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SAMMANFATTNING 

 

Kommunikation är en nödvändig grundpelare för att en organisation ska kunna fungera och 

existera [1-4]. Med ny teknik har den interna kommunikationen inom organisationer 

utvecklats och mycket av kommunikationen sker nu elektroniskt via intranät. Kommunikation 

via intranät är billigt och når snabbt ut till många samtidigt. Det betyder dock inte att intranät 

alltid är en bra kommunikationskanal [5]. Att kommunicera via intranät kräver mycket av 

medarbetarna och det kan ofta upplevas som svårt att hitta rätt på ett intranät fyllt av 

information [2].  

 

Landstinget i Värmlands riktlinjer och policy för information och kommunikation visar att 

medarbetarna själva förväntas, och har som ansvar, att ta reda på den information som de 

behöver för att kunna utföra sitt arbete [6 & 7]. Landstinget i Värmland har dessutom 

genomfört två undersökningar som visar att deras intranät, Livlinan, är svårt att navigera på 

och medarbetarna är inte nöjda med hur det fungerar [8 & 9]. 

 

Den här rapporten visar att Landstinget i Värmlands riktlinjer och policy säger att 

medarbetarna själva ska hitta den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete men 

deras egna undersökningar visar att det inte fungerar optimalt. Rapporten visar också att deras 

riktlinjer och policy inte stämmer helt överens med vad som är god och effektiv 

kommunikation enligt olika kommunikationsforskare och deras teorier.   
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1 INLEDNING 

Rapporten bygger på en litteraturstudie kring kommunikationsforskares teorier om hur 

budskap bör kommuniceras internt inom organisationer. I rapporten beskrivs också vad som 

finns att hitta på Landstinget i Värmlands intranät angående deras kommunikationsstrategi 

och kommunikationspolicy när det kommer till den interna kommunikationen. Teorierna och 

tankarna från kommunikationsforskarna jämförs sedan med Landstinget i Värmlands policy 

och riktlinjer.  

 

1.1 BAKGRUND 

Information och kommunikation ses av flera kommunikationsforskare som en 

grundförutsättning för att en organisation ska kunna existera [1-4]. Det är dock inte alltid 

kommunikationen fungerar som den ska inom en organisation och ofta kan medarbetare 

uppleva att de inte får tillräckligt med information.  

 

Många medarbetare inom Landstinget i Värmland upplever att de inte får rätt information, att 

de själva förväntas hitta rätt på ett intranät fyllt av för mycket information och att det finns 

mycket information på intranätet som inte berör just dem. Därför uppstod intresset för att 

skriva den här rapporten. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med denna rapport är att se om Landstinget i Värmland efterlever det som 

kommunikationsforskare menar är en god och effektiv kommunikation internt inom 

organisationer.   
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1.3 AVGRÄNSNING 

Till rapporten har fem böcker om intern- och organisationskommunikation valts ut. Det finns 

fler böcker i ämnet men dessa fem har valts utifrån innehåll samt tillgänglighet. Till rapporten 

har också dokument från Landstinget i Värmland valts ut. Dokumenten som har valts ut är 

styrande dokument, riktlinjer och policy gällande deras internkommunikation. Då rapporten 

till viss del handlar om kommunikation via intranät söks dokumenten fram på Landstinget i 

Värmlands intranät Livlinan samt deras IT-stöd Vida. Eftersom det inte finns möjlighet att 

läsa alla dokument på Livlinan och Vida begränsas läsningen till dokumenten som går att hitta 

utifrån följande sökord: kommunikationsstrategi, kommunikationspolicy, 

internkommunikation, kommunikation på Livlinan, kommunikationskanal, informationskanal, 

resultat enkät Livlinan samt intranät. 

 

1.4 METOD 

Rapporten baseras på en litteraturstudie där fokus ligger på att studera metoder för att 

kommunicera ut nyheter och förändringar internt. Böckerna som kommer att användas 

handlar om internkommunikation och organisationskommunikation samt till viss del också 

om kriskommunikation inom organisationer. Böckerna är några år gamla men bedöms 

fortfarande som aktuella eftersom de används som kurslitteratur vid vissa högskolor och 

universitet.  

 

Rapporten kommer också att baseras på det Landstinget i Värmland har tillgängligt på 

intranätet Livlinan samt deras IT-stöd Vida angående deras kommunikationspolicy och 

kommunikationsstrategi. 
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2 GENOMFÖRANDE 

Rapporten har genomförts genom en litteraturstudie av ett antal böcker i ämnena 

internkommunikation och organisationskommunikation med fokus på kommunikation via 

intranät. Dessutom har innehåll från Landstinget i Värmlands intranät Livlinan och från 

Landstinget i Värmlands IT-stöd Vida studerats och jämförts med innehållet i böckerna. Vid 

sökandet efter rutiner och styrande dokument har följande sökord använts på Livlinan samt i 

Vida: kommunikationsstrategi, kommunikationspolicy, internkommunikation, 

kommunikation på Livlinan, kommunikationskanal, informationskanal, resultat enkät 

Livlinan samt intranät. 

 

3 RESULTAT 

Det kan vara ett problem att skilja på begreppen kommunikation och information. Strid menar 

att vi, när vi talar om envägskommunikation, egentligen enbart talar om information och inte 

kommunikation [1]. Enligt både Heide et al. och Larsson är det dock ett förlegat sätt att se på 

information och kommunikation [2 & 3]. 

 

Ordet kommunikation förklaras som ”överföring av information” i Svenska Akademiens 

ordlista men det är enligt Heide et al. ett föråldrat sätt att se på kommunikation. Istället tycker 

de att ”att göra gemensamt”, vilket är betydelsen av det latinska ordet communicare, som 

kommunikation har sitt ursprung ur, är en bättre definition av ordet. [2] 

 

Enligt Larsson kan ordet kommunikation stå för själva processen när människor interagerar 

medan ordet information står för innehållet i den processen [3]. Det betyder alltså att det vi 

gör är att kommunicera och budskapet vi kommunicerar är information. I det här arbetet 

kommer information i fortsättningen att benämnas enligt Larssons definition.  
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3.1 BASMODELL FÖR KOMMUNIKATION 

Grunden i de flesta kommunikationsmodeller är att det finns en sändare, ett budskap, en kanal 

och en mottagare. Den mest kända kommunikationsmodellen är en linjär modell skapad av 

Shannon och Weaver, med en sändare, ett meddelande och en mottagare. [2] Enligt Larsson 

har kommunikationsforskaren Lasswell förenklat Shannon och Weavers modell till frasen: 

Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till vilka? Med vilken effekt? [3]. 

 

 

Figur 1. Basmodell kommunikation. 

 

Basmodellen utgår från att mottagaren kommer att ta emot meddelandet och tolka det på 

samma sätt som avsändaren har avsett. En sådan form av kommunikation kan fungera då 

enkla, tydliga budskap ska förmedlas så som en tid och en plats för ett möte. I de flesta andra 

fallen är kommunikationen mer komplicerad än så. Mottagaren är inte bara en mottagare utan 

en medskapare av budskapet eftersom budskapet kan ha olika betydelse för sändaren och för 

mottagaren. [2] 

 

Shannon och Weavers modell en basmodell över envägskommunikation, alltså där sändaren 

har ett budskap som ska förmedlas till mottagaren utan att mottagaren på något vis 

återkopplar till sändaren. Denna modell har sedan utvecklats. Först tillkom begreppen brus 

och feedback till modellen. Med brus menas en störning som kan uppkomma antingen rent 

tekniskt i mediet eller genom tolkningen som mottagaren gör. Med feedback menas att 

mottagaren svarar tillbaka till sändaren. Feedbacken kan vara en bekräftelse på att mottagaren 
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har mottagit meddelandet och behöver inte betyda att mottagaren har tolkat budskapet så som 

sändaren hade för avsikt. Kommunikationsforskaren DeFleur la sedan till kodning och 

avkodning av budskapet till modellen. Med kodning menas vilken betydelse sändaren lägger 

in i meddelandet och med avkodning menas den tolkning som mottagaren gör av 

meddelandet. [3] 

 

 

Figur 2. Utvecklad modell för kommunikation. 

 

När man talar om internkommunikation inom en organisation är det oftast inte bara en 

mottagare till budskapet utan det når ut till hela organisationen alternativt en specifik 

avdelning inom organisationen. Man ser då mottagarna som en homogen grupp som alla 

kommer att göra samma tolkning av budskapet som förmedlas. [3] 

 

3.2 ORGANISATIONSKOMMUNIKATION 

Kommunikation är en viktig grundpelare i varje organisation. En organisation klarar sig inte 

utan en fungerande kommunikation eftersom kommunikationen krävs för att medlemmarna i 

organisationen ska kunna ha en gemensam bild av organisationens mål, värderingar, rutiner 

med mera. Med organisationskommunikation menas inte bara överförandet av information 

från ledning till medarbetare utan i begreppet ingår också kommunikationen mellan 
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medarbetare. I samband med att information blir mer lättillgänglig ökar också behovet av 

dialog eftersom vi behöver känna att vi arbetar på samma villkor och att vi arbetar mot samma 

mål. [2]  

 

Larsson beskriver en modell, framtagen av Kreps (1990), för att dela in internkommunikation 

i fyra olika funktioner. Den första funktionen är att sprida organisationens mål inom 

verksamheten. Den andra funktionen är att koordinera organisationens aktiviteter. Den tredje 

funktionen är att tillhandahålla information till organisationens ledning angående tillståndet 

inom organisationen. Den fjärde, och sista, funktionen är att socialisera medarbetarna i 

organisationens kultur. [3] 

 

3.3 KOMMUNIKATION VIA INTRANÄT 

I samband med den nya informations- och kommunikationstekniken, alltså kommunikation 

via elektroniska kanaler, kom idén om att chefer inte längre har ansvaret att delge 

medarbetarna rätt information, istället ligger ansvaret på medarbetarna att själva hitta den 

information som berör dem. [2] 

 

Problemet i att kommunicera ligger sällan i bristen på information. Idag lever vi i ett samhälle 

där vi får mer information än vad vi har möjlighet att ta in och för att kunna ta till oss rätt 

information behöver vi vägledning. Vi behöver hjälp att hitta den information som berör oss. 

Tekniken som finns idag med intranät gör det lätt för sändaren att tro att budskapet når fram 

till mottagaren eftersom informationen finns tillgänglig för mottagaren. [2] Enligt både Heide 

et al. och Larsson kräver ett intranät att mottagaren själv söker upp rätt information bland all 

information som finns tillgänglig [2 & 3]. Det är tidskrävande att själv söka upp 

informationen på intranät vilket kan leda till att medarbetarna upplever att de inte har tid att 

söka information. De menar dessutom att mängden information kan upplevas olika hos 
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medarbetarna inom organisationen. Vissa kan uppleva det som att de inte får någon 

information eftersom de förväntas söka upp den själva medan andra kan uppleva det som att 

de får för mycket information eftersom de själva måste sålla ut vad som är relevant bland all 

information. [4] 

 

I en bok med Dahlgren som redaktör har Heide skrivit ett kapitel angående just 

kommunikation via intranät. Enligt Heide är fördelen med information via intranät att det är 

billigt och det går snabbt att förmedla informationen vilket kan vara väldigt användbart i 

exempelvis krissituationer när medarbetarna måste underrättas snabbt. Andra fördelar med 

kommunikation via intranät är att informationen når ut till ett stort antal personer och den blir 

mer flexibel när det kommer till tid och rum. [5] 

 

Flera forskare har hävdat att elektronisk kommunikation kan bidra till mindre tydliga 

hierarkier inom en organisation. Detta för att informationen blir tillgänglig för alla inom 

organisationen, inte enbart vissa utvalda samt för att det kan vara lättare att kommunicera med 

någon med en annan ”status” inom organisationen om man gör det elektroniskt istället för 

ansikte mot ansikte. Att kommunicera elektroniskt kan upplevas som mindre skrämmande 

vilket gör att man kanske vågar uttrycka en åsikt man annars hade hållit för sig själv. [5] 

 

En nackdel är att man förlorar många sociala ledtrådar som ofta är viktiga inom 

kommunikation. Med sociala ledtrådar menas exempelvis feedback i form av kroppsspråk och 

ansiktsuttryck vilket man får när man kommunicerar ansikte mot ansikte. Andra nackdelar är 

att man inte alltid får direkta svar vilket kan fördröja beslutsprocesser. Bara för att det blir 

enklare att förmedla informationen betyder det inte att kommunikationen blir mer kvalitativ. 

[5] 
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3.4 KOMMUNIKATION VIA MÖTEN 

Enligt Heide et al. är det viktigt att alla som ska ta del av kommunikationen tolkar den på 

samma sätt, alltså att sändarens budskap når fram så som det var tänkt till mottagaren. Ett sätt 

att göra detta är att ha möten ofta. Vid ett möte får man chans att föra diskussion kring 

innehållet som presenteras och komma överens om en tolkning, så att alla inom 

organisationen eller den berörda avdelningen har uppfattat budskapet på samma sätt. Heide et 

al. beskriver också att det inom vissa organisationer redan pågår många möten, ibland lite för 

många, och att det man då behöver göra är att titta på strukturen för möten och använda möten 

för rätt sorts budskap. Om mötet enbart är till för att sprida information, utan någon slags 

dialog, fyller möte som informationskanal ingen funktion och informationen skulle då lika 

gärna kunna kommuniceras genom en annan kanal. [2] 

 

Även Larsson menar att det finns stora fördelar med att använda personlig kommunikation där 

det finns möjligheter till dialog. Han menar dock att möten ofta tas till som en slentrianmetod, 

utan någon egentlig analys om vilken kanal som passar för informationen som ska förmedlas. 

Larsson menar att möten i mindre grupper kan fylla en viktig information då det ger en chans 

till att ställa frågor och diskutera, däremot kan stormöten där enbart information förmedlas, 

ofta uteslutas och den informationen kan istället förmedlas via andra kanaler. [3] 

 

3.5 RIKTLINJER FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INOM 

LANDSTINGET I VÄRMLAND 

Enligt ett dokument på Livlinan (Landstinget i Värmlands intranät), daterat 2011, är målet för 

landstingets interna kommunikation att ge medarbetarna förutsättningar för en ökad 

delaktighet i förändringar och beslut, både på den egna arbetsplatsen och inom landstinget i 

stort. Medarbetarna ska, så långt som det är möjligt, få information innan den når ut till 
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allmänheten och alla medarbetare ”ska ha kunskap om landstingets roll i den demokratiska 

processen”. Dokumentet beskriver också hur den interna kommunikationen ska bidra till en 

effektiv och välfungerande verksamhet, sprida kunskap om verksamhetens övergripande mål, 

göra så att fattade beslut blir kända och får genomslag inom organisationen, skapa en vi-

känsla samt en vilja hos medarbetarna att vara ambassadörer för organisationen. [6] 

 

I dokumentet, som har titeln Riktlinjer för information och kommunikation inom 

Landstinget i Värmland, finns det beskrivet vilka som har ansvaret för att informationen 

sprids men inte på vilket sätt den bör spridas. I dokumentet beskrivs också medarbetarnas 

ansvar vilket är att aktivt söka den information som hen behöver för att klara sina 

arbetsuppgifter. [6] 

 

I ett annat dokument på Livlinan, daterat 2012, beskrivs landstingets policy för information 

och kommunikation. Även där finns det beskrivet att medarbetarna har ett eget ansvar att söka 

upp den information som de behöver. Där står också att man som medarbetare förväntas 

känna till verksamhetens mål och vision. Dokumentet beskriver dessutom att det fungerar 

eftersom cheferna inom Landstinget i Värmland leder genom kommunikation samt lyssnar på 

sina medarbetare. Dokumentet avslutas med att det beskriver ett ideal. [7] 

 

3.6 UNDERSÖKNINGAR SOM GJORTS ANGÅENDE MEDARBETARNAS SYN 

PÅ LIVLINAN 

I en nyhet på Livlinan från 22 juni 2016, med rubriken ”Medarbetarnas behov tydliga i analys 

av intranätet”, presenteras resultat från en enkätundersökning av medarbetarnas upplevelser 

av intranätet. Den benämns som en behovsanalys. Vem som har gjort undersökningen framgår 

inte men nyheten på intranätet är publicerad av en medarbetare på kommunikationsenheten. 

Det framgår inte hellre hur många som besvarat enkäten men det står i nyheten att det var  
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2 500 som uppmanades att besvara den. Av svaren framgår det vad medarbetarna upplever sig 

ha behov av att finna på intranätet och i nyheten presenteras de tolv vanligaste behoven: 



• Sök person, funktion eller verksamhet  

• Felanmälan (IT och tele, fastighet, medicinteknisk utrustning etc)  

• Vårdprogram, vårdrutiner, instruktioner, checklistor (PM)  

• Nyheter, gemensamma för landstinget  

• Meddelanden inom min verksamhet  

• Nödsituationer (kris och katastrof, brand, hot och våld etc)  

• Rutiner, administrativa  

• Manualer och självhjälp (IT och tele, Cosmic etc)  

• Provtagnings- och transfusionsanvisningar  

• Driftsinformation (IT och tele, fastighet, medicinteknisk utrustning etc)  

• Smittskydd och vårdhygien  

• Lön, ersättning och förmåner [8] 

 

Enligt nyheten framkommer det också att enkätundersökningen visade en låg nöjdhet bland 

medarbetarna och många hade svarat att deras upplevelse av Livlinan kunde beskrivas med 

uttryck som: ”dåligt sökresultat”, ”förvirrande menyer och länkar” samt ”tar lång tid att göra 

saker”. Det var också 30 procent av de som besvarat enkäten som upplevde att de inte brukar 

kunna hitta vad de söker på intranätet. [8] 

 

En kompletterande användningsstudie gjordes sedan i september 2016 och den beskrivs i ett 

blogginlägg under något som heter Webbgruppsbloggen som finns på Livlinan. Inlägget heter 

”Resultat användningsstudie av Livlinan” och publicerades 18 oktober 2016. I inlägget 
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beskrivs det att enkätundersökningen och användningsstudien gjordes för att ligga till grund 

för utveckling av intranätet. [9] 

 

I inlägget beskrivs det hur man i användningsstudien hade 15 testpersoner som har fått sitta 

vid en dator och försöka lösa vissa uppgifter/hitta svar på frågor med hjälp av intranätet. 

Resultatet visade att testpersonerna klarade av 6 av de 10 uppgifter de fick. I inlägget beskrivs 

att ungefär hälften av testpersonerna kunde hitta instruktionerna för hur man lägger in ett 

frånvaromeddelande i sin e-post och att ungefär hälften hade problem med att hitta ett 

telefonnummer till en person som arbetar som chefssekreterare. I inlägget skriver de också 

”Vi tog tid på alla uppgifter och genomgående är att alla uppgifter tar för lång tid att slutföra. 

Det är tydligt att Livlinan idag stjäl tid av användaren”. [9] 

 

4 DISKUSSION 

Mitt mål med det här arbetet var att se om Landstinget i Värmlands kommunikationspolicy 

för internkommunikation stämmer överens med vad kommunikationsforskare säger är god 

och effektiv kommunikation. Jag har inte haft några problem med att hitta vilka metoder som 

kommunikationsforskare anser är rätt för att kommunicera inom organisationer, däremot har 

det varit svårt att hitta dokument där man beskriver rent praktiskt hur informationen ska 

kommuniceras ut inom landstinget. Istället beskriver dokumentet med policy för information 

och kommunikation samt det med riktlinjer för information och kommunikation ett slags ideal 

och mål där man lägger ett stort ansvar på medarbetarna att själva söka fram informationen. 

Det bör då vara på intranätet man menar eftersom all information ska vara samlad där även 

om rutiner och styrande dokument just nu håller på att flyttas till ett nytt IT-stöd som heter 

Vida med målet att det ska bli enklare att söka fram dokumenten.  
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Alla kliniker har en egen sida på Livlinan. Grunden för vad som ska finnas finns bestämd i ett 

styrande dokument men det verkar, efter vad jag kunnat se vid mina efterforskningar, inte 

efterlevas. På vissa av klinikernas egna sidor fanns det listat hur just den kliniken skulle 

arbeta med den interna kommunikationen, där beskrevs framför allt vilken information som 

går att söka fram genom vilken kanal. Det här fanns dock bara på några få enstaka klinikers 

sidor. Eftersom det är så tydligt att medarbetarna förväntas söka fram information själva 

kanske det istället borde finnas ett tydligt, landstingsgemensamt dokument för var man bör 

leta för att få fram den information man söker.  

 

Ser man till vad flera kommunikationsforskare [2, 4 & 5] skriver om kommunikation via 

intranät är de största problemen med information via intranät att medarbetarna själva måste 

söka fram informationen de behöver för att kunna utföra sitt arbete.  

 

Enligt Landstinget i Värmlands riktlinjer och policy för information och kommunikation [6 & 

7] är medarbetarna själva skyldiga att söka fram den information som behövs för att kunna 

utföra sitt arbete. Enligt de undersökningar som Landstinget i Värmland har gjort angående 

sitt intranät [8 & 9] framkommer det att det är svårt att söka fram information på intranätet 

och att det stjäl mycket tid från medarbetarna att försöka finna rätt information.  

 

Det här visar tydligt på att det finns ett problem med att nå ut med information. Policyn är att 

medarbetarna själva ska finna informationen men enligt landstingets egna undersökningar är 

informationen alldeles för svår att hitta. Detta leder till att medarbetarna inte får all 

information de behöver i sitt arbete och det kan i sin tur leda till att arbetet inte är 

patientsäkert. Det verkar som att Landstinget i Värmland har som mål att utveckla och 

förbättra sitt intranät då man just nu håller på att flytta över flera rutiner och styrande 
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dokument till IT-stödet Vida. Fram till dess att det fungerar bör man dock, enligt mig, finna 

en tillfällig lösning för att nyheter och förändringar i nyheter ska nå ut.  

 

Grunden i en fungerande kommunikation är att mottagaren tar emot och förstår det budskap 

som sändaren har skickat. I landstingets fall tror jag inte att problemet ligger i att budskapet 

kodas på fel sätt utan det handlar om att brus uppstår eftersom valet av medium inte är 

optimalt. Enligt kommunikationsforskare är stormöten där bara information förmedlas ibland 

mer tidskrävande än effektivt, däremot är möten i mindre grupper, som öppnar upp för dialog 

bättre. Vid möten i mindre grupper får sändaren av budskapet en chans att få feedback och på 

så sätt får bekräftat att mottagaren faktiskt har tagit till sig och förstått budskapet.  

 

Att boka in möten varje gång det kommer en ny rutin eller en rutin förändras är inte speciellt 

effektivt. Min egen erfarenhet från att ha varit på LIA (lärande i arbete) på olika vårdcentraler 

och mottagningar inom Landstinget i Värmland är dock att flera olika yrkeskategorier, som 

exempelvis vårdadministratörer, sjuksköterskor och läkare redan har möten minst en gång i 

veckan. Många har till och med ett litet kort morgonmöte varje dag. Om man då har en person 

inom varje yrkeskategori som får dessa nyheter, som berör just deras yrkeskategori skickade 

till sig, till exempel via e-post från närmsta chef, kanske den personen kan lyfta det till sina 

kollegor. På så sätt ökar chansen att nyheten faktiskt når ut till alla.  

 

5 SLUTSATSER 

Landstinget i Värmlands policy är att medarbetare själva förväntas söka fram den information 

de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Enligt kommunikationsforskare är det ofta ett 

problem eftersom det kan vara svårt och tidskrävande att hitta rätt. Enligt landstingets egna 

undersökningar är medarbetarna inte nöjda med deras intranät och de upplever att det är svårt 



 

 

Examensarbete YhVA15 17-09-18  14 

 

Titel: Internkommunikation inom 

Landstinget i Värmland. 

 Författare: Sara Wall   

 

 

att hitta den information de söker. Detta visar att Landstinget i Värmlands interna 

kommunikation inte är så god och effektiv som önskat.   
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