Värmland. Tre stycken sjukhus och sex stycken vårdcentraler 

besöktes under insamlingen. Detta gav även en bra spridning på yrken, anställningstid och ålder. 

 

Går det att identifiera några hinder i informationsflödet?  

Upplever du några problem med informationen på din arbetsplats?  

Bland de anställda var det 27 procent upplever problem med information på sin arbetsplats.  

Frågan resulterade i 44 stycken kommentarer, de flesta som lämnade kommentarer upplevde något 

slags problem.  Här följer några exempel:  

 Ibland svårt att kommunicera mellan olika divisioner/ verksamheter. 

 Svårt att alltid kunna vara med på möten. 

 Den kommer inte alltid fram eller så har den inte blivit förmedlad. 

 Mycket händer i Karlstad som vi i yttre områdena inte vet om. 

 Oftast för mycket information. 

 Lite trögflytande, olika besked. 

 Alla arbetsplatser får inte information. 

 Olika info från olika källor. 

 Det är så svårt att nå ut till alla anställda, beslut från högre chefer stannar i organisationen. 

 Mycket stort problem mellan chefer och Landstingshälsan. 

 Otydlig ibland. Från ledningen paradoxal - de lever i en utopi. 

 Svårt med personal som går om varandra (Jobbar olika tider) 

 Vem gör inte det!? 

Sammanfattning av kommentarerna:  

Problem som upplevdes var att information inte kommer fram i tid, inte når ut till alla eller så 

kommer informationen inte alls. Att det är alldeles för mycket information upplevs som ett problem 

samt att alla olika arbetstider kan leda till att man missar ett arbetsplatsmöte eller ett personalmöte 
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och på så vis missar även man informationen. Informella informationskanaler samt information i 

andra hand nämns även, bland annat berättar en respondent att denne fick veta sitt arbetsschema för 

nästa månad i kön på julbordet. Att det upplevs som att det är skillnad på information på de olika 

avdelningarna och orterna är även ett representerande tema i kommentarerna. Den geografiska 

skillnaden är det svår att säga något om. Det går att ana en liten tendens om att de är mindre nöjda 

på vårdcentralerna än på sjukhusen. Dock är det för få svaranden på varje ort för att kunna 

generalisera resultatet.  

 

Utifrån de övriga tillfrågade var det 63 procent som inte upplevde några problem och tio procent har 

svarat vet ej.  

 

Utifrån pilotundersökningen där tidsbrist visade sig vara ett vanligt förekommande hinder för 

kommunikation samt utifrån våra intervjuer så ställdes frågan Hur ofta har du tid till att ta till dig 

information på din arbetsplats?   

De som upplever att de väldigt sällan har tid uppkommer i 25 procent men majoriteten, 72 procent 

anser ändå att de ofta eller alltid hinner ta till sig informationen. Tre procent har ingen uppfattning. 

 

I denna enkät är det medarbetarna i de yttersta leden som har blivit tillfrågade. Därför ansågs frågan 

Hur bra upplever du att din chef är på att förmedla information vara intressant. Resultatet visar att 86 procent 

av respondenterna anser att sina chefer mycket eller ganska bra på detta, medan 11procent upplever 

att det fungerar “inte så bra” eller ”inte alls bra”.  

 

Vilka kanaler är att föredra?  

En stor majoritet bestående av 85 procent av de tillfrågade respondenterna känner till 

Landstingshälsan. I en flervalsfråga fick de kryssa i hur de tagit del av informationen om 

Landstingshälsan. Flest kryss fick alternativen: via min chef med 56 svar, på andra plats kom 

arbetsplatsträffar med 47 svar och på tredje plats intranätet med 45 svar.  

 

Av de 27 stycken insamlade kommentarerna på frågan om Hur har du tagit del av informationen om 

Landstingshälsan? kan man avläsa en eventuell trend om att de känner till Landstingshälsan men inte 

riktigt vet vart informationen har kommit ifrån.  

Här följer några exempel på kommentarer:  
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 Ingick i introd. (AT-läkare) 

 Man hinner sällan läsa på intranätet “trots att cheferna tror det”. 

 Jag vet att den finns men har ej fått information om det. 

 Blev kallad till Landstingshälsan för många år sedan. (Läkarsekreterare) 

 För många år sedan. 

 Medarbetarenkät. 

 Har inte fått info. 

 Facklig företrädare på rehabmöten. 

 Minns ej, men vet att de finns. 

 Jobbat för dom. 

 Varit patient. 

 Broschyr. 

 Vet ej. 

Figur 3 - Resultat för hur medarbetarna föredrar att ta del av arbetsrelaterad information. 

 

Figuren visar att respondenterna, som har haft möjlighet att svara mer än ett alternativ, tilltalas främst av de formella personliga 
muntliga kanalerna.  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 112 

96 

84 
81 

61 

9 
6 

1 

Via APT Via min Chef Via personalmöte Via mail Via intranät Via post hem Via personal Annat 



44 

 

När respondenterna svarade på frågan: Hur föredrar du att ta del av arbetsrelaterad information?  

svarade en övervägande majoritet att information via arbetsplatsträffar, chefen, personalmöten 

intranät och mejl var de kanaler som fungerade bäst, det är också de största kanalerna inom 

Landstinget. Frågan var en flervalsfråga så de tillfrågade fick fylla i fler än ett alternativ.  

 

Eftersom infostabens viktigaste informationskanal är intranätet var även frågan Hur tycker du att 

informationen på intranätet fungerar? representerad i enkäten. Resultatet visar att de flesta är nöjda men 

att det ändå är en stor del, 21 procent som tycker att intranätet fungerar mindre bra eller inte alls bra. 

12 procent har ingen uppfattning om intranätet.  

Frågan resulterade i 46 stycken kommentarer och här följer några exempel:  

 Ej logiskt intranät, svårt att hitta. 

 Man har inte tid att läsa. Svårt att hitta telenr. 

 Lite rörigt beroende på vilken information man söker. 

 Man ska ha tid för att söka information, den saknas oftast. 

 Mycket rörigt. Ofta ändringar. 

 Även mycket viktig info ges bara via nätet. Patientsäkerheten påverkas negativt. 

 Kan vara lite svårt att hitta saker, ex problem att hitta blankett för friskvårdspengen... 

 Rörigt, står mycket...(ser inte resten) 

 Rörig struktur, svårt att hitta om man letar efter något specifikt. 

 Svåröverskådligt. 

 För inriktad på CSK. 

 Svårmanövrerat på nya intranätet. 

 Gillar inte nya sidan. 

 Mycket sällan man hinner läsa på intranätet. 

Kommentarsammanfattning:  

Tidsbrist och att sidan är rörig är tydligt de främsta upplevda problemen men de saknar även mycket 

information på sidan som de inte hittar. De känner även att de har svårt att hinna lära sig den nya 

sidan och att den är för inriktad på Centralsjukhuset i Karlstad.  
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Var ligger ansvaret för att informationen ska nå fram?  

Att fråga om information i allmänhet kunde kanske ha blivit svårt att svara på och även att kunna 

redogöra ett bra resultat ifrån. Därför ställdes frågan Vem tycker du har ansvar över att informera dig om 

Landstingshälsan? .  Frågan var en flervalsfråga där respondenten kunde kryssa ”Landstingshälsan”, 

”min chef”, ”jag själv” eller ”annan”. Hela 125 kryss föll på ”Landstingshälsan” medan 80 anställa 

kryssade ”min chef” och 49 stycken ”jag själv”.  

Frågan resulterade i följande fyra kommentarer:  

 Delat ansvar. 

 Facket 

 För mig är landstingshälsan väldigt anonym. Jag vet inte vad jag kan ha för “nytta” av dem. 

 Vet ej. 

De flesta anställda upplever också att deras chef är ganska bra på att kommunicera.  

En annan viktig fråga som även behövde ställas var om informationen från Landstingshälsan var 

viktig för respondenterna. Om informationen inte ses som viktig finns det antagligen inte ett så stort 

intresse att ta till sig den eller så vet man helt enkelt inte vad Landstingshälsan innebär.  Resultatet 

visade att en övervägande del tyckte att informationen var ganska viktig för dem. 

Figur 4 – Resultat om informationen från Landstingshälsan viktig för de anställda? 
 

 

Figuren visar tydligt att majoriteten av de tillfrågade ansåg att informationen om Landstingshälsan var viktig för dem. 
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4.3 Telefonenkäten 

Utöver de 190 stycken anställda utan chefsposition så utfördes en telefonenkät till chefer i olika led. 

Spridningen blev relativt jämn mellan de olika chefsbefattningarna; 7 stycken divisionschefer, 10 

stycken verksamhetschefer, 7 stycken enhetschefer och 10 stycken avdelningschefer tillfrågades. Den 

sammanlagda mängden resulterade i 34 enkätsvar. Flera av frågorna var lika som i postenkäten 

medans några var mer konkret riktade till chefer. Detta för att kunna göra en eventuell jämförelse.  

 

Går det att identifiera några hinder i informationsflödet?  

På den öppna frågan Upplever du några problem med internkommunikationen inom Landstinget? så svängde 

svaren från att inte ha några problem alls till att uttrycka det som att information är svårt. 

Genomgående problem var ändå att mängden med information var problematisk och frustrerande. 

Avdelningarna inte hade någon uppfattning om varandras verklighet och det kommunicerade 

horisontellt samt att samma mejl gärna kommer flera gånger. Ett flertal kommenterade att de fick 

mycket information som inte berör dem.  

 

Exempel på några kommentarer:  

 Ja, ibland kan samma mejl komma från olika personer. Får mejl som inte berör mig. Vill bara 

få det som är relevant. 

 Det stora flödet i en stor organisation. Det är svårt för högerhanden att veta vad 

vänsterarmen gör. Men på det stora hela fungerar det bra. 

 Ja, den är för omfattande och för ospecifikt riktad - Jag får 40 - 60 mejl om dagen, massa skit 

som jag inte vill ha! 

 Alltid problem att nå alla. Om de inte är med på APT:n har det en skyldighet att läsa det som 

skrivits ned från mötet. Inte alltid de gör det och det är ett bekymmer. 

 Detta är en stor och komplex verksamhet. Information är svårt. 

 Jag tycker jag får den informationen jag vill ha. Blir problem om man använder fel kanal. 

 Nej inte direkt. Nära till chefer och ut till medarbetare. 

 

För att kunna kartlägga om mängden information var ett hinder i kommunikationsprocessen så fick 

respondenterna svara på frågan “Tycker du att den sammanlagda mängden information som du får är 

hanterbar?”. Resultatet visas i tabellen nedan (figur 5).  
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Figur 5 - Resultat som visar om chefer tycker att den sammanlagda mängden information är hanterbar. 

Svarsalternativ Antal Procent 

Instämmer helt 9 26,5 

Instämmer delvis 6 17,6 

Instämmer inte 14 41,2 

Instämmer inte alls 5 14,7 

Total 34 100,0 
 

Utifrån figur 5 ser man tydligt att det finns ett problem med informationsöverflöd. Hela 19 av 34 

tillfrågade chefer anser att de i någon grad får för mycket information.  

 

Vilka kanaler är att föredra?  

Vilka kanaler föredrar cheferna och hur se det ut i jämförelse med det anställda fotfolket?  

Här undersöktes både via vilka kanaler cheferna föredrog att ta till sig information och vilka kanaler 

de föredrog att sprida den vidare med. Det visade sig att mejl är den främsta kanalen, intranätet kom 

på andraplats tätt följt av alternativet via chef.  

 

Informationen på intranätet tycker sex chefer fungerar väldigt bra, 18 stycken ganska bra, åtta 

stycken inte så bra och två stycken inte alls bra. Det är ganska spridda skurar. I chefernas arbete ingår 

det att sprida och ta till sig information. Därför har de mer tid eller tar sig mer tid till det i jämförelse 

med de anställda utan chefsposition där ganska många svarade att de inte har tid att ta till sig 

information. 

Kommentarer om intranätet var blandade. Ett flertal klagade på att det var svårt att hitta rätt och 

ville ha enklare sökvägar medan andra ansåg sig hitta allt som behövdes. Ytterligare kommentarer 

handlade om att det är alltför allmän information som inte är riktad och att upplägget inte är 

pedagogiskt. 

 

Det var viktigt att få reda på via vilka kanaler cheferna hade tagit till sig informationen om 

Landstingshälsan. Detta för att se vilka vägar Landstingshälsan når fram igenom. 

En övervägande majoritet hade fått informationen via intranätet och informationsstaben. 
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Var ligger ansvaret för att informationen ska nå fram?  

Här frågades cheferna om de fått några riktlinjer om hur och vad de ska kommunicera vidare till sina 

medarbetare. Detta efter att informationschefen Olle Mannberg talade mycket om vikten av 

ledningskommunikation och hur de ger utbildningar och stöttar chefer i deras kommunikation. 

Resultatet visade att 12 chefer upplever att de får information om vad de ska kommunicera vidare, 12 

stycken svarade till viss del och tio stycken svarade nej. De som svarade till viss del sa att det klart 

och tydligt stod i chefsbreven som de får via intranätet vad som ska kommuniceras vidare till sina 

medarbetare. Annan information valde de själv om de ville sprida eller inte. Det låg i deras uppdrag 

som chef. På frågan om de får riktlinjer om hur de ska kommunicera vidare svarade fem stycken ja, 

sju till viss del och 21 stycken nej.  

 

Ett antal frågor specificerades till informationen från Landstingshälsan. Här undersöktes om 

cheferna ansåg att informationen från Landstingshälsan var viktig. Enbart två av 34 chefer ansåg att 

informationen inte var så viktig, de andra tyckte att den var ganska viktig eller mycket viktig. Fyra 

stycken prioriterade bort informationen, sju stycken gjorde det ibland och 23 stycken ansåg inte att 

informationen blev bortprioriterad. Även frågan om vem som bar ansvaret över att informationen 

från Landstingshälsan nådde fram lyftes. Resultatet visade att 23 av 34 chefer tyckte att det var 

Landstinghälsan eget ansvar att informera om sin verksamhet.  

 

4.4. Summering av resultaten  

Susanne Grip Åsman på Landstingshälsan ser problem med informationsflödet inom Landstinget. 

Hon tycker att det är trögt och upplever inte att all information kommer fram. Det stora 

informationsflödet tror hon kan vara en del i det. Vidare anser hon att informationsstaben inte 

prioriterar informationen från Landstingshälsan som hon skulle önska. Landstingshälsan använder 

mest kanalen mejl och anser att det är informationsstaben som har ansvaret att sprida informationen 

om Landstingshälsan vidare. I intervjun med Olle Mannberg säger han rakt ut att informationen från 

Landtingshälsan inte prioriteras. De kanaler Informationsstaben använder sig av är främst intranätet 

där de också jobbar mycket med ledningskommunikation. Mannberg tycker att 

internkommunikationen fungerar bra och ser inga direkta hinder, informationsöverflöd tror han är 

ett generellt problem idag. 

85 procent av de anställda känner till Landstingshälsan och har främst fått information om dem via 
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arbetsplatsträffar, via chefen och intranätet. En tredjedel av de anställda upplever problem med 

intranätet eller har ingen uppfattning om det. Den absolut största delen av dem föredrar att ta till sig 

information på arbetsplatsträffar, via chefen eller via mejl. Många chefer upplever att de får alldeles 

för mycket information som är svårhanterad. De flesta tycker att det är deras eget ansvar att förmedla 

informationen om Landstingshälsan vidare och att de också gör det. Både chefer och anställda anser 

att det är Landstingshälsans ansvar att förmedla information om deras egen verksamhet.  

 

Det är lätt att tro att fler är missnöjda än nöjda respondenter eftersom det är många negativa 

kommentarer. De respondenter som svarat att de inte har några problem eller som till exempel anser 

att intranätet fungerar som det ska har inte oftast inte lämnat någon kommentar.  
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5. Analys 

I det här kapitlet återkommer syftet med studien då det kopplas till resultatet. Syftet är att undersöka 

kommunikationsprocessen och se över möjligheten till att kunna undvika eventuella hinder. För att få fram ett resultat 

har frågeställningarna legat som grund och här kopplas resultatet ihop med studiens teorier.  

 

5.1 Går det att identifiera några hinder? 

Av postenkätens respondenter svarade 27 procent att de upplevde problem med information på sin 

arbetsplats. 44 av de anställda lämnade kommentarer. 34 av 34 chefer svarade på den öppna frågan 

om de upplevde några problem med internkommunikationen inom Landstinget. Det är dessa 

kommentarer som vi hänvisar till i analysen som vi utgår ifrån när vi belyser vår första frågeställning.  

5.1.1 Strukturens påverkan på kommunikationsprocessen  

Enligt teorierna om organisationsstrukturens påverkan på kommunikationsprocessen så kan den ha 

en både en positiv och negativ inverkan på kommunikationsflödet.  

Hinder och problem som är kända i förväg kan lösas av en byråkratisk struktur. Då kan 

organisationen utveckla procedurer för att hantera dessa problem, och då kan den specialisering och 

centralstyrda samordning som är utmärkande för byråkratiska organisationer visa sig vara effektiv 

(Bruzelius, Skärvad 2004).  De ramar, regler och riktlinjer som finns inom en hierarkisk byråkratisk 

organisation kan enligt Heide (et al 2005) få kommunikationen att fungera smidigt och bra då 

medarbetarna och cheferna vet exakt vad de ska göra och hur. Den negativa påverkan kan vara att de 

blir blinda för att hitta egna lösningar samt att de inte har ögonen öppna för vad som sker i de övriga 

verksamheterna. “För många regler, procedurer och vanor begränsar kreativiteten i en organisation” 

(Heide et al 2005). En av de insamlade kommentarerna från de anställda som uttryckte “Ibland svårt 

att kommunicera mellan olika divisioner/ verksamheter.” kan styrka detta medan Susanne Grip 

Åsmans upplevelse av att “goda exempel” är bra, då verksamheterna tittar på varandra säger 

motsatsen. Grip Åsman säger även att Landstingshälsan gärna vill hitta nya alternativa vägar att 

kommunicera men att de känner sig hämmade av de riktlinjer som finns. 

 

Strukturen kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) ha en bra koordinerande effekt. Det handlar till 

exempel om personal som arbetar på flera orter. För att det ska fungera uppstår ett behov av 

samordning. Det innebär att anställda som går till jobbet vet inom vissa ramar vad de har för 



51 

 

arbetsuppgifter och vad som förväntas av dem. Utifrån de kommentarer som postenkäten 

genererade så visade det sig att organisationens geografiska spridning i någon mån påverkade 

informationsflödet. Kommentarer som “Mycket händer i Karlstad som vi i yttre områdena inte vet 

om.” eller “Alla arbetsplatser får inte information” säger emot teorierna om att samordningen och 

koordinerandet mellan orter inte fungerar helt fläckfritt i detta fall. Även resultatet från chefernas 

telefonenkät visade att samordningen mellan de olika verksamheterna och orterna kan vara ett 

problem. Några kommenterade att avdelningarna inte hade någon uppfattning om varandras 

verklighet och att de fick ta del av mycket information som inte berörde dem utan andra. 

Kommentaren “Det är svårt för högerhanden att veta vad vänsterarmen gör.” är ett tydligt exempel.   

 

En annan effekt på stora organisationer som både Jacobsen, Thorsvik (2008) och Falkheimer och 

Heide (2007) nämner är att det blir längre vägar mellan ledningen och de anställda. Det finns en stor 

risk att informationen stannar upp på vägen i en stor organisation med många hierarkiska nivåer 

eftersom det innebär att informationen måste vandra många steg innan den når fram till den 

slutgiltiga mottagaren. De menar även att det är ett långsamt kommunikationsätt just på grund av att 

informationen kan dröja kvar länge på de olika nivåerna innan den går vidare. Resultatet från studien 

visar det samma. Susanne Grip Åsman från Landstingshälsan upplever att det är en tröghet i 

informationsflödet. Hon tror att informationen som går via cheferna rör sig i åtminstone i något led 

men är osäker på om informationen når hela vägen ut till de anställda. Även de insamlade 

kommentarerna visade tydliga tendenser till detta problem. Exempel på några av kommentarerna 

från de anställda som belyste problemet extra tydligt är “Lite trögflytande, olika besked.”, 

“Informationen kommer inte alltid fram eller så har den inte blivit förmedlad” och “ Det är så svårt 

att nå ut till alla anställda, beslut från högre chefer stannar i organisationen.”.  

5.1.2 Hinder i själva processen - prioritering och informationsöverflöd.  

Christensen och Cheney (i Falkheimer, Heide 2007)anser att det är ironiskt att så många 

organisationer fortfarande tror på kontrollerade meddelanden som sprids uppifrån och nedåt.  

Utifrån Shannon och Weavers historiska kommunikationsmodell med sändare - brus - mottagare så 

visar den en tydlig påverkan på informationen under dess resa. Enligt Fiske (1990) så är brus allt som 

kan tillkomma på vägen mellan sändaren och mottagaren som inte är avsiktligt av informationskällan. 

När vi i denna studie följer informationen i flera led så finns det flera tillfällen där “brus” kan 

tillkomma.  
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Det hela startar när informationen lämnar sin utgångspunkt och sändare. Utformningen, innehållet 

samt kanalen kan i det skedet påverka dess start och vidare resa. Flaa (1998) delar upp informationen 

i två olika typer av information, uppgiftsorienterad information och organisationsorienterad 

information, vilket kan påverka hur mottagaren tar till sig informationen.   

 

Susanne Grip Åsman på Landstingshälsan uttrycker sig så här; “Jag tror att den verklighetsnära 

informationen som handlar om hur och vad som måste göras ute i verksamheterna går före vår 

information.”. Informationschefen Olle Mannberg uttrycker klart och tydligt att informationen från 

Landstingshälsan inte är prioriterad i informationsstabens arbete, en av anledningarna till det är att 

han inte tror att det finns något behov av informationen bland medarbetarna. Grip Åsman bekräftar 

detta på ett sätt eftersom hon i sin intervju nämner att hon upplever att informationsstaben inte 

prioriterar deras information och event fast hon tycker att informationen berör väldigt många av de 

anställda inom Landstinget. Hon anser även att informationen om Landstingshälsan är viktig för hela 

organisationen. Resultatet visar att även de flesta anställda och chefer anser att informationen är 

viktig. Enbart 11 chefer av 34 medger att informationen från Landstingshälsan ibland kan bli 

bortprioriterad.  

 

Enligt telefonenkäten till cheferna är informationsöverflöd det tydligaste problemet.  

Grip Åsman styrker detta genom sin upplevelse av informationsflödet inom Landstinget. Mannberg 

tycker att det är ett mer generellt problem och anser inte att informationsstaben skickar ut onödig 

information. Han är ändå medveten om problemet eftersom han själv tar emot en stor mängd 

information. Det är ändå inget problem som informationsstaben jobbar aktivt med. 

Informationsöverflöd är ett allvarligt problem enligt forskarna Edmunds och Morris (2000) som 

försökt hitta lösningar till men utan bra resultat. De menar att det inte finns något perfekt svar för att 

minska eller utrota informationsöverflöd men att människor kanske vänjer sig vid det ju längre tiden 

går. 

Utifrån kommentarerna från de anställda så nämns även där att några av dem upplever att det är för 

mycket information.  

 

Om informationen överlever sin resa genom allt brus på vägen genom alla led och närmar sig den 

slutgiltiga destinationen så kan den ändå missa sitt mål. En del anställda tycker nämligen även att det 
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är lätt att gå miste om informationen. Anledningar till det är att de inte har tid att titta på intranätet 

eller att de jobbar andra tider än då personalmötena äger rum. Grip Åsman tror även hon att 

stressade arbetssituationer kan vara en av anledningarna till att informationen inte når ända fram. 

Detta indikerar på att tidbrist eller stress skulle kunna vara ett hinder. Vilka kanaler som används eller 

hur mottagarna på bästa sätt tar till sig information spelar in och kan vara eventuella hinder. Dessa 

analyseras vidare under studiens andra frågeställning.  

 

5.2 Vilka kanaler är att föredra?   

Jacobsen och Thorsvik (2008) hävdar att man traditionellt brukar skilja på kanaler för muntlig och 

skriftlig kommunikation. De menar att den muntliga kommunikationen är rikare än den skriftliga. 

Detta beror på att den tillåter omedelbar feedback och att budskapet går att anpassa efter 

mottagaren. Studier visar att de flesta anser att muntlig kommunikation är effektivast, speciellt om de 

som ska kommunicera har ont om tid. Undersökningar visar också att anställda anpassar sina kanaler 

efter budskap. Opersonlig och enkel information kan med fördel sändas ut skriftligt medan mer 

komplexa buskap passar bättre att förmedla muntligt (Jacobsen, Thorsvik 2008). 

 

Enligt postenkäten anser många av de anställda utan chefsposition att arbetsplatsträffar är den bästa 

kanalen att ta till sig arbetsrelaterad information igenom. Detta stämmer överens med det 

informationschef Olle Mannberg säger om att de flesta medarbetarna ser sin närmsta chef som sin 

främsta informatör. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) föredrar också de flesta muntlig 

kommunikation framför skriftlig.  

5.2.1 Mejl och intranät 

Resultatet av postenkäten visar ändå att ganska många anställda upplever mejl som en relativt bra 

kanal att ta till sig information igenom. Detta visar på att olika kanaler fungerar bra för olika typer av 

budskap, precis som tidigare forskning visar. De flesta chefer tycker också de att arbetsplatsträffar 

och mejl är mycket bra kanaler att sprida information vidare ut i verksamheten. Många har också 

påpekat att det beror helt på situationen vilken kanal som är användbar.  

I ett stort och geografiskt spritt företag är det svårt att behålla den personliga kontakten. 

Gummesson (2002) menar att relationer upprätthålls alltmer via IT, utan att de inblandade har någon 

personlig kontakt överhuvudtaget. Att använda sig av IT (intranät) utan ett personligt 

förtroendekapital som grund kan skapa problem och att känsliga ärenden över intranätet är mindre 
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lämpligt. Det samma gäller mejl, där risken med att det blir fördröjda relationer och att den skrivna 

texten inte uppfattas på samma sätt som ansikte-mot-ansikte-kommunikation med kroppsspråk och 

omedelbar feedback.   

 

Olle Mannberg uttrycker att utifrån informationsstabens perspektiv är intranätet den bästa kanalen 

då den når de flesta. Resultatet visade att en tredjedel av de tillfrågande utan chefsposition inte hade 

någon uppfattning eller inte tyckte att det fungerade bra. Kommentarerna som lämnades i samband 

med den frågan handlade om att intranätet är för rörigt och svårt att hitta i och att det inte fanns tid 

till att söka information där. Informationsstaben jobbar även mycket med ledningskommunikation 

och trycker på att en chef ska vara kommunikativ.  Teorier och resultatet visar också att en 

kombination av kanaler är nödvändig. Christensen (1981) menar att olika individer tar till sig budskap 

på olika sätt därför är det viktigt att använda sig av flera kanaler. 

 

Susanne Grip Åsman berättar att Landstingshälsan främst använder sig av mejl till divisions- och 

verksamhetschefer samt mejl till informationsstaben. Hon upplever att informationsstaben inte 

prioriterar deras information och att den kommer längre på vägen ut i organisationen om hon skickar 

den direkt till cheferna. Bara sex stycken av 190 svarande utan chefsposition har tagit till sig 

information om Landstingshälsan via mejl vilket kan tyda på att mejlen inte går vidare till dem utan 

ändrar form till muntlig information. Grip Åsman upplever att en fungerande kanal är vad hon kallar 

”goda exempel” då en annan verksamhet uppmärksammar det arbete de gjort inom en verksamhet. 

Detta kan kopplas till informell, horisontell kommunikation.  

 

5.3 Var ligger ansvaret för informationen?  

Enligt Erikson (2008) har mellancheferna en nyckelroll för att den interna och externa 

kommunikationen ska fungera mellan alla led. I undersökningen ställdes frågan vem anser du har ansvar 

att informera dig om Landstingshälsan? De anställda tyckte först och främst att det var Landstingshälsans 

eget ansvar att informera om sin verksamhet. På andra plats kom mycket riktigt cheferna vilket också 

visar att deras ansvar är stort. Cheferna själva menade att de förde informationen om 

Landstingshälsan vidare och att informationen var viktig för dem.  

 

Heide och Falkheimer (2007) menar att kommunikationsfrågor har en låg status då många chefer har 
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en övertro på att kommunikationen ska fungera av sig själv. Undersökningen visar att få chefer har 

fått information om hur de ska kommunicera vidare och att en tredjedel fått information om vad de 

ska kommunicera vidare. En vanlig kommentar bland cheferna var att det ingick i deras jobb som 

chef och att de fick bestämma sådant själv. De verkade inte se detta som ett problem vilket mycket 

riktigt tyder på att kommunikationsfrågor har låg status bland cheferna. Trots det trycker 

informationschefen Olle Mannberg mycket på vikten av ledningskommunikation och säger att de 

utbildar alla nyanställda chefer i att vara goda kommunikatörer. Om de lyckats eller inte är svårt att 

säga men hela 86 procent av de anställda tycker i alla fall att deras chef är mycket eller ganska bra på 

att kommunicera. 

5.3.1 Delat ansvar 

För att översiktligt se vem som har ansvar för informationen kan man använda sig av Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell. Informationskällan är den som tar initiativ till kommunikationen 

och beslutar vilket meddelande som ska kommuniceras till sändaren (Shannon 1948).  

 

I detta fall är det informationsstaben som meddelar cheferna vilken information de ska kommunicera 

vidare. Cheferna väljer sedan vilken kanal de vill använda sig av för att sända budskapet till 

underordnade chefer. Om meddelandet inte är utformat rätt kan missuppfattningar ske, detta kan 

vara ett exempel på brus. Meddelandet kommer fram till avdelningschefen som skall sätta i detta i en 

kontext och sedan överföra meddelandet till de yttersta medarbetarna.  Om mottagarna inte tycker 

att informationen är viktig blir det svårare att nå dem. I resultatet av undersökningen framgår att en 

övervägande del tycker att informationen från Landstingshälsan är ganska viktig. Denna ansvarskedja 

som beskrivits ovan får inte brytas, då når inte informationen ut till alla. Detta visar att det finns ett 

delat informationsansvar.  

 

Ett mönster som utkristalliserats är att många inom Landstinget lägger över ansvaret på någon 

annan. De anställda tycker att Landstingshälsan och chefen har ett större ansvar än de själva att hålla 

dem informerade om Landstingshälsan. Cheferna tycker också att det i första hand är 

Landstingshälsan som ska tillhandahålla dem information även om de anser att de är de själva som 

ska informera sina underordnade. 

Grip Åsman lägger ansvaret för informationsspridningen på chefer och infostaben. Hon vet inte hur 

de i sin tur sprider informationen vidare men att de bör göra det eftersom det är det är på det sättet 
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Landstinget har bestämt att arbeta med informationsflödet.  

Enligt Mannberg ligger ansvaret för att kommunicera saker vidare ut i verksamheten på 

informationsstaben i första hand och i andra hand ligger ansvaret på cheferna. Samtidigt menar han 

att de jobbar under Landstingsdirektören och om han skulle säga åt dem att göra en kampanj för 

Landstingshälsan så skulle de göra det. Detta stämmer märkligt nog inte överens med Lanstingets 

byråkratiska organisationsstruktur som kännetecknas av bland annat arbets- och ansvarsfördelning 

(Heide et al 2005).  
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6. Diskussion och reflektion 

I detta kapitel resonerar och diskuterar vi fritt utifrån insamlade fakta och våra egna intryck av studien. Även om det 

är tydligt att de flesta upplever att informationsflödet fungerar bra så är det ändå inte helt problemfritt. Fokuset blir 

vinklat då det hamnar på de problem som visat sig i undersökningen då det är det som vi upplever intressant. Här 

integreras alla frågeställningarna eftersom det är svårt att särskilja dem då de påverkar varandra. Ansvarsfrågan och 

val av kanal kan till exempel vara hinder i informationsflödet.  

6.1 Informationsstabens påverkan  

Kommentaren om att det inte finns behov av företagshälsovård inom ett Landsting på samma sätt 

som i en annan sorts organisation eftersom “sjuksköterskor kan ta sina egna blodtryck” tolkar vi som 

att informationschefen saknar väsentlig kunskap om Landstingshälsan. Detta anser vi är en förenklad 

syn på vad en företagshälsovård innebär. Det kan handla om schemaplanering, ergonomi, stress, 

rehabilitering och liknande saker som fram för allt ska förebygga behovet av vård. Att 

Landstingshälsan vill “ragga kunder” är även det ett tecken på att informationschefen har en 

bristande kunskap om företagshälsovården eftersom den inte är vinstdrivande. Informationschefen 

är ansvarig för informationsstaben och detta får oss att fundera och spekulera om 

informationsstaben har läst informationen från Landstingshälsan överhuvudtaget eller om 

informationen har blivit bortprioriterad direkt. Det rimmar illa eftersom organisationens egna 

uppdrag är att ”Betona ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt i all verksamhet” 

(www.liv.se). 

Informationschefens kommentarer och inställning bekräftas av biträdande verksamhetschef på 

Landstingshälsan då hon uttrycker det som att hon inte får någon respons från informationsstaben 

och att de helt enkelt inte lyssnar när de signalerar till dem. Att de fått “stånga pannan blodig i två 

och ett halvt års intensivt arbete” för att få igenom sin vilja att bli synliga på den externa sidan är ur 

vår synvinkel ytterligare en bekräftelse på informationsstabens ointresse och bortprioritering. 

 

6.2 Landstingshälsans kommunikativa okunskap 

Det kan även bero på hur informationen har varit formulerad från Landstingshälsan. De kanske 

behöver bli bättre på att uttrycka sitt budskap. Då ingen av de anställda på Landstingshälsan är 

utbildade informatörer eller kommunikatörer så är det informationsstaben som ska hjälpa dem med 

detta. Informationskällan är den som tar initiativ till kommunikationen och beslutar vilket 
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meddelande som ska kommuniceras till sändaren (Shannon, 1948). Inom Landstinget är det 

informationsstaben som har det formella ansvaret för att sprida information. Men på något vis måste 

informationen också komma fram till dem, därför ligger ett stort ansvar även på Landstingshälsan 

som måste motivera varför deras information är viktig. Det räcker inte med att bara skicka iväg 

informationen och därmed ansvaret för den. De kan egentligen inte skylla på någon när 

informationen inte når fram utan att rannsaka deras egen del i det hela. Om de inte har format 

budskapet eller krävt hjälp till att utforma budskapet kan det bli svårt att förmedla vikten av 

informationen. Har de försökt få hjälp eller inte? Vad är rimligt att kräva av dem när de inte är 

utbildade kommunikatörer? Hur ska de kunna veta om budskapet är bra eller dåligt kommunicerat? 

 

6.3 Val av kanaler 

Infostaben anser att intranätet är deras viktigaste kanal för att förmedla information till de anställda 

inom Landstinget. Den spontana reaktionen är att resultatet som visade att en tredjedel av de 

tillfrågade är mindre nöjda med intranätet eller inte har någon uppfattning alls då är en ganska hög 

siffra. Speciellt med tanke på att det är informationsstabens primära kanal. 

Väldigt många anser att arbetsplatsträffar är den bästa kanalen ta till sig arbetsrelaterad information 

igenom. Detta stämmer överens med det Olle Mannberg säger om att de flesta medarbetarna ser sin 

närmsta chef som sin främsta informatör. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) föredrar de flesta 

muntlig kommunikation framför skriftlig. Ganska många upplever också mejl som en relativt bra 

kanal att ta till sig information igenom men trots det har bara sex stycken av 190 svarande har tagit 

till sig information om Landstingshälsan via mejl. Frågan är om det beror på att det inte skickas ut 

några mejl om Landstingshälsan till anställda utan chefsposition eller om informationen försvinner i 

informationsöverflödet. Informationsstaben jobbar även mycket med ledningskommunikation och 

trycker på att en chef ska vara kommunikativ.  Teorier och resultatet visar också att en kombination 

av kanaler är nödvändig. Christie (1981, i Goldhaber 1995)menar att olika individer tar till sig buskap 

på olika sätt därför är det viktigt att använda sig av flera kanaler. 

De anställda ute i verksamheterna föredrog en kombination av de olika kanalerna. Detta bekräftar 

den tidigare forskningen.   
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6.4  Chefens påverkan 

Vidare i kommunikationsprocessen ligger ansvaret på chefer att informationen ska nå ut till alla 

medarbetare. De kan ses som sändare. Hur de väljer att förmedla informationen är många gånger 

upp till dem själva då, undersökningen visade att de inte får särskilt många riktlinjer om hur de ska 

kommunicera vidare. Detta stämmer väl överens med det Heide och Falkheimer (2007) påstår att 

många organisationer har varit dåliga på att berätta för cheferna om deras kommunikationsansvar. 

De allra flesta chefer säger dock att det är deras ansvar att informera sin medarbetare och att de 

också gör det. Undersökningen med de anställda utan chefsposition visar att de flesta har fått 

informationen om Landstingshälsan via just sin chef. Tidigare forskning styrker detta då Jacobsen 

och Thorsvik (2008) menar att de allra flesta föredrar muntlig kommunikation framför skriftlig. 

Informationschefen säger att de utbildar cheferna kommunikativt och ger dem verktyg till att kunna 

arbeta med informationen i organisationen. Cheferna däremot säger att de inte har fått några 

riktlinjer så frågan är om Mannberg förskönar situationen något.  

 

6.5 Övrig påverkan på kommunikationsprocessen  

Mängden information påverkar processen. Hur detta ska undvikas vet varken vi eller forskningen. 

Att försöka påverka så att mejlen hamnar på rätt ställe och inte ut till hela organisationen kan vara ett 

sätt att sänka mängden något samt att införa kommunikationskunniga filter av något slag kanske 

skulle kunna fungera. Men det är en stor åtgärd som kräver ytterligare forskning. Hur ska cheferna 

och de anställda ha tid till att ta till sig informationen när det tydligt finns ett informationsöverflöd? 

De har fortfarande sina andra arbetsuppgifter att sköta. Finns det tid avsatt för både chefer och 

anställda för att hinna ta till sig all arbetsrelaterad information?  

 

Frågor som dykt upp under studien är om det finns olika sorts information och är det olika regler 

som gäller. Detta gäller inte den sorts information som Flaa (1998) nämner, där han skiljer på 

uppgiftsorienterad information eller organisationsorienterad information, utan mer om innehållet 

samt avsändaren kan påverka. Om organisationskulturen påverkar inställningen till avsändaren, i 

detta fall företagshälsovården, och informationen skulle vara intressant att studera vidare. I detta fall 

så har resultatet visat att majoriteten av de anställda, både chefer och fotfolk, anser att informationen 

från Landstingshälsan är viktig så det går inte att urskilja något som tyder på det i denna studie. 



60 

 

Informationschefens inställning är inte tillräckligt för att se tendenser inom organisationskulturen. 

Även om han har en nyckelroll i kommunikationen så är han bara en individ av ca 7000 anställda.   

 

6.6 Hur kan man då undvika eventuella hinder?  

I fallet med Landstingshälsan påvekar inte själva strukturen i organisationen informationsflödet utan 

snarare okunskapen om hur viktig informationen är för alla verksamheter. För att få informationen 

att gå hela vägen ut i alla led verkar informationsstaben vara den stora nyckeln till problemet. Det 

gäller att ändra deras attityd och gå över huvudet på dem. Om Landstingsdirektören prioriterar den 

förebyggande företagshälsovården kommer informationsstaben också göra det om man kan lita på 

informationschefens ord.  

Bra kommunikation ökar verksamheternas effektivitet. Om de anställda förstår varför de ska göra 

saker på ett visst sätt och inte bara blir beordrade stärker det deras förtroende för organisationen. De 

behöver bli ännu mer kommunikativa. Verksamheterna som har information att förmedla behöver 

antingen få den hjälp de behöver från informationsstaben eller bli mer oberoende av 

informationsstaben. Fortsätta jobba med flera olika kanaler, muntliga och skriftliga, och inte börja 

förlita sig enbart på intranät och mejl.  
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7. Slutsatser  

Här presenterar vi våra slutsatser utifrån frågeställningarna. Slutsatserna är en kortare sammanfattning av vad vi har 

tagit upp i kapitlen analys och diskussion. Kapitlet avslutas även med en kort reflektion om framtida forskning.  

 

Går det att identifiera några eventuella hinder i informationsflödet från ledning till 

medarbetarna i det yttersta ledet? 

Ja, att informera bra är svårt och det är nästintill omöjligt att nå ut i alla hörn i en stor organisation. 

När nästan en tredjedel av de anställda tycker att det finns problem med det interna 

informationsflödet så finns det även orsaker till detta.  

 

Information kommer inte fram.  

Det finns inte tid till att ta tills sig information.  

Det är för mycket allmän information som inte är riktad.  

 

Det finns en risk att Landstingshälsan skjuter blanka skott då de skickar ut sin information. 

Innehållet i informationen kan behöva en annan bättre kommunicerande utformning för att sticka ut 

och få de anställda att ta informationen på allvar och komma ihåg informationen de tagit till sig.  

 

Informationen om Landstingshälsan är viktig enligt anställda och chefer men prioriteras inte av 

informationsstaben. Därför kan de ses som ett hinder i Landstingshälsans kommunikation. Om 

Landstingshälsan kan motivera för informationsstaben varför deras information är viktig skulle de 

antagligen få mer hjälp i sin kommunikation. De skulle även behöva lobba mot Landstingsdirektören 

och politikerna för att påverka deras prioritering av informationen.  

 

Informationsöverflöd är ett utbrett problem bland cheferna. Vi skulle föreslå mer kommunikativ 

utbildning där de anställda får lära sig att solla och sortera i informationen. Det behöver också redas 

ut vem som har ansvar för olika delar i kommunikationen, på så vis slipper man dubbelmejl och 

förvirring. 

 

 

Vilka kanaler är att föredra för att informationsflödet ska bli mest effektivt?  

Den största kanalen är intranätet. Intranätet fungerar inte riktigt så bra som informationsstaben tror 
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att det gör. En tredjedel av de anställda tycker inte att det fungerar bra eller har ingen uppfattning. 

Detta är ändå en ganska stor del och bör tas på allvar. Även om den inte fungerar så bra som de tror 

så är det en fungerande kanal. Det kan vara en risk om informationsstaben enbart förlitar sig på 

intranätet och inte kombinerar den kanalen med andra.  

 

De kanaler som anställda och chefer främst föredrar är arbetsplatsträffar, information från den egna 

chefen och mejl. Dessa kanaler jobbar de mycket med i dagsläget vilket är mycket bra. Vi kan 

konstatera att en blandning av kanaler är effektivt beroende på budskap. 

 

Landstingshälsan är ganska ensidiga i sin kommunikation och bör satsa mer än de gör i dagsläget på 

muntliga presentationer på arbetsplatsträffar och liknande.   

 

Studien visar tydligt att de tillfrågade anställda föredrar att ta emot information från muntliga 

formella kanaler vilket borde innebära att det är i den kanalen som informationsflödet blir som mest 

effektivt. Den kanalen bör ändå inte användas enskilt utan i kombination med andra kanaler för att 

täcka upp de som inte finns på plats under möten eller som helt enkelt föredrar att ta emot 

informationen på annat sätt.  

 

 

 Var ligger ansvaret för att informationen ska nå hela vägen fram och inte fastna på vägen i 

de olika leden?  

 

Utifrån att Landstinget är en politikerstyrd organisation behöver Landstingshälsan lobba mer för sin 

sak. Deras ansvar är inte att kommunicera rätt men att se till så att politiker, Landstingsdirektören 

och informationsstaben tar deras information på allvar.  

 

Landstingshälsan behöver även jobba på att bli mer lättillgängliga för de anställda som vill kontakta 

dem på eget initiativ. De behöver bli mer synliga i verksamheten. Kanske borde de också testa nya 

vägar som att till exempel skicka ut julkort hem till de anställda.  

 

Informationsstaben måste ta sitt ansvar och se till så att Landstingshälsan och andra verksamheter 

som vill förmedla information får den professionella kommunikativa hjälp de behöver.  
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Enligt informationsstaben ligger ansvaret på dem i första led och på chefer i andra led. Då 

kommentarer i undersökningen visar att det ibland är problem att veta vem som har ansvar borde 

detta styras upp bättre.  

 

7.1 Framtida forskning 

Vi upplever det som att det saknas nutida forskning om nyare alternativa kanaler. Susanne Grip 

Åsman på Landstingshälsan berättade strax efter intervjun att alla verksamhetschefer hade direktiv på 

att använda sig av mobiltelefonen iphone i arbetet för att kunna mer lättillgängliga på mejl och 

liknande. Detta väcker nyfikna frågor på hur den framtida interna kommunikationen kommer att se 

ut med modern teknik.  

Det skulle vara intressant att studera organisationskulturen inom Landstinget. Då detta är en stor 

geografiskt spridd organisation med många avdelningar och yrken, finns det med stor sannolikhet 

många subkulturer som påverkar kommunikationen. Hur ser en kommunikationsfrämjande kultur 

ut?  

Hur gör man för att marknadsföra sig internt? Hur ska Landstingshälsan få sitt varumärke att växa 

och kopplas samman med positiva associationer? Är det möjligt att använda sig av externa kanaler 

för att marknadsföra sig internt? Detta är frågor vi funderat över under resans gång och det skulle 

vara mycket intressant att forska vidare på detta. 

Vår undersökning visar att många upplever problem med intranätet, därför skulle det vara 

fascinerande att göra en djupdykning i det. Hur gör man för att minimera dessa problem och få det 

mer användarvänligt?  

Det är ett faktum att de flesta av de anställda är nöjda med hur kommunikationen fungerar. Det 

skulle vara intressant att se vad det är som skiljer dem ifrån de som upplever problem. Denna studie 

kan inte täcka upp alla frågor de frågor som väckts under arbetets gång. Många delar i studien skulle 

behöva undersökas ytterligare. Det handlar främst om mer exakt hur informationen rör sig i de olika 

leden och bland annat hur det politiska styret påverkar.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjumanualer  

 

OLLE MANNBERG  

informationschef vid Landstinget i Värmland 

Teman: Olle Mannberg, Ansvar/Informationsspridning, Kanaler, Riktlinjer, Prioriteringar, Hinder 

och påverkan, 

1. Olle Mannberg 

Vad är dina huvudsakliga uppgifter? Titel?  

Hur mycket av dina arbetsuppgifter handlar om internkommunikation? 

Jobbar ni med intern pr och intern marknadsföring?  

2. Ansvar/Informationsspridning 

Hur gör ni för att nå alla? Vem har ansvaret för att information kommer fram?  

- hur får de små vårdcentralerna sin information?  

Hur mycket information är det som rör sig inom organisationen? 

- olika sorters information?  

- olika tidpunkter? jämt flöde? Fungerar det bättre under vissa tider? 

Landstingshälsan har problem med att nå ut till sin målgrupp. Vems ansvar är det att synliggöra dem 

för livs anställda?  

Hur jobbar ni för att förbättra er kommunikation? 

3. Kanaler 

Vilka kanaler använder ni er av internt?  

Kan du uppskatta vilka kanaler som fungerar bäst/sämst?  

Finns det några “nya” kanaler att arbeta med?  

4. Riktlinjer 

Hur fungerar informationsflödet internt inom en byråkratisk organisation? 

Hur hårt reglerade är ni i er kommunikation? Finns det spelrum för egna initiativ? 

Tycker du att den byråkratiska och politiska delen i organisationen är en fördel eller en nackdel?  

Om en avdelning vill kommunicera något vidare till andra, vänder de sig till er då eller hur fungerar 
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det? Hur fria är de i att kommunicera? Skulle t.ex. landstingshälsan få marknadsföra sig internt?  

Varför ingen extern hemsida? har det med regler, kostnader eller något annat att göra? 

När man söker på Landstingshälsan kammar man noll, det är som att de inte finns. Varför är det så? 

5. Prioriteringar 

Hur kommer det sig att Landstingshälsan inte fått synas på liv.se förrän nu? 

Vad är viktig vs oviktig information?  

6. Hinder och påverkan 

Vilka problem ser ni med kommunikationen? Tar det tid att få fram information?  

Kommunikationen vandrar genom olika led. Har chefer på olika nivåer någon kommunikativ 

utbildning i över huvudtaget? Vad tänker du om det?  

Når all information fram?  

- Hur mycket information tror du “försvinner” på vägen till mottagaren? 

- Vart tar det stopp?  

Hur hanterar ni informationsöverflöd?  

Finns det andra faktorer än det vi nämnt som kan påverka kommunikationen? (Ex., politiker... ) 

Varför tror du att de har misslyckats med sin kommunikation? 

 

SUSANNE GRIP ÅSMAN  

biträdande verksamhetschef på Landstingshälsan.  

Teman: Susanne Grip Åsman, Ansvar/Informationsspridning, Kanaler, Riktlinjer, Prioriteringar, 

Hinder och påverkan, I 

1. Susanne Grip Åsman 

Hur mycket av ditt arbete ÄR kommunikationsrelaterat?  

Hur mycket av ditt arbete SKA vara kommunikationsrelaterat?  

2. Ansvar/Informationsspridning 

Hur gör ni när ni vill kommunicera?  

Hur gör ni för att nå alla?  

- Hur kommunicerar ni med de mindre orterna/ mindre vårdcentralerna?  

Hur tycker du att informationsflödet fungerar?  

http://liv.se/
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Hur upplever du informationsflödet? Når informationen fram?  

- Varför tror du inte att informationen når fram?  

- Vart tror du att den fastnar?  

Hur jobbar ni för att förbättra er kommunikation? 

- Finns det något sätt ni önskar att ni kunde kommunicera bättre på?  

Hur tror du att er målgrupp nås lättast?  

Vart ligger ansvaret för att er kommunikation ska komma fram?  

3. Kanaler 

Vilka kanaler har ni använt er av?  

Vilka kanaler tycker du har fungerat bäst vs sämst? 

Finns det några “nya” kanaler att arbeta med?   

4. Riktlinjer 

Hur hårt reglerade är ni i er kommunikation? Finns det spelrum för egna initiativ? 

Tycker du att den byråkratiska och politiska delen i organisationen är en fördel eller en nackdel?  

5. Prioriteringar 

Känns er information viktig?  

- Tror du andra uppfattar den som viktig?  

6. Hinder och påverkan 

Upplever du att det fungerar bättre eller sämre vid vissa tidpunkter på året?  

Tror du att er målgrupp upplever några problem med er kommunikation?  

- Exempel på problem som de upplever? 

Känner ni av någon annat motstånd inom Landstinget än informationsflödet?  

Finns det andra faktorer än det vi nämnt som kan påverka er kommunikation?  
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Bilaga 2, Postenkäten 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid informationsprogrammet på Karlstads Universitet som just nu arbetar med 

vårt examensarbete. 

Vi håller på att kartlägga informationsflödet inom Landstinget och behöver din hjälp. 

Enkäten syftar till att se hur informationen kommuniceras på din arbetsplats och är en del av vår 

c-uppsats i Medie- och kommunikationskunskap vid Karlstads Universitet. Den är helt anonym 

och de enda som kommer att hantera uppgifterna är vi. Det slutliga sammanställda resultatet 

kommer utöver i vår uppsats även redovisas för chefer inom Landstinget och Landstingshälsan. 

 
Det skulle vara av stor betydelse för oss om du kunde svara på frågorna! 

STORT TACK! 

Chatarina Wessling och Rebecca Lindholm, Informationsprogrammet Karlstad Universitet. 

 
1. Inom vilket yrke och avdelning jobbar du på? 
 
2. Födelseår: 
 
3. Hur länge har du varit anställd? 

□ Mindre än 12 månader 

□ 1-5 år 

□ 6-10 år 

□ 11 år eller mer 

 
4. Känner du till Landstingshälsan? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Osäker/Vet ej 

(om du svarat nej fortsätt till fråga 6) 

 
5. Hur har du tagit del av information om Landstingshälsan? 
(du kan ange mer än ett alternativ) 

□ På eget initiativ □ Via min chef □ Via mina arbetskamrater 

□ Via intranät □ Via mail □ Via arbetsplatsträff (APT) 

□ Via personalmöte □ Via personaltidning □ Annat: 
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6. Hur föredrar du att ta del av arbetsrelaterad information? 
(du kan ange mer än ett alternativ) 

□ Via min chef □ Via intranät □ Via post hem till mig 

□ Via personaltidning □ Via mail □ Via arbetsplatsträffar (ATP) 

□ Via personalmöte □ Annat: 

 
7. Upplever du några problem med informationen på din arbetsplats? 

□ Ja Om ja, ange vad : 

□ Nej 

□ Vet inte 

 
8. Hur bra upplever du att din chef är bra på att förmedla information? 

□ Mycket bra 

□ Ganska bra 

□ Inte så bra 

□ Inte alls bra 

□ Ingen uppfattning/Vet ej 

 
9. Är informationen om landstingshälsan viktig för dig? 

□ Mycket viktig 

□ Ganska viktig 

□ Inte så viktig 

□ Inte alls viktig 

□ Ingen uppfattning/Vet ej 

 
10. Hur ofta har du tid till att ta till dig information på din arbetsplats? 

□ Alltid 

□ Ofta 

□ Väldigt sällan 

□ Aldrig 

□ Ingen uppfattning/Vet ej 

 
11. Hur tycker du att informationen på intranätet fungerar? 

□ Väldigt bra Kommentar: 
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□ Ganska bra 

□ Inte så bra 

□ Inte alls bra 

□ Ingen uppfattning/ Vet ej 

 
12. Vem tycker du har ansvar över att informera dig om Landstingshälsan? 

□ Min chef 

□ Jag själv 

□ Landstingshälsan 

□ Annan: 

 
 
STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Resultatet kommer kommer enligt planen att från våren 2012 finnas publicerad och 
sökbar på Karlstads universitets/universitetsbibliotekets hemsida. 
Oss kan du nå via mail: rebeccalindholm@hotmail.com,chatarinaaxelsson@hotmail.com 
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Bilaga 3, Telefonenkäten 

1. Vilken chefsbefattning har du? 

□ Divisionschef 

□ Verksamhetschef  

□ Enhetschef   

□ Avdelningschef  
 
2. I vilken kommun jobbar du? 
 
3. Hur länge har du varit anställd? 

□ Mindre än 12 månader  □ 1-5 år  

□ 6-10 år □ 11 år eller mer. 

 
4. Känner du till Landstingshälsan?   

□ Ja  □ Nej    □ Osäker/Vet ej 
 

5. (Om nej )Varför tror du att informationen inte har nått fram till dig?  

□ Öppen fråga 
 
6. Hur har du tagit del av information om Landstingshälsan?  
(Du får ange mer än ett alternativ) 

□ På eget initiativ 

□ Via intranät 

□ Via medier  

□ Via min chef 

□ Via mail 

□ Via personaltidning 

□ Via mina arbetskamrater 

□ Via arbetsplatsträff (APT) 

□ Annat:  

□ Via infostaben 

□ Direkt från Landstingshälsan 
 
7. Hur föredrar du att ta del av arbetsrelaterad information? 
(du kan ange mer än ett alternativ)   

□ Via min chef 

□ Via personaltidning 

□ Via intranät 

□ Via mail 

□ Via post hem till mig 

□ Via arbetsplatsträffar (APT) 

□ Övrigt alternativ 
 
8. Hur bra upplever du att din chef är på att förmedla information? 

□ Mycket bra 

□ Ganska bra 
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□ Inte så bra 

□ Inte alls bra 

□ Ingen uppfattning/Vet ej 
 
9. Hur ofta har du tid till att ta till dig information på din arbetsplats?  

□ Alltid  

□ Ofta 

□ Väldigt sällan 

□ Aldrig 

□ Ingen uppfattning/Vet ej  
 
10. Hur tycker du att informationen på intranätet fungerar? 

□ Väldigt bra 

□ Ganska bra 

□ Inte så bra 

□ Inte alls bra 

□ Ingen uppfattning/Vet ej  
□ Kommentar:  
 
11. Vem tycker du har ansvaret att informera dig om Landstingshälsan?  

□ Min chef 

□ Jag själv 

□ Landstingshälsan 

□ Informationsstaben 

□ Annan:  
 
 12. Är det ditt ansvar att förmedla informationen om Landstingshälsan vidare till dina 
medarbetare? 

□ Ja    

□ Nej          

□ Till viss del      

□ Osäker/Vet inte 
 
 
13. Är informationen från Landstingshälsan är viktig för dig? 

□ Mycket viktig   

□ Ganska viktig 

□ Inte så viktig 

□ Inte alls viktig 

□ Ingen uppfattning/Vet ej  
 
 
14. För du information om Landstingshälsan vidare till dina medarbetare??  

□ Ja     □ Nej      □ ibland □ Vid behov 

□ övrigt alternativ:  
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15. Blir informationen från Landstingshälsan lätt bortprioriterad?  

□ Ja   

□ Nej    

□ Ibland  

□ Osäker/ Vet ej  
 
16. Tycker du att den sammanlagda mängden information som du får är hanterbar?  

□ instämmer helt 

□ instämmer devis 

□ instämmer inte 

□ instämmer inte alls 

□ Osäker/Vet ej 

17. Får du klara och tydliga riktlinjer om VAD du ska kommunicera vidare? 

□ Ja  

□ Nej    

□ Till viss del 

□ Osäker/Vet ej 

□ Kommentar:  
 
18. Får du klara och tydliga riktlinjer om HUR du ska kommunicera vidare?  

□ Ja  

□ Nej    

□ Till viss del 

□ Osäker/Vet ej 

□ Kommentar:  
 
 

19. Vilka kanaler föredrar du att använda för att sprida information vidare till dina 

medarbetare? 

□ Intranätet 

□ Mail 

□ Personalmöten  

□ Arbetsplatsträffar 

□ Mun till mun 

□ Annat: 
 
20. Upplever du några problem med internkommunikationen inom Landstinget?  

□ Öppen fråga 
 
 

 

 


