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Sammanfattning 

Inom organisationer är den interna kommunikationen grundläggande för att det operativa 

arbetet ska fungera. Faktorer som kultur, struktur, ekonomi, tid och ledarskapsperspektiv 

påverkar kommunikationen i allra högsta grad. 

Denna studie har syftet att beskriva och analysera hur Upplands-Bro Kommuns interna 

kommunikationsprocesser är uppbyggda och fungerar, utifrån både ett ledarskaps- och 

medarbetsperspektiv. Studien kommer identifiera kommunikationsvägar och kanaler och vilka 

faktorer som påverkar de olika avdelningarnas interna kommunikation mellan chef och 

medarbetare utifrån teorier som behandlar organisationskultur- och struktur, 

ledarskapskommunikation och formella och informella kommunikationsperspektiv. 

Undersökningen är en fallstudie och har använt kvalitativa intervjuer som metod, både för de 

individuella chefsintervjuerna och för gruppintervjuerna. Metoden valdes för att kunna få en 

djupare förståelse och förklaringar för hur den interna kommunikationen fungerar mellan chef 

och anställd. 

Studien visar att den interna kommunikationen inom varje avdelning är bristande och många 

är missnöjda med utformningen, men på olika sätt. Några påpekar att dialogen är för fri och 

ostrukturerad, medan några saknar den öppna dialogen helt och hållet. Avdelningarna arbetar 

med kommunikationen på helt olika sätt, där vissa främst använder digitala kanaler, medan 

andra endast använder muntliga. De flesta medarbetare anser dock att APT-möten är de 

främsta kanalerna för både information och dialog. 

Avdelningarnas kultur- och struktur har väsentlig påverkan på alla avdelningar men i olika 

grad. Två av avdelningarna består nästan helt av kulturgemenskap för att kommunikationen 

ens ska fungera, medan två påverkas mer av strukturen inom avdelningen. Om de är vertikalt 

eller horisontellt uppbyggda spelade roll för både dialogen och för delaktigheten inom 

gruppen.  

Alla avdelningar använde sig av både formell- och informell kommunikationsstruktur i viss 

grad. Dock verkade de mer informellt uppbyggda avdelningarna mer tillfredsställda med 

kommunikationen, än de som främst bestod av formell information. 

Nyckelord: Ledarskapskommunikation, Internkommunikation, Organisationskultur, 

Kommunikationskanaler, Formell och informell kommunikation.  
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1. Inledning 
Kommunikation är och fortsätter att bli ett alltmer utforskat fält. Kommunikation påverkar allt 

och alla i dagens samhälle, inte minst organisationerna. Vi har i alla tider tillgodogjort oss 

information och spridit den vidare för att på så sätt utvecklas och fungera tillsammans i 

samhället. Utan en effektiv och utvecklande kommunikation, så fungerar inte organisationen 

eller dess medarbetare. Internkommunikationen är central för att göra 

organisationsmedlemmarna medvetna, ge dem kunskap om och få dem att förstå 

organisationens mål, så att de bättre och mer effektivt kan utföra sina arbeten (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). 

De mål som finns i en organisation är chefers ansvar. De har ansvaret att både kommunicera 

målets egenskaper till medarbetarna och även för att målet nås. I denna aspekt är 

kommunikation en stor och viktig ledningsfråga där David Sims (refererad i Falkheimer & 

Heide, 2011:235) skriver att ”Ledare är vår tids alkemister som förväntas kunna förvandla 

allt i organisationen till guld”. Internkommunikationen kan i denna bemärkelse tolkas som att 

endast skapas, bestämmas och utvecklas av chefer, vilket i vissa fall kan stämma inom 

hierarkiska organisationer, men som egentligen inte speglar vad internkommunikation ska 

innebära. Internkommunikationen ska istället vara en dialog mellan chef och medarbetare där 

båda parterna ansvarar för att relationen ska utvecklas och fungera. Kommunikationen blir 

istället meningsskapande och interaktiv och inte endast en diktatorisk överföring (Falkheimer 

& Heide, 2011). 

1.1. Problemdiskussion 
Varje informationsutbyte är en process av att dela och att tolka. Det är inte endast den som ger 

informationen som bestämmer innehållet utan sändaren ger ett, för henne, färdig tolkat 

meddelande till mottagaren, som i sin tur tolkar meddelandet utifrån sin egen kunskaps- och 

erfarenhetsram. Meddelanden kan därför uppfattas annorlunda och få en annan betydelse än 

ursprunget. Detta betyder att all information, oavsett om den är envägs- eller 

tvåvägskommunicerad, tolkas av medarbetarna och informationen blir uppfattad på olika sätt 

beroende på vem som tolkar den och det är i detta som det uppstår problem; att lämna 

information på detta sätt – hängandes i luften – utan en konkret tolkning, gör att det är fritt 

fram för alla att tolka på sitt eget sätt och målen uppfylls inte (Windahl, Signitzer & Olson, 

2009). Bill Quirkes uttalande (refererad i Heide, Johansson & Simonsson, 2012:17) ”[…] 

aldrig har så mycket kommunicerats till så många, och betytt så lite” tyder på att vi lever i en 
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informationsvärld som inte alltid är positiv. Information kan missförstås utan den rätta 

tekniken att kommunicera den. 

Den framväxande synen på meningsskapande och tolkning av information gör att 

organisationer ses alltmer som kulturella fenomen – fokus blir på hur man producerar en 

organisation. I detta synsätt är de mest centrala frågorna: Vad står vi för i organisationen? Vad 

är vår vision? Och det är dessa frågor man svarar på gemensamt via internkommunikation och 

här har ledare en viktig roll att vara så tydlig och konkret som möjligt för sina medarbetare 

(Falkheimer & Heide, 2011). Men vad händer om organisationen inte lyckas med att göra 

dessa visioner och värdegrunder gemensamma för alla? Vad händer om 

internkommunikationen misslyckas och tolkningarna av målen, görs hej vilt? Kan en chefs 

agerande åstadkomma en bra och effektiv kommunikativ miljö? Kan man återuppbygga 

kommunikationen som rivits ned? 

1.2. Syfte & Frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera hur Upplands-Bro Kommun 

arbetar med sin interna kommunikation, utifrån ett tjänstemannamässigt ledarskapsperspektiv. 

Jag vill identifiera kommunikationsperspektiv och processer mellan chef och medarbetare och 

även påvisa hur organisationens struktur och framförallt kultur kan påverka eller till och med 

problematisera dessa kommunikationsprocesser. Fungerar den interna kommunikationen 

mellan chef och anställd? Finns det tillräckligt med tekniska förutsättningar för chefens 

möjlighet att kommunicera på ett modernt sätt? Har medarbetarna och cheferna samma 

synsätt på en ledares ansvar i kommunikationen? 

Min vilja med undersökningen är att ge en ökad förståelse och bidra med öppenhet om hur de 

interna kommunikationsprocesserna fungerar. Uppfylls de policys som ställs? Dessa resultat 

kan i sin tur möjligtvis bidra till den offentliga sektorn – att samma sorts undersökningar tas 

upp av fler kommuner runtom i landet, inte enbart för att effektivisera organisationens arbete, 

utan även medborgarnas rättigheter i sin kommun. 

För att kunna besvara mitt övergripande syfte har följande frågeställningar specificerats: 

1. Hur uppfattar cheferna själva sin egen roll i den interna kommunikationen? Uppfyller 

de den rollen i sina praktiska handlingar? 

2. Hur påverkas kommunikationen mellan chef och medarbetare av respektive 

avdelnings struktur och kultur? 
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3. Vilka likheter eller skillnader har medarbetarna respektive cheferna, i fråga om synen 

på ledarens kommunikativa ansvar? Vad beror dessa på? 

4. Hur uppfylls de mål som finns uppsatta i kommunikationspolicyn? 

1.3. Avgränsning 
Jag har avgränsat min uppsats till att endast kartlägga den interna kommunikationen utifrån ett 

tjänstemannamässigt ledarskapsperspektiv inom Upplands-Bro Kommun. 

Externkommunikation kommer alltså inte ingå, även om kopplingar kan dras eftersom 

gränserna inte är helt tydliga. Detta innebär att arbetet, strategierna och målen för den interna 

kommunikationen kommer beskrivas och förstås utifrån avdelningsledarna inom kommunen, 

medan effekten och responsen på elementen kommer besvaras av deras respektive 

medarbetarna. De politiska styrningarna som kommunens organisation påverkas av, kommer i 

denna uppsats ej inkluderas, men påpekas. 

 

1.4. Disposition 
I första avsnittet presenteras min utgångspunkt för undersökningen. Därefter beskriver jag 

mitt syfte med uppsatsen och de frågeställningar jag valt samt de avgränsningar jag tagit i 

beaktande till detta ämne. Sist kommer denna disposition av uppsatsen. 

 Andra kapitlet presenterar den offentliga organisationen jag valt att lägga fokus på. 

Kapitlet innehåller organisationens struktur och beskriver deras kommunikationsstrategi. 

 Under det tredje kapitlet tas det teoretiska ramverket upp, som uppsatsen bygger på. 

Kapitlet börjar med en presentation av den tidigare forskning som min undersökning tar 

avstamp i och fortsätter därefter med att presentera de teorier, perspektiv och centrala begrepp 

som jag baserar undersökningen på. 

 Fjärde kapitlet behandlar den metod och det material som används för att kunna utföra 

undersökningen. Först och främst beskrivs och motiveras metodens innebörd i stort, för att få 

en djupare och mer generell förståelse. Fördelar och nackdelar diskuteras. Efter det 

presenteras mitt metodarbete för hur jag gick tillväga i min undersökning och även de 

problem som uppstod under studiens gång. 

 I kapitel fem presenteras och analyseras det empiriska materialet, som är resultatet av de 

olika kvalitativa intervjuerna. 

 Kapitel sex ger en avslutande reflektion om vad som kommit fram i undersökningen. I 

detta kapitel kommer även svaren på frågeställningarna att konkret tas fram. 
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2. Bakgrund 

2.1. Upplands-Bro Kommun 
”Upplands-Bro ligger i hjärtat av Mälardalen […]” (Upplands-Bro, 2019). Invånarantalet 

ligger på cirka 28 000 och stiger för varje år, då kommunen växer snabbt och många nya 

byggprojekt ständigt är i rullning. Vid Upplands-Bro finner du stränder som sträcker sig över 

13 mil och en skärgård som består av närmare 50 öar. 

2.2. Organisationen 
Upplands-Bro Kommun är uppbyggt utav fem olika kontor – kommunledningskontoret, 

utbildningskontoret, socialkontoret, tillväxtkontoret och kultur- och fritidskontoret, som sedan 

har egna respektive avdelningar och sektioner. Organisationens uppbyggnad ser man närmare 

i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Upplands-Bro Kommuns struktur (upplands-bro.se, 2019-03-22) 

Dessa organisationsorgan styrs i sin tur av politiker som sitter i Kommunfullmäktige och 

Kommunstyrelsen – se bifogad bilaga 3 på sidan 53. 
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2.3. Kommunikationspolicy/strategi 

I denna undersökning kommer fokus ligga på kommunikationspolicyn – alltså vilka mål och 

regler organisationen har för den interna kommunikationen, eftersom strategin, för att uppnå 

dessa, inte existerar i organisationen i dagens läge. 

 

Upplands-Bro Kommuns värdegrund för kommunikation citerat från kommunikationspolicyn 

2015: 

Kommunikation och information från Upplands-Bro kommun ska alltid vara 

saklig, korrekt, snabb och i överensstämmelse med fattade beslut. Den som 

kommunicerar i frågan ska vara trovärdig, öppen och ärlig. Både språk och 

innehåll ska vara lättillgänglig och lätt att förstå. Kommunikation och 

information ska alltid utgå från målgruppen och därför anpassas efter den. 

Ambitionen skall vara att alltid ge information först internt och därefter 

externt. 

Kommunikationspolicyn tar upp ett flertal kanaler som används i organisationen, för 

både extern- och internkommunikation, där främst telefoni/mobiltelefoni, intranätet, 

hemsidan, personliga möten och mail används inom de interna kretsarna. 

”Kommunikationsansvaret följer verksamhetsansvaret. Det innebär att chefer för respektive 

verksamhet ansvarar för att kommunikationen fungerar både internt och externt […]” citat ur 

kommunikationspolicyn, 2015. 

Men: 

”Medarbetare ansvarar själva för att hålla sig informerade om det som påverkar deras 

arbetssituation” citat från kommunikationspolicyn (2015). 

Policyn beskriver att välinformerade medarbetare är en tillgång och även den viktigaste för att 

kunna arbeta effektivt med god service till invånarna i kommunen. 

Deras tre mål med den interna kommunikationen är: 

1. Att förklara och förankra verksamhetens mål och ge medarbetarna 

möjlighet att se sina egna insatser i ett sammanhang. 

2. Ta vara på medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och synpunkter 

och använda dessa för att förbättra verksamheten. 

3. Ge medarbetarna möjlighet att känna engagemang och delaktighet. 

Taget ur kommunikationspolicyn 2015 
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Dock ska man ha i bakhuvudet att Kommunfullmäktige fattar besluten om kommunens 

kommunikationspolicy och grafiska profil och att Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för kommunikationsfrågor och ansvarar för att det finns resurser så att 

kommunikationspolicyns intentioner kan uppnås. 

All strategisk eller planerad kommunikation, extern såsom intern, är alltså redan granskad och 

godkänd av politiska partier, innan den ens når de organisatoriska organen där tjänstemännen 

sedan tolkar och för dessa vidare.  
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1. Tidigare forskning 

3.1.1. Den kommunikativa utmaningen – en studie av kommunikationen 

mellan chef och medarbetare i en modern organisation 

Denna doktorsavhandling är en analys av kommunikationen mellan chef och anställd skriven 

av Charlotte Simonsson (2002). Hon vill synliggöra de etablerade synsätten och antaganden i 

kommunikationen i organisationen för att kunna hjälpa i arbetet med att både chefer och 

medarbetare kritiskt ska reflektera över sin egen kommunikation med andra i organisationen. 

Simonsson (2002) vill se de förutsättningar ledarskapspraktiker har i en modern organisation 

och även hur en organisations villkor kan påverka kommunikationen på arbetsplatsen. 

Studien visar att dialog är en stor och viktig del i ledarskapskommunikationen i 

organisationen, dock är det mestadels en enkelriktad typ av kommunikationsväg, en 

genomsyrande transmissionssyn, som är etablerad (Simonsson, 2002). De tekniska 

förutsättningarna ger givetvis möjlighet till en dialog, där medarbetare kan skicka svar och 

feedback via e-post, men i det stora hela är kanalerna skapade för informationsöverföring, inte 

delning. Synen på ledarskap, skriver Simonsson (2002), är tämligen enig mellan chef och 

medarbetare, dock med åsikter som lämnar ute många viktiga kommunikationsaspekter som 

ledarskap innebär. De håller med om att chefer ska finnas för att informera och dela 

organisationens mål, samt stödja medarbetarna i sitt arbete. De viktiga aspekterna som tappas 

bort är de som pekar på att ledarskap innebär att skapa förståelse och gemenskap och även 

tydliggöra gemensamma värderingar och synsätt. Medarbetarskap har även en tydlig innebörd 

för samtliga, nämligen att ”[…] de anställda ska vara delaktiga, ta egna initiativ och eget 

ansvar” (Simonsson, 2002). Det poängteras visserligen att denna gemensamma syn på 

ledarskap och medarbetarskap inte tyder på att alla individer är nöjda med de rollprestationer 

som dessa begrepp innebär.  

En annan aspekt av resultatet är att informationstillgången har ökat väsentligt i dagens 

organisationer. Simonsson (2002) skriver att medarbetare inte har tid att sortera ut den viktiga 

informationen från den mindre viktiga. Här vill fler medarbetare att chefens ansvar ska utökas 

och vara huvudkällan för information som är betydande för deras arbete, dock går inte detta 

ihop med att medarbetare ska arbeta självständigt. Här måste en balans skapas där ledarskap 

innebär att hjälpa medarbetarna att sålla och sortera, förädla och förklara och skapa dialog 

samtidigt som tiden för medarbetarna att bearbeta information utökas. 
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3.1.2. Kandidat- och magisteruppsatser 

Det finns många uppsatser skrivna om just internkommunikation. Dock finns det ingen 

tidigare forskning skriven om Upplands-Bro Kommun och därför tar uppsatsen avstamp i 

forskning som är skriven om andra kommuners och företags internkommunikation. För att 

hitta de mest passande texterna, har en rad uppsatser lästs och sållats bort, även för att få en 

helhetsbild om vilka slutsatser som framkommit inom området. En uppsats som är relevant, 

som är skriven av Voula Boura (2009), är en studie av kulturhuset Blå Ställets interna 

kommunikation. Syftet med uppsatsen var att se personalens syn på organisationens interna 

kommunikation. För att göra detta identifierar författaren kommunikationskanaler och 

processer som medarbetarna använder sig av och även om de fungerar tillfredsställande. 

Förbättringsförslag från både författaren och personalens egna synpunkter presenteras i slutet 

av uppsatsen. Resultatet av studien visar att personalen ser betydelsen i en effektiv och 

strategisk internkommunikation, dock är den i verkligheten bristfällig. Samtidigt finns det en 

stark vilja att införa förbättringar och lösningar från personalens sida. Boura (2009) beskriver 

i sin studie att kommunikationen på respektive verksamhet fungerar tillfredsställande, men att 

kommunikationen verksamheterna emellan inte existerar och den lilla kommunikation som 

finns fungerar inte som den borde. Efter analysen ser författaren att kommunikationskanalen 

e-post är vanligast och mest tillfredsställande hos personalen, då den är direkt och kontrolleras 

regelbundet. Nackdelen som togs upp var att det ofta blir en översvämning med information 

som då riskerar att ”dölja” viktig information, eftersom den blir en i mängden. Många tog 

även upp en ”vi- och dem känsla” eftersom alla verksamheter har olika förutsättningar för 

både sin verksamhet och för resurser till kommunikationsstrategier. Boura (2009) tar upp en 

positiv aspekt i organisationen, att den anses vara platt och därför fungerar 

kommunikationsvägarna kors och tvärs, det vill säga att alla kan kommunicera med alla. Det 

som efterfrågades på Blå Stället var en professionell kommunikatör som kan skapa strategier 

och ordning i den interna kommunikationen, som i sin tur kanske kan lösa de upplevda 

problemen som personalen tog upp. Alla de aspekter som analyseras i denna studie är 

intressant för min egen uppsats, då liknande perspektiv ska undersökas, även om min studie är 

mer inriktad på ledarskap än Bouras (2009). 

I en annan relevant uppsats skriver Bergman och Lundström (2012) om 

internkommunikationen inom Karlskogas kommun, där delaktighet och engagemang hos 

medarbetarna ligger i fokus för syftet. De beskriver att arbetet med internkommunikationen, 

för att få sina medarbetare engagerade i organisationen, är en väsentlig del i dess framgång 
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och för att uppnå deras vision måste samtliga arbeta med att uppfylla de framtagna målen i 

organisationen. Resultatet av studien var främst att de anställda inte kände sig insatta i 

kommunens övergripande vision. De hade istället formulerat egna mål och visioner för 

respektive avdelning och det är i dessa som de anställda kände sig engagerade och insatta. 

Bergman och Lundström (2012) beskriver att de åsikter som fanns om de 

kommunikationskanaler som används inom kommunen, var en relativ delad syn mellan chef 

och anställd. De flesta höll med om att intranätet är kommunens största problem, då vissa 

använder denna portal flitigt medan andra inte alls. Denna problematik medförde att utskickad 

information kanske inte alltid når alla som berörs. 

Resultatet av de mest tillförlitliga kanalerna är de som etablerar personlig kontakt och skapar 

dialog. En fungerande internkommunikation, med öppenhet och dialog, skapar delaktighet 

och engagemang hos medarbetarna. Därför var det viktigt med tvåvägskommunikation mellan 

chef och anställd, ansåg cheferna, där arbetet med att lyssna lika mycket som att tala och inte 

ge direktiv utan respons, var en utvecklande faktor och väsentligt att uppnå i förvaltningarna. 

Även i denna uppsats tas mängden av information upp. De flesta anser att 

informationsmängden som når medarbetare varje dag är för stor och svår att sålla igenom för 

att kunna ta del av den mest relevanta informationen. ”Att vara välinformerad handlar inte om 

att man vet allt, utan att veta tillräckligt” – Citat ur Bergman & Lundström 2012. 

3.2. Teori  

3.2.1. Internkommunikation 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) definierar internkommunikation som 

”organisationsmedlemmars formella och informella kommunikation internt i organisationen” 

Nästintill alla forskare är överens om att gränsen mellan intern och extern kommunikation blir 

allt svårare att dra. Detta beror till stor del på att organisationernas interna och externa gränser 

har suddats ut alltmer. Organisationers koppling till deras omgivning påverkar inte endast den 

externa kommunikationen längre, utan även den interna, då medborgare ofta sätter agendan 

för vad och vilka tjänster som behövs i samhället (Heide m.fl. 2012). Därför säger Jan Strid 

(2009) att gränsen måste dras vid syftet med informationen i fråga. 

Den interna kommunikationen är väsentlig för att en organisation ska överleva och uppleva 

framgång. Den skapar gemenskap, engagemang, mål och visioner som delas medarbetare 

emellan. Förståelsen för organisationens mål och medarbetarens egen betydelse i 
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sammanhanget är betydande för att medarbetare ska kunna utföra ett bra och effektivt arbete 

(Heide m.fl. 2012; Strid, 2009). 

3.2.2. Kommunikationskanaler 

Alla sändare som har ett budskap måste först välja en kommunikationskanal genom vilken 

budskapet ska delas. Idag har organisationer en mängd olika kanaler att välja mellan, dock 

brukar man skilja på muntliga och skriftliga kanaler. I de muntliga kanalerna träffas man 

ansikte mot ansikte, där kroppsspråk, rösttonläge m.m. ger signaler till mottagaren som annars 

kan missuppfattas vid skriftlig kommunikation. Kanalval bestäms oftast utav vilken sorts 

information som ska förmedlas och hur snabbt den ska nå mottagaren (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Varje organisation har även olika förutsättningar för tekniska kanaler, inte endast 

kostnadsfrågor utan även för- och nackdelar med de olika kanalerna. Ett kanalval som 

fungerar på kommunikationskontoret kanske inte alls passar inom personalkontoret osv. 

Kostnadsfrågan är dock stor i en offentlig organisation då de olika kontoren oftast har en egen 

upplagd budget som spenderas olika beroende på olika behov. Det medför att vissa kontor 

kanske inte satsar på att utrusta alla medarbetare med smarta mobiler, utan satsar istället på 

andra komponenter. 

3.2.3. Formell och informell kommunikationsstruktur 

Internkommunikation inom en organisation kan delas in en formell och informell klass, där 

formell kommunikationsstruktur ofta används av ledningen för att kommunicera och 

informera till lägre befattningar. Det kan vara formella regler, arbetsbeskrivningar, manualer, 

organisatoriska principer och policys. Denna kommunikationsmetod är ofta fast och 

tidsbestämd information, t.ex. via bestämda möten, intranät eller nedskrivna dokument. 

Användningen av en formell struktur skapar stabilitet och struktur i form av rutiner och 

minskar osäkerheten när regelbundna problem uppstår (Heide m.fl. 2012:42).  

Den formella kommunikationen är ett instrument för ledningen att både upplysa om de mål 

som organisationen har och ett försök att styra arbetsprocesserna för att uppnå dessa. I vilken 

grad en organisation är formellt styrd kan mätas med begreppet formalisering. Formalisering, 

kan vara mer eller mindre omfattande och innebär en organisations tyngd i deras regler, avtal, 

målsättning, rutiner och direktiv. En för tung formaliserad organisation kan ibland bli kopplad 

som en byråkratisk organisation, men visar även den betydande vikten av att större 

organisationer inte överlever utan struktur. Nödvändigtvis är inte en formaliserad organisation 
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formalistisk, utan endast mer strukturerad i medarbetares interaktion än i den informella 

sfären (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 

Den informella kommunikationen är ett komplement till formell struktur, här betonas mer 

relationen eller interaktionen mellan människor. Den kopplas inte till hierarki eller regler utan 

kommuniceras mellan organisationens medarbetare. Här kan det gälla exempelvis 

arbetsuppgiftsfördelning etc. Denna kommunikation sker ofta ”inofficiellt” vid exempelvis 

kaffeautomaten eller lunchen och drivs av så kallade opinionsledare inom medarbetskretsen. 

Denna metod är alltså inte förutbestämd, utan sker oftast spontant. Informella diskussioner 

används när den formella strukturen brister – informationen kanske är otydlig eller otillräcklig 

– vilket är vanligt inom en organisation och medarbetaren vänder sig då till de informella 

kanalerna (Heide m.fl. 2012:42; Strid, 2009). 

Om den formella informationen inte är tillräckligt strukturerad kan dock den informella 

miljön skapa problem i form av ryktesspridning. Om den informella sfären inte har tillräckligt 

med korrekt formell information från ledningen är det lätt att det blir missuppfattningar. Det 

är därför viktigt för ledarna att på något sätt ”hålla koll” på den informella miljön och vilka 

frågor som cirkulerar bland medarbetarna så återkopplingen med korrekt information håller 

rykten borta. I en organisation med stark hierarkisk struktur, där informationen flödar mellan 

fler ”lager”, blir risken för ryktesspridning större. Informationen fastnar ofta högt upp och 

förmedlas inte vidare till den informella kommunikationskretsen, som istället fyller i de 

saknade luckorna själva (Strid, 2009). 

  Formell 

  Informell 

 

 

 

Figur 2 visar skillnader på formell och informell kommunikationsstruktur. 

 

3.2.4.  Organisationsstruktur-, kultur och makt 

Struktur är en annan beteckning för begrepp som uppbyggnad, konstruktion eller 

sammansättning. Struktur kan innebära en eller fler byggnadsdelar, där delarna konstruerar 

helheten. Delarna kan här bestå av avdelningar, beslutsregler eller befattningar som den 
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slutgiltiga organisationen är uppbyggd av. Struktur beskriver oftast de delar i en organisation 

som är relativt beständiga – som alltså formar organisationen i sig, inte bara för tillfället utan 

över en längre tidsperiod. Strukturkomponenter behöver inte heller alltid vara sådana som är 

synliga. Komponenterna kan vara underliggande, där man söker efter en dold struktur inom 

ett problemområde som uppstått (Heide m.fl. 2012; Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 

Struktur brukar kunna delas upp i två olika kategorier; nämligen fysisk och social struktur. 

Den fysiska strukturen är de komponenter som är synliga, exempelvis fysisk byggnad, 

geografisk placering eller design och stil. Den sociala strukturen kan vara svårare att ta på och 

är de komponenter som inte alltid är synliga, till exempel mänskliga relationer. Social struktur 

kan dock även den bestå av synliga komponenter såsom hierarkisk indelning, arbetsfördelning 

och organisationens maktpositioner. Struktur, och även kultur, är viktiga delar i att lyckas som 

en organisation. Båda delarna skapar stabilitet och ett effektivt arbete, eftersom inga nya 

regler behöver utformas inför varje arbetsuppgift. De strukturer som finns upprättade i 

organisationen reglerar redan bestämda processer och mönster för hur varje arbetsuppgift ska 

utföras. Kulturen inför stabilitet eftersom den tillsätter organisationens värderingar och 

normer till arbetet och medarbetarna vet hur de ska bete -och uttrycka sig i förhållandet till 

arbetet. En negativ aspekt som kan uppkomma är de begränsningar som strukturer och 

kulturer kan skapa. En stark etablerad social struktur, där exempelvis chefer och ledare är väl 

utmärkta kan hämma medarbetarens kreativitet till nytänkande eftersom de ofta exkluderas 

från de innovativa chefsmöten där nya beslut tas. Alla processer av nyskapande ska inom en 

hierarkisk organisation komma från ledningen (Alvesson, 2014; Heide m.fl. 2012). 

Två begrepp som ofta kommer upp inom organisationsstruktursforskning är; centralisering 

och decentralisering. Organisationer kan vara centraliserade, vilket innebär att den är vertikalt 

uppbyggd med hierarkisk struktur, där beslut ofta tas högt upp i organisationen eftersom en 

vertikal organisation har många olika beslutsnivåer. På grund av detta nås oftast inte de 

individuella medarbetarna. Decentraliserad är däremot en horisontell organisation, en platt 

organisation, där beslut tas väldigt nära individen och där medarbetare ofta är delaktiga. 

Många kritiserar ofta centraliserade organisationen, då de ses som odemokratiska och strikta 

men kan i vissa fall vara motsatsen; mer demokratiska och erbjuda medarbetarna mer 

inflytande och mer delaktighet än i de decentraliserade organisationerna. För att besluten görs 

nära individen betyder det inte att organisationen är demokratisk och låter medarbetarna vara 

med och påverka deras situation (Heide m.fl. 2012; Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 
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Organisationskultur är ett mångfacetterat begrepp där helheten hänger ihop med delarna. De 

mest centrala delarna i kultur är normer och värderingar och inom en organisation innebär 

kultur en gemensam föreställning om hur dessa ska framställas och utövas, en process som 

utvecklas genom socialisering – kultur är något som programmeras och utvecklas hela tiden. 

Organisationskultur som begrepp går att definiera på många olika sätt. Heide m.fl. (2012) 

väljer att utgå från Henning Bangs definition; ”Organisationskultur är den uppsättning 

gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en 

organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden” (där samverkan 

innebär interaktion och kommunikation medarbetarna emellan) medan många andra forskare, 

bland annat Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) ofta refererar till Schein som definierar 

organisationskultur som ”ett mönster av grundläggande antaganden – skapat, upptäckt eller 

utvecklat av en given grupp, efterhand som den lär dig bemästra sina problem med extern 

anpassning och intern integration […]”.  

Kulturinnehållet, beskriver Heide m.fl. (2012), är system uppbyggda av värderingar, normer, 

verklighetsuppfattning och gemensamma grundläggande antaganden som ligger 

undermedvetet i huvudet hos organisationsmedlemmarna – det som tas för givet. 

Kulturuttryck är de praktiker, handlingar och objekt som skapas av kulturen, exempelvis kan 

detta vara de organisationshistorier som finns nedskrivna, det språk som används eller 

utformningen på den fysiska organisationsbyggnaden etc. Edgar Schein utvecklade tre 

medvetenhetsnivåer där både kulturens innehåll och uttryck kan kategoriseras utifrån både 

observerbara element och de som ligger under ytan och bildar medlemmars undermedvetna 

bild av organisationskulturen. Dessa tre nivåer - De synliga artefakterna, de normer och 

värderingar som inte är lika synliga och sedan de helt osynliga gemensamma antaganden som 

tas för givna – kan ge bilden att gränserna mellan organisationens struktur och kultur inte 

alltid är så tydliga, eftersom när de osynliga grundläggande antaganden som finns inom 

organisationen är fastställda, är de ofta långvariga och svåra att förändra och bildar därmed en 

del av organisationens struktur istället för kultur – som är skiftande och anpassningsbar 

(Heide m.fl. 2012; Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 

Organisationens kultur kan även ge sig i uttryck i både formella och informella aspekter, 

liknande ett isberg. Den formella aspekten av organisationskulturen är det som syns 

omedelbart – organisationsplan i form av mål och vision, teknologin, organisationens struktur 

och de synliga grupperingarna etc. Dessa aspekter utgör en väldigt liten del av det vardagliga 

arbetet och den informella aspekten kan därför vara mer intressant att undersöka eftersom den 



Teoretiskt ramverk 

14 
 

osynliga kulturen tar sig i uttryck här, som måste undersökas och analyseras i form av 

fältstudier. Den informella kulturen är aspekter som exempelvis medlemmars attityder, 

känslor, sociala samspel och värderingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Det organisatoriska isberget. Källa: Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014. 

 

Mats Alvesson (2014) skriver om organisationskulturen i relation till makt. Han skriver att 

kultur i organisationer är en sista väg att kontrollera medarbetarna. De gemensamma 

grundläggande värderingar eller antaganden om organisationen har från början, om inte hela 

tiden, kommunicerats av ledningen ner till medarbetarna, vilket betyder att kulturen 

egentligen inte är en gemensam utveckling, utan en redan existerande struktur som 

kommuniceras nedåt. Kulturell styrning innebär då att ledningen påverkar vilka idéer och 

värderingar som medarbetarna i organisationen ska ta till sig och detta kan i vissa fall även 

innebära undanhållande av information som kan tolkas negativt av medarbetarna. Dock är 

denna maktaspekt inte alltid synlig i organisationskulturen, då styrningen inte sker synligt och 

storskaligt, utan mer subtilt och på mindre nivå. Styrningen skapar föreställningar och 

uppfattningar där en positiv anda ska anammas och kritik inom organisationen ska undvikas. 

Chefers arbete med att fortlöpande inrätta dessa ”undermedvetna” regler och normer 

motverkar uppfattningar och antaganden som krockar med de redan existerande. Inom 
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ledarskapsforskningen syftar man ofta på att ledarskap innebär meningsskapande och 

cheferna ska påverka medarbetarnas syn på organisationen. Det man kanske inte alltid tänker 

på är att chefernas syn kommer från den högsta ledningen, vilket innebär att 

organisationskulturen ofta är förbestämd av ledningen, som sedan kommuniceras och 

upprätthålls med hjälp av cheferna (Alvesson, 2014). 

Organisationsklimat, enligt Törner (2010), skapas i människors sociala interaktion. Den är i 

likhet med organisationskultur baserad på gruppers gemensamma tolkningar om vad som sker 

i en organisation. Klimatet består av de meningar som tjänstemän sätter vid olika policys och 

aktiviteter inom en organisation och även hur dessa tolkningar sprids och integreras mellan 

medarbetarna. 

Det som eventuellt skiljer organisationsklimat- och kultur är deras olika föränderliga natur. 

Trots att kulturen är relativt flexibel och lättare att påverka än exempelvis strukturen, kan den 

likväl efter några år bli en av de konstanta faktorerna som utgör organisationens olika 

grupperingar. Klimatet är istället den mest formbara komponenten och ombildas oftast 

närhelst gruppens medlemmar förändras (någon slutar och en ny börjar etc.). Klimatet är 

således i ett nästan konstant justerbart läge. 

3.2.5. Ledarskapskommunikation 

Förr såg man chefen som en individuell makt, en så kallad ”ensam hjälte” (Falkheimer & 

Heide, 2011). Men nuförtiden väver man samman ledaren och medarbetarna, då båda är 

viktiga för en organisations framgång. Även dialog och samspel mellan ledarna är väsentligt, 

speciellt vid hård konkurrens. Simonsson (2011) skiljer på två olika tidseror för 

ledarskapsforskningen; det nya perspektivet och det post-heroiska perspektivet. I det nya 

perspektivet ser man ledare som meningsskapare och meningsledare, vilket innebär att det är 

chefens uppdrag att kommunicera organisationens vision till medarbetarna, att påverka 

medarbetarnas syn och idéer om organisationen. Detta tankesätt är fortfarande något föråldrat, 

då chefen fortfarande ses som en ensam karaktär som ska ”rädda” organisationen. Utan 

kommunikation och visionära ledare fungerar inte organisationen (Simonsson, 2011). Dock är 

denna skildring fortfarande aktuell i organisationer som fortfarande har ett synsätt där ledare 

ska förändra, styra, utmana och skapa trygghet och trivsel – en hjälteliknande figur som 

skapar alla förutsättningar för en framgångsrik organisation (Alvesson, 2014).  

Det post-heroiska perspektivet är en motreaktion till det nya perspektivet. Här ser man istället 

ledarskap som en kollektiv process. Organisationens medlemmar arbetar tillsammans och har 
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en interaktiv dialog. Ledarskapet ses här inte som en tilldelad hierarkisk position, utan som 

något fördelat i hela organisationen, alla är med i ledarskapet, inte endast en person som har 

en formell titel. Utan följarskap finns det inget ledarskap, skriver Mats Alvesson (2014). Detta 

innebär att följarna (medarbetarna) styr ledarskapet med respons av olika slag. Detta synsätt 

har utvecklats i och med de nya tekniska förutsättningarna för informell kommunikation. I 

den informella miljön är det medarbetarna som styr och leder varandra, varav ledarskap 

genomsyrar alla delar i organisationen (Simonsson, 2011:241–246). 

Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) skiljer på ”management” och ”leadership” inom 

ledarskapsforskningen. Inom management fältet kopplar vi begrepp som kompetens, 

teknologi och strategi som toppledningsverktyg och där det svenska ordet styrning är starkt 

förknippat. Medan inom leadership fältet innehåller mer personliga egenskaper som är till för 

att inspirera och motivera medarbetarna. 

3.2.6. Chefens kommunikativa uppdrag 

Sålla och sortera: Informationsflödet i dagens arbetsmiljö har ökat något enormt. Mängden 

information som går att ta del av är överflödig och det är ofta svårt att veta vilken information 

som är väsentlig eller relevant för en själv. I denna process är chefens ansvar att hjälpa sina 

medarbetare att sålla och sortera ut relevant information. Genom att ta upp vissa agendor och 

frågor och sålla bort andra, hjälper chefen till att skapa klarhet hos sina anställda. Så trots 

transparensen i dagens information fungerar chefen fortfarande som en sorts ”gatekeeper” 

som Heide m.fl. (2012) kallar det. Frågan om cheferna sedan sållar och sorterar rätt sorts 

information är komplex i sig. Fem ämnesfält brukar tas upp av chefer på så kallade APT-

möten (arbetsplatsträff), nämligen; Arbetskommunikation (operativa arbetet), nyhets- och 

lägeskommunikation (organisationens aktuella läge och framtid), Styr- och 

förändringskommunikation (riktlinjer, mål, ekonomi etc.), värderings- och 

kulturkommunikation (Etik, personalsyn, värderingar etc.) och trivselkommunikation 

(gemensamma aktiviteter). 

Förädla och förklara: All den information som flödar kan gå förlorad om inte målen och 

strategierna i organisationen förklaras och kopplas till arbetsuppgifterna för medarbetarna. 

Om innebörden och betydelsen av det dagliga operativa arbetet inte förstås, får inte 

medarbetare det engagemang eller den delaktighet som driver de i arbetet. I denna process är 

det oerhört viktigt för cheferna att även förklara den sållade informationen och beskriva dess 

innebörd för just deras avdelning, att ge informationen eller agendan en kontext som 
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medarbetarna kan relatera till. Denna process efterlyses ofta på arbetsplatser, då den är relativt 

saknad. Många hävdar att de vill ha mer direktiv om hur informationen ska tolkas av sin 

närmaste chef, så missförstånd inte uppkommer som senare kan ge konsekvenser för den 

enskilde arbetaren (Heide m.fl. 2012).  

Initiera och skapa förutsättningar för dialog: Interaktivitet är väsentligt för att 

internkommunikation ska fungera. Därför måste chefens uppdrag även vara att bjuda in till 

dialog, debatt och samtal kring de olika agendorna och informationen som flödar på ett möte. 

För att kunna förädla och förklara måste det även uppkomma en dialog mellan chefen och 

medarbetarna och medarbetarna emellan. Att skapa mening i ett budskap lyckas oftast inte via 

en envägskommunikationsstrategi, utan måste diskuteras fram av alla parter. Denna dialog 

skapar delaktighet och engagemang hos medarbetarna då de är med och utvecklar meningen 

med informationen så den bäst passar deras avdelning (Heide m.fl. 2012).  
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4. Metod 

4.1. Kvalitativ undersökningsmetod 

Alla metoder har både fördelar och nackdelar. Skillnaderna mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder är många, men det mest utmärkande är att i kvalitativa metoder utgår 

man från de studerades perspektiv. Forskare strävar efter att förstå verkligheten genom någon 

annans referensram. Detta innebär ett empatiskt ställningstagande och förmågan att förstå 

subjektets betydelsesammanhang (Bryman, 1997). I kvantitativa metoder, däremot, vill man 

generera kvantifierbara data, insamlat från ett större antal människor, för att kunna testa 

hypoteser och teorier för generaliserbara resultat. De kvantitativa metoderna har i många år 

ansetts som de mer korrekta vetenskapsmetoderna (Bryman, 1997; Ekström & Larsson, 

2010). 

I denna uppsats gjordes en studie inom den offentliga organisationen Upplands-Bro Kommun, 

där en kvalitativ metod användes. Resultaten från en kvalitativ studie kan inte med säkerhet 

generaliseras till andra mätenheter, eftersom materialet baseras på individers personliga, 

kulturella, sociala och även geografiska erfarenheter och kriterier. Dock kan undersökningen 

säga mycket och djupgående om det specifika fallet, som i senare tid kan ge möjlighet till 

vidare kunskap eller ge underlag för vidare studier om andra liknande offentliga 

organisationer (Bryman, 1997). Kvalitativ metod användes, i denna studie, för att i första hand 

djupintervjua fyra stycken tjänstemannachefer men även för att utföra gruppintervjuer med 

respektive chefs avdelning, som bestod av cirka 5-7 medarbetare. 

Fördelen med den kvalitativa metoden är att en djupare förståelse av det enskilda fenomenet 

undersöks. Kunskap fås om den interna kommunikationen, dess kanaler, vägar och 

underliggande strukturer genom att, utifrån både ett ledarskapsperspektiv och 

medarbetsperspektiv, analysera fyra ledares synsätt och i efterhand mottagarnas respons. 

Metoden ger insikt i chefernas roll i kommunikationsprocesserna, hur de bör, enligt 

organisationen, använda sig av den interna kommunikationen och hur den faktiskt fungerar i 

verkligheten. Den synliggör även några av medarbetarnas syner på ledarens ansvar över 

informationsspridningen och vilket ansvar de själva tar. Insikt i hur informationen tas emot 

och hur välfungerande internkommunikationen uppfattas från både en ledande/sändares håll 

och från en medarbetares/mottagares sida. Denna kunskap leder till en djupare insikt i hur 

ledare och medarbetare använder sig av, tänker och tycker om den interna kommunikationen 

(Ekström & Larsson, 2010).  
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Nackdelen med den kvalitativa metoden, är som de flesta forskare påpekar, validitet och 

objektivitet vid tolkning och analys av materialet, samt ett färre urval av respondenter. Många 

forskare hävdar att vetenskapliga resultat ska vara statistiska och märkbart objektiva för att 

resultaten ska vara mer tillförlitliga, istället för subjektiva intervjuer och tolkningar (Flick, 

2014; Trost, 2010). Dock när det kommer till en undersökning som denna, vars syfte är att 

studera de anställdas syn på internkommunikationen, är subjektiva åsikter ett måste, både från 

respondenterna och från forskaren som transkriberar och tolkar samtliga intervjuer. Det är just 

de individuella erfarenheterna av fenomenet som beskrivs för att på så sätt kunna säga 

någonting om både hur den interna kommunikationen bör fungera och hur den faktiskt 

upplevs fungera (Trost, 2010). Meningen med analysen är; de subjektiva åsikter som 

beskriver hur verkligheten ser ut. Att det kan bildas multipla tolkningar utifrån denna studie, 

beroende på forskare, behöver inte alltid vara en svaghet – tvärtom kan det ge en mer 

vetenskaplig validitet och bredd. Eftersom mening inte uttryckligen går att observera, utan 

endast att tolkas, kan studien stärkas ju fler lager av tolkningar som utförs (Ekström & 

Larsson, 2010). 

4.2. Urval av respondenter 

Urval inom kvalitativa studier innebär att selektivt ta fram relevanta intervjupersoner som är 

kopplade till det fenomen som ska undersökas. Här ska man anpassa urvalet främst till 

studiens syfte, inte representativitet eller generaliserbarhet som till en kvantitativ studie 

(Ekström & Larsson, 2010). 

Urval av kommun baserades på personliga intressefaktorer utifrån författaren, då jag både är 

uppväxt i Upplands-Bro och även tillägnat ett år som anställd inom internkundservicen på 

Upplands-Bro Kommun. Under denna tid fick jag flera uppfattningar om de brister som fanns 

inom den interna kommunikationen. Ett flertal ryktesspridningar och den dåligt konstruerade 

kulturen inom vissa avdelningar fick mig senare att vilja komma underfund med hur cheferna 

jämfört med deras avdelningar ser på kommunikationen och avdelningarnas gemenskap. 

Syftet med undersökningen rör internkommunikation utifrån både ett ledarskaps- och 

medarbetsskapsperspektiv, vilket innebär att chefer och deras respektive avdelning som 

intervjurespondenter var ett naturligt urval. Den ursprungligt valda metoden var ett strategiskt 

urval, där variabler såsom kön, ålder och utbildning skulle spela en roll (Trost, 2010). Dock 

insågs det fort att de chefer som valts utifrån metoden inte hade tid eller möjlighet till en 

intervju. Därför blev urvalet istället baserat på ett tillgänglighetsurval. 
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Problematiken som ledde till ett tillgänglighetsurval innebar i denna studie svårt tillträde till 

de olika cheferna och även en ovillighet att delta i en undersökning där personliga åsikter och 

eventuell kritik av organisationens strategi förekommer (Flick, 2014; Trost, 2010). De 

respondenter som valts, är de chefer som var positivt inställda och tillgängliga för intervjuer 

och sedan de som svarade ja till att medverka från deras respektive avdelningsanställda.  

4.3. Intervjuguide 

När man utför semistrukturerade samtalsintervjuer, har man oftast en intervjuguide till hands 

med olika teman som ska undersökas under intervjun. Man kan omsorgsfullt formulera 

mindre frågor under de respektive teman man valt (temafrågor), som följs i avsikt att besvara 

studiens syfte (Ekström & Larsson, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014). Guiden som användes 

vid de individuella intervjuerna med respektive chef och dess avdelningsmedarbetare 

utformades med fem större huvudteman, skapade utefter forskningsfrågeställningarna, samt 

ett flertal mindre utformade temafrågor - anpassade till de teorier och perspektiv jag valt att 

lägga fokus på. Guiden var i och med detta detaljerad i vad som skulle tas reda på under 

intervjun, men även väldigt flexibel och fri då frågorna inte följdes strikt utan kunde ändra 

ordning och omformuleras eller att följdfrågor skapades spontant, beroende på det naturliga 

samtalets gång. 

4.4. Utförande av semistrukturerade intervjuer och gruppintervjuer 

Första kontakten, menar Trost (2010), är bäst att ta via brev. Min första förfrågan till de fyra 

cheferna blev alltså via e-post, där beskrivning av författaren (mig), undersökningen och 

uppdraget presenterades som inledning och därefter en förfrågan om hjälp från deras sida i 

form av intervjuer. Både Trost (2010) och Kvale och Brinkmann (2014) skriver hur viktig 

atmosfären och sinnesstämningen är för både intervjuaren och den intervjuade. För att fånga 

en positiv och vänlig miljö fick alla respondenter välja sin egen tid och plats för intervjun. Tre 

valde att träffas på arbetsplatsen och en intervju skedde via telefon. Intervjuerna gjordes under 

en vecka i november 2015 och varade cirka en timme per tillfälle, förutom telefonintervjun 

som tog cirka 30 minuter. 

När de fyra cheferna var bestämda och inbokade för intervju, kontaktade jag respektive 

avdelning i fyra olika gruppmail, där jag på samma sätt som med cheferna presenterade mig 

själv och undersökningen och bad om frivilliga till gruppintervjuer om den interna 

kommunikationen. Mellan 5–7 medarbetare svarade positivt på respektive avdelning och vi 
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bestämde tillsammans datum och tid för gruppintervjuerna. Både de individuella och 

gruppintervjuerna utfördes på relativt likadana sätt. 

Inledningsvis vid varje intervjutillfälle (med undantag av telefonintervjun) lämnade jag en 

kopia på intervjumanualen, som respondenten/gruppen fick läsa och få en uppfattning om, så 

att frågorna skulle kännas bekväma och utförbara. Därefter orienterade jag 

respondenten/gruppen med en beskrivning om vem jag är, syftet med intervjun och 

helhetssyftet med undersökningen. Jag frågade om ljudinspelning gick bra att använda. Jag 

poängterade också väldigt tydligt att alla individer i undersökningen kommer vara anonyma 

och att det inte kommer kunna utläsas i uppsatsen vem som uttalade sig om vad, för att på så 

sätt riskera att få kritik i efterhand. Jag gav heller ingen information om vilka de tre andra 

cheferna var eller vilka avdelningar jag undersökte, utöver deras egen. Jag avslutade 

inledningen med frågan om respondenten/gruppen hade egna frågor innan vi började intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun var uppdelad i fem teman där det första temat var mer 

till för att ”bryta isen”. Respondenten ska från början känna sig respekterad och hörd, att 

intervjuaren visar intresse av personen i fråga. Här, liksom under hela intervjun, läses 

kroppsspråk och sinnesstämning av för att se om personen kanske är nervös, stressad eller har 

en tendens att undvika frågor (Ekström & Larsson, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014). De 

resterande fyra teman, kommunikation och information, kommunikationsvägar, 

kommunikationsperspektiv och kanaler, var de större huvudteman som var det riktiga 

underlaget till intervjun. Dessa delades upp men gick stundom in i varandra, vilket betyder att 

många frågor ändrade ordning och vissa teman kom automatiskt in på tal, via andra ställda 

frågor, så att jag som intervjuare inte behövde påpeka övergången till ett nytt tema. En sista 

fråga som ställdes var hur just de vill utveckla internkommunikationen för att få den bättre 

och mer effektiv. 

4.5. Tolkning och Analys 

Inom kvalitativa metoder påpekar Trost (2010) att tre steg genomförs; insamling av data, 

analys och sista tolkning. Dock behöver dessa inte ske specifikt i denna ordning, då tolkning 

och analys på något plan sker hela tiden, oavsett om det är i slutet, i början eller genomgående 

under studien. Som kvalitativ forskare i denna studie skedde tolkning och analys för mig 

genomgående under hela studiens gång, då alla samtal, kroppsrörelser, miljöer, personer etc. 

gav mig ett intryck om kontexten och förståelsen för den senare analysen. Sammanställningen 

av det empiriska materialet började med en tillbakablick på de forskningsfrågor som ställts i 
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samband med syftet (Merriam, 1994). Därefter urskiljer jag likheterna och skillnaderna i de 

olika teman genom de fyra intervjuerna och gruppintervjuerna som samlats in. 

Jag kopplar min analysmetod till den hermeneutiska cirkeln, där jag från början får en intuitiv 

uppfattning om empirins helhet - med perspektiv som social-, kulturell- och strukturell 

kontext, teman, nyckelbegrepp, teorier osv – för att, utifrån detta, tolka enskilda delar. 

Genomgående blickar jag bakåt såväl som framåt under hela tolkningsprocessen, för att på så 

sätt kunna koppla delarna till helheten och tvärtom (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.6. Validitet (giltighet) & Reliabilitet (tillförlitlighet) 

Validitet innebär att materialinsamlingen överensstämmer med studiens undersökningssyfte 

och att mätinstrumenten, i detta fall intervjufrågorna, mäter det som är avsett att mätas (Trost, 

2010). När insamling av data genomförs på ett så korrekt sätt som möjligt, säger man att 

studien har hög validitet. Eftersom min studie baseras på ett fåtal djupintervjuer med fyra 

olika chefer och endast 5-7 medarbetare från deras respektive avdelning, måste jag vara 

försiktig med mina tolkade slutsatser, eftersom de inte representerar hela verkligheten, utan 

endast ett fåtal perspektiv på problemområdet. Dock visar resultatet respondenternas version 

av verkligheten, vilket, enligt mig, ger mätmetoden validitet inom denna studie. 

Reliabilitet innebär istället hur tillförlitlig en studie är. Detta betyder att resultatet sannolikt 

skulle bli densamma i flera oberoende undersökningar (Trost, 2010). Eftersom samtliga 

intervjuer spelades in, både de individuella intervjuerna och gruppintervjuerna, kunde 

författaren genom hela undersökningens gång föra ett samspel mellan tolkning och material, 

för att försäkra sig om att uttalanden och åsikter uppfattades korrekt. Detta medför ökad 

reliabilitet till studien. Att jag ensam utförde intervjuerna kan antingen tolkas som något 

negativt och därmed minska reliabiliteten, eller som något positivt eftersom intervjun istället 

blev en konversation där respondenterna kunde svara ärligt och avslappnat och därför även 

öka reliabilitet. Åsikterna kring den interna kommunikationen inom varje avdelning kändes 

relativt bestämda, varför jag inte tror att svaren hade skiljt sig väsentligt vid ett annat 

intervjutillfälle. 

4.7. Etiska aspekter 

Under studiens gång var jag noga med att följa de etiska riktlinjer som finns till för 

forskningsarbeten, i synnerhet vad gäller konfidentialitet. Jag informerade samtliga 

respondenter att inga namn skulle nämnas i resultatet, vilket betyder att endast författaren 
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kommer veta vilka samtliga avdelningar som innefattas i undersökningen kommer vara och 

respondenterna är endast medvetna om sin egen avdelnings deltagande. Till 

avdelningsmedarbetarna poängterade jag att inga svar skulle kunna gå att hänvisas till en 

enskild individ, utan att resultatet skulle generaliseras till hela gruppen med anonyma utdrag 

och citat. Dock informerade jag om att chefernas intervjuer kommer läggas fram och jämföras 

utifrån deras respektive avdelnings intervjuer. Därför kommer man i undersökningen kunna 

koppla vilken chef som ansvarar över vilken avdelning – t.ex. chef 1 tillhör avdelning A, för 

att på så sätt få fram både utförandet och responsen av internkommunikationen. Detta medför 

att cheferna sannolikt kan peka ut sina egna svar och därför också sin avdelnings svar, men 

eftersom de medverkande i gruppintervjuerna är anonyma kommer inga specifika 

medarbetare att komma till skada. Att respektive chef eventuellt får reda på vilka aspekter 

inom den interna kommunikationen som brister inom sin egen avdelning, tyckte medarbetarna 

inte var någonting negativt, utan de hoppades snarare på att detta skulle leda till en diskussion 

inom gruppen gemensamt med chefen för att bidra till förbättring. 
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5. Resultatredovisning & Analys 

Här redovisas och analyseras de resultat från de fyra intervjuerna med cheferna på de olika 

kontoren separat från gruppintervjuerna. Alla intervjudeltagare, såväl chefer som 

medarbetare, är i denna uppsats anonyma och cheferna kommer benämnas som chef 1, 2, 3 

och 4 och gruppintervjuerna kommer att slås ihop och analyseras avdelningsvis. 

De grupperingar som görs är att chef 1 och 2 tillhör de avdelningar som främst arbetar med 

kommunikation (både intern och extern) och gruppintervju A och B tillhör deras två 

avdelningar. Medan chef 3 och 4 tillhör de staber vars prioriterade arbetsuppgifter inte hör 

till kommunikation i första taget och därför tillhör gruppintervju C och D deras två 

avdelningar. 

Alla externa människor som hanteras av de olika kontoren kommer att benämnas som 

”klienter” eftersom Upplands-Bro Kommun själva använder just den beskrivningen och 

könsbestämda ord såsom ”han” och ”hon” i texten behöver inte betyda att just den personen 

är av det ordets bestämda benämning. 

5.1. Resultat & Analys av Cheferna 
 

5.1.1. Internkommunikationens betydelse & kommunikationspolicy 

Mellan de fyra cheferna är det delade meningar när det kommer till internkommunikationen, 

både hur den används och hur den fungerar. Alla respondenter anser självklart att 

kommunikationen mellan chef och medarbetare är oerhört viktig och måste på så sätt fungera, 

precis som den tidigare forskningen även visat, men två av de fyra intervjuade cheferna är 

missnöjda med informationsutbytet i organisationen. 

”Vi har inte tid att ägna oss åt kommunikation på samma sätt som andra 

avdelningar i kommunen. Vårt ansvar kommer i första hand till klienterna, 

vilket gör att vår kommunikation inte är som den skulle kunna vara” säger 

chef 4 i intervjun. 

Heide m.fl. (2012) påpekar just detta dilemma – att det är paradoxalt att de flesta medarbetare 

och chefer tycker att kommunikationen är vital för en fungerande enhet, men väldigt få 

prioriterar att lägga tid på just kommunikationsfrågorna som i sig skulle kunna effektivisera 

grundarbetet. Detta påstående håller både Chef 3 och 4 med om, men påpekar att det är 

”orättvist” att det ansvaret ska ligga i deras händer, när de varken har tid eller utbildning i hur 

de ska effektivisera kommunikationen. Här kommer Jacobsen & Thorsviks (2008) 

förutsättningar in i verkan. De olika staberna har olika förutsättningar för en effektiv 

kommunikation och för chef 3 respektive 4 är både kostnads- och tidsförutsättningarna sämre 

än för chef 1 och 2, som även berättar att potten för just utbildning är väldigt liten inom hela 
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organisationen och består på flera avdelningar endast av 4000–5000 kronor per anställd. Den 

utbildningsbudgeten läggs då istället på ”relevant” utbildning för respektive avdelning, istället 

för en gemensam satsning på internkommunikation för att effektivisera och förbättra 

organisationens kultur och samspel. Enligt Upplands-Bro kommuns kommunikationspolicy är 

det respektive chefs ansvar att se till att både den interna och externa kommunikationen 

fungerar, men det ligger i medarbetarnas händer att själva hålla sig informerade om sin egen 

verksamhet. Dock är det kommunikationschefens övergripande arbetsuppgift att strategiskt 

bidra med stöd och hjälp för alla avdelningar inom organisationen, för att ”proaktivt […] 

stödja cheferna i deras kommunikationsansvar” (citat från kommunikationspolicyn för 

Upplands-Bro Kommun, 2015). 

Två av de fyra cheferna som intervjuats påpekar att det strategiska stödet från 

kommunikationschefen med deras ansvar inom den interna kommunikationen, som står 

skrivet i policyn, är icke existerande. De hävdar att de inte varit insatta i vad som står skrivet, 

eller om kommunikationspolicyns förekomst i organisationen. 

5.1.2. Transmissionsöverföring vs. Informationsdelning 

Chef 1 berättar i intervjun att han är nöjd med hur internkommunikationen på sin avdelning 

fungerar. De arbetar mycket med just informationsdelning, där de skapar en dialog mellan 

chef och medarbetare för att på de mest effektiva sätten kunna redogöra för stabens mål till 

varje medarbetare och han tror att de flesta är ganska nöjda med hur de kommunicerar. Chef 1 

berättar om hur han i sin ledarskapsroll försöker engagera sina kollegor i att självständigt sålla 

och sortera bland informationen som delas, samtidigt som han inser att det översvallande hav 

av information kan vara en utmaning. Därför har han även starkt etablerat sin egen roll i 

informationsutbytet som första källa och försöker därmed påverka vilken sorts information 

som medarbetarna i sin tur ska sortera kring för just dennes operativa arbete. Han påpekar att 

den mängd information, både nödvändig men även mycket onödig, har ökat och att hinna se 

de viktiga bitarna i den massan, kan ibland vara svårt. Han kallar sig själv för ”ett första 

galler”, där den mest essentiella informationen rinner igenom och vidare till avdelningens 

anställda. Precis som Heide m.fl. (2012) tar upp om chefen som en sorts ”gatekeeper” där 

chefens roll är just att sålla och sortera för sina anställda, har chef 1 tagit på sig det ansvaret 

för att få sina medarbetare mer effektiva och fokuserade på andra arbetsuppgifter.  

Chef 1 kan jämföras med en blandning av Simonssons (2001:235) två olika 

ledarskapspositioner. En bit av ”det nya perspektivet” där ledaren ses som meningsskapare 



Resultatredovisning och analys 

26 
 

och ska påverka medarbetarnas syn på organisationen och dess gemensamma grundpelare, 

samtidigt som ledaren ska vara stark och styrande i sin roll (Simonsson, 2011:235–240), men 

även en bit av den moderna ledarrollen som Simonsson (2011) kallar ”det post-heroiska 

perspektivet” där ledarskap ses som en kollektiv process snarare än en individuell styrande 

hand. Inom detta begrepp är ledarskap något gemensamt och ledaren utformar en interaktiv 

dialog med medarbetarna, precis som chef 1 berättar – information som delning och inte 

enbart överföring. Han vill engagera sina medarbetare att ta för sig mer i 

kommunikationsprocessen för att göra de mer självständiga i att ta del av information i alla 

aspekter. 

Chef 2 berättar att hennes avdelnings interna kommunikation inte är riktigt lika strukturerad 

som andra avdelningars, eftersom de främst arbetar med den externa kommunikationen 

gentemot kommunens invånare. Deras interna kommunikationsprocesser styrs mestadels av 

vardagliga konversationer mellan kollegorna och ”drop-in” dialoger på hennes kontor, som 

ligger i anslutning till kontorslandskapet där resten av medarbetarna sitter. Hon berättar att det 

är väsentligt inom deras grupp att som medarbetare ta plats och skapa dialog, ställa frågor och 

reda ut eventuella oklarheter kring informationen som sprids, eftersom deras operativa arbete 

kräver detta. De arbetar med stora mängder information dagligen, både internt och externt, 

och det blir då ett personligt ansvar att ha koll på uppdaterade och aktuella nyheter. 

Chef 3 påpekar hur viktig den interna kommunikationen mellan hennes medarbetare är, för att 

kunna stå gemensamt med samma övergripande svar gentemot de avdelningar som de 

samarbetar med, men hon anser samtidigt att det huvudsakligen är upp till den anställde själv 

att hålla sig informerad om dennes avdelning och om information som är produktivt för det 

operativa arbetet. Hon berättar att hon själv främst vill använda intranätet som huvudsaklig 

informationskälla och uppmanar även sin avdelning att göra samma sak, eftersom 

informationen då förmedlas så korrekt och saklig som möjligt, utan tillfälle för 

misstolkningar. 

”Intranätet ger mig den informationen som jag behöver i mitt arbete och om 

min avdelning skulle använda den på samma sätt skulle vi i princip ha 

samma information och möjligheter. Då slipper saker misstolkas som det 

ofta görs när jag måste sammanfatta information och skicka ett gemensamt 

gruppmail till alla” – Chef 3. 
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Detta perspektiv tyder på en strikt transmissionssyn på kommunikation inom chef 3s 

avdelning och pekar främst på tekniska och fysiskt strukturella termer i form av förbättring i 

kommunikationsprocessen. Denna problemfokusering påpekar även Simonsson (2002:137) i 

sin tidigare forskning. Att kulturella eller attitydmässiga problem ej sätts i fokus, utan just 

strukturella och tekniska och att flera av hennes intervjupersoner betonar vikten av att vara 

tydlig i sin informationsspridning, så att innebörden inte missuppfattas av mottagarna. Det är 

just detta som chef 3 vill åstadkomma genom att ta bort sig själv från 

kommunikationsekvationen (ta bort andrahandssändaren) och endast låta medarbetarna söka 

och sålla sin egen information via intranätet. De problem som antagligen skulle uppkomma av 

att endast nyttja en enda kommunikationskanal, som dessutom bara förmedlar informationen 

utifrån ett en-vägsperspektiv, är otaliga missförstånd hos medarbetarna som inte sitter på 

samma förkunskaper som chefen och skulle i slutändan komplicera kommunikationen inom 

avdelningen mer än tidigare. 

Chef 4 berättar att hans avdelnings huvudsakliga internkommunikation består av dialog och 

personlig informationsspridning, både via inbokade möten, men även mellan enstaka kollegor 

i deras kontorsmiljö. 

”Vi pratar väldigt mycket ansikte till ansikte med varandra och använder i 

andra hand även telefonen. Eftersom vi spenderar halva vår tid till att 

arbeta med datorsystem och andra halvan till klientmöten, är det många 

medarbetare som hellre utbyter information personligen, på så sätt 

misstolkas ingenting – vilket är oerhört viktigt i vårt arbete. Vi hjälper och 

stödjer alla varandra och en dialog mellan medarbetare är väldigt viktigt.” 

– Chef 4.  

Han påpekar att medarbetarnas nära samarbete kräver en omedelbar kontaktväg för att det 

operativa arbetet ska fungera och hans roll blir här som ett sorts bollplank, där all oklar 

information kan diskuteras. Deras möten består av dialoger där, precis som Simonsson 

(2002:73) påpekar, deras samtal och diskussioner om information blir ett sätt att ”tänka 

tillsammans” och inte enbart informationsförmedling. Simonssons (2002) tar upp Isaacs 

(1993, 1999) betoning på dialogen som ett sätt att komma fram till en annorlunda förståelse 

för informationen, som medarbetarna sedan kan använda för att fortsätta sitt handlande och 

detta uttryck är precis vad chef 4s avdelning berör. 
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5.1.3. Organisationskultur- och klimat 

Chef 1 tar upp sin egen roll som ”sorterare” av information, men att avdelningen genomsyras 

av dialog och diskussion i informationsspridningen – detta tyder på att avdelningskulturen och 

gemenskapen fungerar relativt bra mellan medarbetarna. Chef 1 hävdar att hans avdelnings 

kommunikationskultur efterföljer kommunens tre ledord – helhetssyn, engagemang och 

professionalitet (HEP) (Kommunikationspolicyn, 2015). Han berättar att alla hans 

medarbetare arbetar utefter dessa principer, vilket bygger en gemenskap och ett positivt 

klimat på arbetsplatsen. 

Chef 2 berättar att hennes roll som chef är att göra all information tillgänglig för avdelningen 

och även ta upp det mest centrala på exempelvis APT-möten och även försöka främja 

organisationskulturen och skapa ett positivt klimat inom gruppen, eftersom det är extremt 

viktigt med både bra relationer mellan medarbetare och även gemensamma värdegrunder och 

synsätt, med tanke på deras sätt att hantera den interna kommunikationen – enligt ett i 

huvudsak informellt sätt. 

Enligt Sanchez (2011) påverkar gruppens kultur den person man är. Att man alltså formas 

efter hur ens arbetsgrupp arbetar och kommunicerar inom avdelningen. Detta syns tydligt i 

chefs 2 sätt att beskriva sin avdelning. De skapar tillsammans en gemensam kultur och ett 

gemensamt synsätt för att ta emot informationen på samma sätt, med liknande referensramar, 

så att missförstånd undviks, vilket även Heide m.fl. (2012) skriver. Organisationskulturen och 

ett konstruktivt klimat är en drivande faktor inom chef 2 grupps interna 

kommunikationsprocesser. 

Chef 3 har åsikten att kulturen inom avdelningen inte borde påverka de interna 

kommunikationsprocesserna, eftersom dessa ska hållas sakliga och korrekta. Relationer 

komplicerar ofta spridningen av informationen och misstolkningar görs mer frekvent i de 

kulturberoendeavdelningarna. 

Chef 4 tar upp många problemdiskussioner om ineffektiviteten som uppkommer när 

kommunikationen är beroende av en positiv avdelningskultur. Han berättar att allt, både 

kommunikationen och det operativa arbetet tar längre tid och skjuts upp beroende på 

medarbetarnas tillgänglighet. 

”Om medarbetare A måste prata med medarbetare B om en klient som de 

eventuellt båda arbetar med, men medarbetare B är upptagen, blir det 
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svårigheter med kommunikationen och det operativa arbetet blir lidande” 

säger chef 4 i intervjun. 

”På samma sätt måste alla medarbetarna som samarbetar forma en 

någorlunda relation till varandra för att effektivt kunna utföra vissa 

uppgifter och detta är inte alltid fallet” utvecklar chef 4. 

Han berättar att hans avdelning inte heller har samma tid eller möjlighet till att utveckla den 

interna kommunikationen som många andra har och detta blir ett stort problem, både för 

honom som chef och för medarbetarna 

Chef 4s avdelning består av många kulturella- och attitydsaspekter inom 

kommunikationsproblemen. Simonsson (2002) tar upp betoningen av medarbetarskap och 

dess innebörd. Att det till viss del är medarbetarens ansvar att både ta del av informationen 

och kommunicera den på bästa möjliga sätt med både chef och medarbetare. Om man inte har 

en speciellt bra relation med en kollega som arbetar med samma uppgift, kan det då till 

exempel vara individens ansvar att ta till annorlunda kommunikationsvägar än personliga, för 

att få fram budskapet på det mest korrekta sätt. Heide m.fl. (2012) tar upp konflikter inom 

olika subkulturer, där medarbetarna inom en arbetsgrupp inte alltid innehar samma sorts 

värderingar, normer eller verklighetsuppfattningar och därför bildar två separata subkulturer 

inom samma enhet. De beskriver att vissa subkulturer kan samexistera och kommunicera 

genom att utveckla ett gemensamt språk, medan andra subkulturer kolliderar och utvecklar 

konflikter (Heide m.fl. 2012:46–52), precis som chef 4 tar upp ovan. 

5.1.4. Formell respektive Informell kommunikation 

Enligt Heide m.fl. (2012) reglerar organisationens strukturella uppbyggnad de interna 

kommunikationsprocesserna. De menar att information som utbyts mellan chef till 

medarbetare, eller medarbetare emellan skiljer sig i form, eftersom en hierarkisk ordning 

tillsätts i den först nämnda och att det vanligtvis är lättare att kommunicera med någon som 

har samma rang och referensram som en själv. I denna syn skrider uppdelningen av 

kommunikationsteorin mellan formell och informell kommunikation i verket och båda är 

minst lika viktiga, för att den interna kommunikationen ska fungera och likaså organisationen 

(Heide m.fl. 2012). Chef 4 berättar här att han arbetar både med den formella och den 

informella strukturen och har en strikt policy på sig själv om delaktighet och ”en öppen dörr” 

för att finnas tillgänglig för sin avdelning större delen av tiden. På deras inbokade möten 

hanterar de ofta formella objekt, såsom struktur och rutiner kring de olika arbetsuppgifterna, 
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men om någonting inte klarläggs under denna tid kan medarbetarna alltid, informellt, komma 

förbi och föra en öppen dialog med honom individuellt.  

”Vi för självklart alltid protokoll under alla våra möten och dessa dokument 

blir ju en formell kommunikation gentemot min avdelning där vissa regler 

och rutiner fastställs. Men eftersom alla inte automatiskt tar del av dessa, 

måste jag som chef fungera som en länk mellan alla delarna för att helheten 

inte ska falla sönder” – Chef 4 

Chef 1 och 2 beskriver att majoriteten av kommunikationen med avdelningarna ter sig som 

informella möten i korridoren, vid lunchen eller fikaraster (för chef 1 används även ett internt 

direktmeddelandesystem för informell kommunikation) och båda förespråkar just den sortens 

kravlösa dialog som ett informationsinstrument, eftersom medarbetarna på det sättet då blir 

mer engagerade och delaktiga i hur informationen sprids mellan kollegorna. Dock måste den 

formella kommunikationen vara stabil nog för att ett sådant synsätt ska kunna fungera, annars 

kan det enligt Strid (2009) uppstå ryktesspridning och felaktig information sprids.  

Både Chef 1 och 2 medger att det har funnits några situationer där felaktig information har 

uppkommit inom deras avdelningar, men att det snabbt har styrts upp i form av formella 

möten, exempelvis APT som sker en gång i månaden och övriga personalmöten, där 

problemen tagits upp. 

Chef 3 beskriver, till skillnad från de tre andra cheferna, att hennes kommunikation nästan 

enbart innebär ett formellt perspektiv i form av olika sorters personalmöten, där hon är noga 

med att all information som tas upp finns att tillgå via antingen Intranätet eller via mail, som 

medarbetarna sedan får ladda ned eller hitta själva i mån av behov. 

”Jag som chef, ser till att all information de kommer åt via intranätet är 

fullständig och korrekt och det som fattas försöker jag alltid att skicka ut 

som gruppmail. På det sättet finns det alltid en sorts ”bank” dit 

medarbetarna kan vända sig när de har frågor eller söker efter specifik 

information” – Chef 3. 

Avdelningen består därför, i medvetet val av chef 3, av en enkelriktad 

kommunikationsmodell, som inte alltid är så tillfredsställande eller lönande för medarbetarna 

och det faktiska arbetet. Denna typ av transmissionssyn bekräftar även Simonsson (2002) i sin 

egen undersökning. Trots att dialogen framhävs som essentiell, är det främst logistiska 
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förbättringar som chef 3 vill åstadkomma för att effektivisera kommunikationen, som inte 

alltid är bäst för det interna samspelet. 

5.2. Resultat & Analys av medarbetarna 

 

5.2.1. Internkommunikationens betydelse & Kommunikationspolicy 

Precis som cheferna, är även medarbetarna från de olika grupperna något oeniga om vad den 

interna kommunikationen betyder för just de och deras avdelning, men de flesta är överens 

om att öppenhet och en meningsfull dialog är de bästa verktygen för en fungerande enhet och 

en bra ledare, detta visar även Simonssons (2002) undersökning. Hennes intervjurespondenter 

tycker dock inte alltid att cheferna är så duktiga på att ta tillvara på medarbetarnas input – 

vilket även kommer fram inom Upplands-Bro Kommun. 

När informationen från kommunikationspolicyn tas upp om att det är kommunikationsstabens 

uppgift att regelbundet analysera och utvärdera kommunikationen inom organisationen (både 

internt och externt) påpekar de flesta intervjurespondenterna att detta inte är välkänt och att de 

heller inte har varit med om en sådan undersökning. 

Internkommunikationen, hävdar de, känns som något individuellt från avdelning till 

avdelning. 

”Alla kommunicerar på olika sätt. Kommunikationen mellan olika kontor 

och över organisationen i helhet verkar inte vara utvecklat i dagens 

struktur, i alla fall inte på ett konstruktivt sätt. Jag har väldigt lite 

information om de andra avdelningarna. Jag skulle tro att detta även gäller 

många andra medarbetare.” – intervjuperson från grupp D. 

5.2.2. Transmissionsöverföring vs. Informationsdelning 

Majoriteten av intervjugrupp A berättar att de är nöjda med hur deras interna kommunikation 

är utformad i dagens läge och att både informationsflödet och dialogerna är öppna, ärliga och 

väldigt enkla, både med chefen och med kollegorna. Endast ett fåtal vill ha en annorlunda typ 

av informationskedja – med mindre informell information och mer formell. 

”Chefen är väldigt enkel att prata med… nästan lite för enkel ibland! 

Ledarskapet blir för mycket inriktat på att alla ska vara vänner och trivas 

och för lite på att faktiskt leda och utveckla verksamheten.” – 

Intervjuperson från grupp A. 
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Alla i gruppen håller med om att det är relativt högt i tak, vad gäller åsikter och synpunkter, 

inom deras avdelning vilket förenklar medarbetarnas vilja att kommunicera och därav 

förbättrar gruppens dynamik, dock berättar flertalet respondenter att chefen känns i många 

situationer stressad och därför inte mottaglig för inputen från sina medarbetare, vilket hos 

några har sänkt motivationen till att ge feedback. 

En gruppmedarbetare beskriver chefen som en aning otydlig i sin kommunikation, vilket ofta 

leder till missförstånd eftersom medarbetarna själva då måste tolka informationen utan 

tillräckligt med förförståelse – vilket betyder slöseri med tid och onödigt arbete från deras 

sida. Detta kan, enligt respondenten, förebyggas med hjälp av att chefen är mer förberedd och 

strukturerad. Dock förstår gruppen att otydligheten kan bero på tidsbrist från chefens sida. 

En annan respondent beskriver chefens informationsflöde som tidvis enformig där allt enbart 

går uppifrån och ned, utan mellanvägar eller personliga tolkningar från chefen som i många 

fall faktiskt kan hjälpa medarbetarna i det operativa arbetet. 

Enligt resultatet från grupp As intervju kan man tolka ledaren som, enligt vad Simonsson 

(2002) skriver, en delvis ”kompisledare” där öppenhet och konsensus står i fokus, men som 

lätt blir enformig och pragmatisk. En ”kompischefs” informationssyn går utifrån 

transmissionsperspektivet, som innebär att information sprids direkt nedåt, utan tolkning från 

ledarens sida. Dialog är dock prioriterad, där alla medarbetarna ska få komma till tals, för att 

inge överenskommen konsensus och förväntade bättre prestationer. Dock skriver Simonsson 

(2002:161) att detta inte är fallet från medarbetarnas synpunkter, utan tyder istället på 

konflikträdsla från chefens sida. Grupp A beskriver dock inte chefen som konflikträdd, men 

väldigt mån om att alla ska trivas och att alla ska delta i dialogen till den grad att den 

ursprungliga informationen till slut blir luddig. 

Grupp B beskriver, precis som deras chef, att de är mindre strukturerade i sin kommunikation 

än andra, mycket på grund av deras frekventa kontakt med alla externa kontakter, vilket ofta 

leder till brister i den formella informationen som i sin tur skapar många ”ofyllda luckor”. De 

ägnar sig främst åt dialog inom avdelningen, men i många fall till överdrift, beskriver grupp 

B. 

”Ibland pratar vi så mycket med varandra runt skrivborden, vilket är vårt 

sätt att förmedla information, att den egentliga meningen försvinner efter 

några varv runt kontorslokalen!” – Intervjuperson från grupp B. 
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I grupp Bs fall blir informationsdelningen en överdrift och de skulle behöva 

komplettera deras kommunikationsprocess med mer informationsöverföring, för 

att behålla de rätta tolkningarna av den allra viktigaste informationen. 

Utifrån Grupp Cs intervju kan man utläsa ett stort missnöje med den interna 

kommunikationen och diskussionen bland medarbetarna fokuserar främst på chefen som 

informationsförmedlare. Majoriteten förespråkar en öppen dialog som främsta 

kommunikationsväg, precis som de flesta andra grupperna och dessutom den tidigare 

forskningen. Problemet på deras avdelning är att kommunikationen främst utövas via ett 

transmissionsperspektiv, där chefen sällan är med i utbytet, förutom på APT och andra möten, 

som enligt medarbetarna inte är tillräckligt. Heide m.fl. (2012) tar upp chefens tre viktigaste 

aspekter i kommunikatörsrollen: Sålla och sortera, Förädla och förklara och sist Initiera och 

skapa förutsättningar för dialog. Enligt Grupp C uppfyller deras chef enbart första aspekten 

för sin avdelning, trots att alla delarna är oerhört viktiga för att skapa engagemang hos 

medarbetarna och förbättra det operativa arbetet. 

”Den sakliga informationen om våra avdelningsmål och organisationens 

övergripande syfte är solklara och APT möten fungerar riktigt bra, men de 

har vi bara en gång i månaden och jag hade önskat mer dialog och 

diskussion kring informationen vi får dagligen eller veckovis.” – 

Intervjuperson från grupp C. 

”Det hade varit praktiskt med en kanal där vi kunde bolla information och 

frågor med varandra för att på så sätt underlätta i vårt arbete.” – 

Intervjuperson från grupp C 

Det som kan härledas ur grupp Cs intervju är att effekten av chefens 

kommunikativa förmåga ter sig utifrån Lindkvist, Bakka och Fivelsdals (2014) 

Managementbegrepp. Ledaren är här framstående när det kommer till styrning via 

regler och teknik, men sämre när det kommer till människorelationer. Grupp C 

påpekar att deras internkommunikation främst sker på ett tekniskt plan, med 

tydliga begränsningar när det kommer till interaktion. 

Grupp Ds beskrivning av den interna kommunikationen är främst positiva aspekter och 

nästintill alla poängterar dialogens betydelse för deras arbete, både med chefen och med 

varandra. När de diskuterar i gruppintervjun inser man snabbt att deras avdelning är 

decentraliserat uppbyggd, där horisontella eller platta strukturer styr. Chefen tar beslut 
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gällande avdelningen med hjälp av input och information som kommer från medarbetarna och 

deras operativa arbete. Som Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) påpekar framhävs 

decentraliserade organisationer i större utsträckning, då förväntningarna är att de producerar 

mer demokrati och inflytande från medarbetarna, men detta är inte alltid fallet – vilket kan ses 

i grupp D. Majoriteten av medarbetarna säger att deras input alltid syns i de beslut som tas, 

medan några få påpekar det motsatta. 

”Jag kan definitivt alltid prata med min chef, men jag vet inte hur mycket 

som faktiskt går in om hur vi medarbetare anser att arbetet och 

kommunikationen borde förbättras eller utföras. Vår kommunikation är 

omodern och ineffektiv och kräver att vi kollegor har samma 

organisationskultur och arbetssätt, vilket absolut inte stämmer med 

verkligheten.” – Intervjuperson från grupp D. 

5.2.3. Organisationskultur – och klimat 

Grupp A beskriver avdelningskulturen som något svårt att tydliggöra eller ta på. Den finns där 

och påverkar kommunikationen, men inte explicit utan mer som en osynlig faktor. 

Medarbetarna påpekar att de, till skillnad från många andra avdelningar, inte måste arbeta 

som en gemensam grupp eller en enhet, utan varje arbetsroll fungerar någorlunda separat från 

varandra, vilket gör att kulturen inte blir en avgörande faktor för kommunikationen. Det som 

är viktigt för deras operativa arbete, enligt grupp A, är samspelet och dialogen med chefen 

och i vissa fall arbetsplatsen klimat. 

”När kontoret känns glatt och positivt, är det självklart enklare att få jobbet 

gjort, men jag är inte beroende av mina medarbetare för att kunna utföra 

mitt arbete. Men jag är beroende av min chef och det är viktigt med en bra 

samtalston mellan oss.” – Intervjuperson från grupp A. 

Grupp B förklarar att deras interna kommunikation baseras helt och hållet på avdelningens 

kultur, i paritet med chef 2. Med tanke på att deras avdelning är mindre än de flesta, måste 

dynamiken och relationerna vara starka och tillfredsställande för att kommunikationen ska 

fungera både mellan kollegorna och chefen. 

”Eftersom vi endast består av cirka 10 medarbetare, måste våra relationer 

till varandra vara positiva, annars skulle aldrig någon information kunna 

spridas mellan oss!” – Intervjuperson från grupp B. 
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De som grupp har en stark press på sig att samarbeta i nästintill allt de gör, vilket kräver ett 

gemensamt synsätt på organisationskulturen och dess inneburna värderingar och normer. 

Samt ett positivt organisationsklimat med bra stämning och goda relationer till varandra. 

Chefens roll blir här att skapa förutsättningar för gruppen att knyta an till varandra genom en 

tydlig och ömsesidig kommunikation. 

Grupp Bs avdelningskultur kan delas upp i en övergripande helhet och de mindre delarna som 

alla måste cirkulera och samspela för att strukturen ska upprätthållas och kommunikationen 

fungera. Precis som Heide m.fl. (2012) beskriver anpassar sig delarna efter helheten och 

tvärtom för att den operativa verksamheten ska kunna fortgå - där helheten här är 

avdelningens mål och arbete och delarna består av de individuella medarbetarna. 

”Vår interna kommunikation måste hela tiden cirkulera mellan alla 

medarbetarna så att alla får samma information att arbeta utifrån. Om 

kommunikationen brister, försämras även vår kundservice och vår 

verksamhet och därför måste vi fungera som en förenad helhet med 

gemensam kultur och språk. Vår chef blir här en central spelare i att hålla 

ihop alla delarna, för att helheten inte ska fallera. Därför är det viktigt att 

hon är både en stark ledare, men också en enkel person.” – Intervjuperson 

från grupp B. 

Samtliga deltagare påpekar vikten av en stark, men vänlig ledare för att kunna hålla samman 

gruppens dynamik, dock är inte alla övertygade om att detta är fallet i deras grupp. De 

beskriver chefen som väldigt ojämn i sitt ledarskap. 

”I ena stunden är hon den enkla chefen som är lätt att prata med och ge 

feedback till och i andra stunden brusar hon upp och blir den strikta 

ledaren som inte ska sägas emot.” – Intervjuperson från grupp B. 

De flesta instämmer i ovannämnda citat och är överens om att diverse ryktesspridning 

förekommer i kommunikationen, vilket tydligt försämrar gruppens kultur och samspel. 

Organisationskulturen är en väsentlig faktor i hur delaktig en medarbetare känner sig till sin 

grupp och är relationerna mellan medarbetarna ur balans, brukar ofta även det operativa 

arbetet påverkas. Heide m.fl. (2012) skriver att tilliten till sin chef är en central del i att uppnå 

främjande organisationskultur, vilket i denna grupp verkar bristande. Avdelningskulturen är 

någorlunda fastställd och det råder god samtalston mellan kollegorna, men chefens bristande 
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ledarskap i kommunikationsprocesserna bidrar till sämre utvecklade relationer och det i sin 

tur leder till bristande internkommunikation. 

Grupp Cs diskussion kring kulturen inom deras avdelning är delad. Några medarbetare anser 

att avdelningskulturen är osynlig eller till och med icke existerande, vilket enligt de försämrar 

hela gruppens dynamik och kapacitet till att kommunicera. Medan andra medarbetare påpekar 

dess irrelevans till den interna kommunikationen. Grupp C tar liknande spår som grupp A; att 

deras olika arbetsroller inte nämnvärt påverkar varandra, utan att de kan fungera isär och 

därmed är kulturen inte av konsekvens för den bristande kommunikationen, utan enligt 

gruppen är det chefens bristande engagemang som hindrar utvecklingen till en interaktiv 

dialog. 

Grupp D tar istället upp deras avdelningskultur, eller klimat, som är ett otroligt viktigt 

samspel medarbetarna emellan och väsentligt för att kommunikationen ska lyckas. Heide m.fl. 

(2012) tar upp organisationskultur som gemensamma värderingar, normer och referensramar 

som utvecklas genom socialisering. En komplicerad process som kan ”make or break” den 

interna kommunikationen. Enligt ett fåtal intervjumedlemmar måste kulturen inom 

avdelningen förbättras, innan de kan känna sig trygga i att delta mer aktivt i dialogen mellan 

kollegorna. Dock kan detta vara en relativt problematisk uppgift, om kulturen inom 

avdelningen har omvandlats till en konstant faktor. Då måste fokus istället läggas på att 

förbättra organisationsklimatet som är mer föränderligt och flexibelt, enligt Törner (2010). 

Här kan man, till skillnad från grupp C, se chefens kommunikativa roll mer som ett 

leadership, där ledaren är mer fokuserad på de mänskliga relationerna än de tekniska 

förutsättningarna. Uppenbart är denna typ av ledarskap mer eftersträvat än Management-

typen, men inte heller helt tillfredsställande eftersom dynamiken inom gruppens kultur eller 

klimat inte räcker till för att effektivisera det operativa arbetet. 

5.2.4. Formell respektive informell kommunikation 

Formell kommunikationsstruktur används ofta av ledningen för att kommunicera nedåt till 

medarbetarna, medan den informella strukturen ofta finns mellan medarbetarna och fokuserar 

mer på relationer och interaktion mellan kollegor. I den formella kommunikationen tillsätts 

många gånger en hierarkisk ordning, som inte alltid finns i den informella och därför 

processas olika sorters information i dessa två element (Heide m.fl. 2012; Lindkvist m.fl. 

2014; Strid, 2009). 
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Samtliga intervjugrupper berättar att den formella kommunikationen sker exklusivt på APT- 

eller vid informationsmötena som cheferna bokar in för avdelningarna. På dessa möten förs 

alltid protokoll som senare ska distribueras ut via mail till samtliga deltagare. Dock påpekar 

både grupp C och D att protokollen inte alltid kommer fram till alla medarbetare per 

automatik, utan arkiveras bort och därefter ”glöms” av många. Endast medarbetare som 

skickar en aktiv begäran om protokollen får ut de. Detta anser många som dåligt 

kommunikativt ansvar av den som ansvarar för protokollen – vilket ofta är chefen. Grupp A 

och B har en helt annan uppfattning, då en av medarbetarna (som varierar varje månad) för 

protokollet och är sedan oftast noga med att renskriva och maila ut till alla deltagare, även om 

det inte alltid läses igenom efter utskick. Alla grupper anser att informationen som ges på 

dessa möten är av otrolig relevans med tanke på att informationen kommer direkt från chefen 

eller ledningen och vägleder de i deras operativa arbete. Spridningen av denna typ av formella 

information måste därför fungera. Även Strid (2009) påpekar vikten av den mest naturliga och 

essentiella informationen, som alltid kommer direkt från chefen. Dock är de flesta eniga om 

att diskussionerna som tas upp kring denna formella informationen efter de olika mötena, 

måste förbättras på olika sätt. 

De fyra grupperna beskriver att den formella informationen ingår i samma två kategorier som 

Simonsson (2002) tar upp i sin avhandling. ”Makroinformation” och ”mikroinformation”, där 

den först nämnda tar upp övergripande mål för antingen hela Upplands-Bro kommun eller för 

kommunledningskontoret respektive socialkontoret, där även ekonomi och vision diskuteras. 

Mikroinformationen består istället av deras specifika avdelningsmål, resultat och fortsatta 

arbete. Majoriteten av intervjurespondenterna är nöjda med mötenas karaktär och upplägg, 

men nästan alla nämner bristen på den informella miljön för dialog och feedback med just 

chefen för att diskutera den formella informationen. 

Grupp D tar upp deras huvudsakliga arbete med just den informella miljön, med tanke på 

deras arbetssituation där alla pratar med varandra ansikte till ansikte eller via telefon, men 

tycker ändå att det finns för lite tid, antingen för de själva eller för chefen, att föra en utförlig 

och givande dialog både på mötena och efter. 

”Varken vår eller chefens tid räcker till att diskutera informationens 

innehåll, vilket ofta leder till misstolkningar som måste redas ut i efterhand 

och detta tar bara ännu mer tid. Så det som egentligen behöver fixas inom 

vår interna kommunikation är mer tid!” – Intervjuperson från grupp D.  
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Grupp C tar istället upp problematiken med att chefens inställning inte ligger på ett informellt 

plan, utan att hon endast främjar dialog och diskussion inom de formella mötenas ramar och 

inte utanför mötestiden. Detta medför ofta misstolkningar om den aktuella informationen, 

eftersom medarbetarna själva, utan input från chefen, måste diskutera materialet på egen 

hand. 

Både grupp A och B tar nästan upp det motsatta problemet – att de kommunicerar så pass 

mycket informellt över skrivborden och i kaffepauserna att den formella kommunikationen 

istället flyter ihop med den informella och att den viktigaste informationen då helt plötsligt 

tappas bort i mängden. APT mötena är därför nödvändiga i deras grupper för att sortera ut den 

formella informationen igen. Men många i de två grupperna belyser vikten av en mer 

strukturerad formell kommunikation, för att kunna sålla och sortera på ett mer effektivt sätt 

och då även undvika missförstånd. 

Heide m.fl. (2012) skriver att den informella kommunikationen inom en organisation kan vara 

både till fördel och nackdel för kommunikationen, då den inte alltför ofta går att styra lika 

strikt som den formella kommunikationen. Det är viktigt med en pålitlig och fungerande 

formell kommunikation om den informella kommunikationen ska tillföra positiva aspekter, 

annars är det lätt att de negativa sidorna tar överhand (Strid, 2009). 

Inom grupp A och B verkar det som att avdelningen behöver en omstrukturerad formell 

kommunikation för att lösa deras informella kommunikationsproblem. Grupp C hade istället 

behövt en ökat informell kommunikation för att stödja och komplettera den formella, medan 

grupp Ds problem verkar inte nödvändigtvis bero varken på den formella eller informella 

kommunikationen, utan handlar mestadels om tidsbrist. 

5.3. Kommunikationskanaler – Chefer och medarbetare 

De aktiva kommunikationskanalerna varierade mellan avdelningarna, både muntliga och 

tekniska kanaler används, men på olika sätt. Tidigare forskning visar att de tekniska kanalerna 

favoriseras, men även att APT är en stor källa till informationsspridning, där cheferna har stor 

betydelse för kommunikationen. 

Alla medverkande påpekar, precis som teorin, att alla kanaler har sina för- och nackdelar och 

att de anpassar sitt kanalval till vilket sorts meddelande som sänds och även vem mottagaren 

är, precis som Jacobsen & Thorsvik (2008) påpekar. 
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”Mail kan lätt missförstås, därför använder jag bara Outlook när jag vill 

förmedla lättare information som inte behöver tolkas och därför inte 

missförstås” – Intervjuperson från grupp D. 

Chef 4 inställer sig på samma sätt till Outlook och berättar att även han endast använder mail i 

nödfall, eller om något behöver komma ut till många, fort. Han föredrar istället att 

kommunicera ”ansikte till ansikte” där informationen bäst blir förmedlad, utan risk för 

misstolkning. Detta är dock en väldigt tidskrävande kommunikationsprocess och med en risk 

att delar av informationen ”glöms”, eftersom den inte ”lagras” i medarbetarnas minne på 

samma sätt som med de tekniska, vilket leder till att hans grupp inte blir uppdaterade lika 

frekvent som andra avdelningar.  

”Självklart tar det tid när man ska prata med alla ansikte till ansikte, men i 

vårt yrke är det även väldigt viktigt att mycket av informationen kommer 

fram korrekt, annars kan det påverka vårt arbete och skada andra. I de 

tekniska verktygen försvinner alltid någonting i informationen eftersom man 

inte får in värderingar eller åsikter mellan raderna.” – Chef 4 

Detta yttrande överensstämmer även med Simonssons (2002) undersökning, där hennes 

respondenter påpekar vikten med en varierad muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom 

värderingar är svåra att inkludera i de tekniska kanalerna. 

Grupp D berättar att deras sekundära kanal, efter personlig, är telefonen. De spenderar mycket 

tid i telefon, både med medarbetare och med externa klienter. Det som fungerar extra bra med 

telefonen är att det blir en blandning av teknisk och muntlig kommunikation. 

”Man får friheten att sitta kvar på sitt arbetsrum, samtidigt som du får 

fördelen att förmedla information muntligt så att det blir rätt från början.” 

– Intervjuperson från grupp D.  

Chef 1 framställer istället de digitala kanalerna, framförallt Intranätet, mail och 

direktmeddelanden, som de mest effektiva och snabbaste sätten att kommunicera. I deras 

grupp har de ett speciellt ”internt” program, där alla kan skicka direktmeddelanden till 

varandra och även se vilka som är Online eller Offline. Dock beskriver grupp A, till skillnad 

från deras chef, mestadels problemområden med intranätet och ytligheten med 

direktmeddelandena och de flesta medarbetarna föredrar att få viktigare information via APT 

eller mail, men för lättare kommunikation framhävs tekniken. 
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”Problemet med intranätet är att man inte kan få någon feedback på 

informationen eller några aktiva svar på sina frågor. Det är mest en källa 

för att hämta redan bestämda beslut eller information om organisationen.” 

– Intervjuperson från grupp A. 

”Direktmeddelanden är väldigt snabba och självklart bekväma när man har 

tunnare meddelanden eller frågor, men när det kommer till viktig 

information, föredrar jag APT eller andra personalmöten, där man vet att 

kommunikationen är baserad på korrekt förstahandsinformation.” – 

Intervjuperson från grupp A. 

Chef 2 förklarar att hon hade föredragit att använda sig mer av muntliga 

kommunikationskanaler, såsom ”ansikte till ansikte” eller telefon, då informationen blir direkt 

och inte misstolkas. Dock tillåter inte personalens tidsschema denna typ av kommunikation. 

Utan istället använder sig hon av ”Mail, Mail och åter Mail…” säger hon. 

Grupp B påpekar på samma sätt att deras främsta kommunikationskanal är Outlook, men 

nästintill alla är missnöjda med kanalen. De påpekar att informationen ofta förbises eller 

misstolkas på grund av mängden mail och svårtolkat innehåll. Ett vanligt problem med just 

mailverktyg är informationsöverflödet som tillkommer, precis som Quirke (2008) påpekar; att 

det aldrig har kommunicerats så pass mycket, men ändå betytt så lite. Heide m.fl. (2012) 

skriver även att dagens problem inte är brist på information, utan snarare överflödet av 

information som medarbetare idag inte har tid att sålla och sortera. 

Fördelarna som de nämner med kanalen är att informationen sparas så att man alltid kan gå 

tillbaka för att fräscha upp minnet och även att det går att sprida informationen till flera 

medarbetare samtidigt, vilket är tidseffektivt. 

Chef 3 nämner återigen intranätets viktiga roll. Intranätet är uppbyggd med två olika sid-

funktioner, en för chefer och en för medarbetare. På chefssidan kan hon lägga upp egen 

information som antingen hela organisationen kan se eller enbart hennes avdelning. Hon 

beskriver kanalen som enkel, snabb och mycket praktisk, men att några av hennes 

medarbetare kräver fler informationsvägar, vilket leder till mail som en andrahandskanal. 

”Intranätet är ett mycket effektivt redskap om man vill nå ut till ett stort 

antal medarbetare utan att behöva skicka personliga mail, som i mitt tycke, 
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enbart försvinner i mängden. Intranätet förvarar även informationen i sitt 

minne, så att det alltid går att hitta igen via sökfunktionen.” – Chef 3. 

Grupp C påpekar att deras avdelningsmål är att alla ska använda intranätet som främsta 

informationskälla, dock är många överens om att detta inte är fallet i gruppen. Några hävdar 

att de inte tycker om en-vägsfunktionen av kanalen – att det inte går att få varken diskussion 

eller förklaring om informationen som läggs ut – och andra hävdar att de inte förstår hur man 

navigerar på sidan. Endast ett par personer säger att de nästan enbart använder intranätet som 

kanal. De andra medarbetarna påpekar istället att rigiditeten hos chefen leder till att 

informationen tappas bort eller inte förmedlas till alla, eftersom den inte anpassas till deras 

kunskapsnivå eller föredragna kanal. 

Enligt Eriksson (2017) är en kombination av olika kanaler mycket viktigt i en organisation, då 

mottagaren själv får bestämma från vilken eller vilka kanaler som de vill ta emot 

meddelandet/informationen genom. 
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6. Avslutande diskussion 
6.1. Hur uppfattar cheferna sin roll i den interna kommunikationen? 

Uppfyller de den rollen? 

De fyra cheferna har olika synsätt på sitt eget ansvar inom den interna kommunikationen. En 

av chefernas perspektiv utgår från en envägsmodell, där hennes roll är göra nödvändig 

information tillgänglig via kommunikationskanaler, men att det är medarbetarnas egna ansvar 

att leta upp och ta tillvara på den. Medan en annan chef vill fungera som ett sorts 

”sorteringsgaller” där han endast sprider den allra viktigaste informationen vidare till 

resterande avdelning. De resterande två har liknande syner på rollen i 

kommunikationsprocessen, som både kulturskapande och en relationsfrämjande brygga 

mellan medarbetarna. De vill prioritera att skapa dialog och gynna avdelningens gemenskap. 

 

Enligt majoriteten av avdelningsgrupperna verkar det som att chefens kommunikativa arbete 

fungerar på många plan, men det finns brister som behöver åtgärdas eller effektiviseras. Alla 

är inte helt nöjda med hur ledarna ägnar sig åt kommunikationsprocesserna och många vill 

utveckla bättre tekniker och mer samspel mellan medarbetare och chef. Idag verkar dilemmat 

vara att kommunikationen antingen är för stel eller för vänskaplig. Balansstörningen gör att 

cheferna inte uppfyller sin roll i kommunikationen. Den formella och informella strukturen 

förenas inte på ett funktionellt plan, utan existerar utomstående av varandra, vilket leder till 

mycket ineffektiv information. 

 

6.2. Hur påverkas kommunikationen mellan chef och medarbetare av 

kommunens struktur och kultur? 

Både struktur och kultur påverkar avdelningarnas förutsättning för internkommunikation, men 

på olika sätt. Avdelning B och D påpekar vikten av kulturen och klimatet. Deras 

kommunikation baseras mycket, om inte nästan helt på hur kulturen och medarbetarnas 

samspel fungerar. Åsikterna kring hur denna kultur ska främjas ligger främst i chefens ansvar, 

enligt medarbetarna. Chef 2 och 4 håller delvis med, men anser även att det ligger i 

medarbetarnas händer att faktiskt upprätthålla dessa viktiga relationer för att få den interna 

kommunikationen att utvecklas och fortgå. 

Avdelning A och C är också påverkade av kulturen, men i mindre utsträckning och de berättar 

istället att internkommunikationens- och avdelningens struktur är en väsentlig suggestiv 

faktor. Grupp C påpekar att deras uppbyggnad är väldigt vertikal, där titlar och 
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ansvarsområden är viktiga och i denna ”pyramid” är chefen i toppen och behandlar inte saker 

under dennes ställning. Deras kommunikation består av transmissionsspridning och strukturen 

försvårar arbetet med att skapa dialog och delaktighet. 

Grupp A är inte lika stelt uppbyggd, men påverkas både av strukturen och kulturen. De 

beskriver avdelningen som delvis vertikal, när det kommer till samarbete med chefen, men 

också horisontell, mellan medarbetarna. Dialogen är öppen och utspridd och chefen är dess 

”sorterare”. Det är alltså chefen som mestadels tar upp informationen som ska diskuteras och 

styr så att det endast blir korrekt information. Dock är kulturen på avdelningen för 

”kompisaktig” och felkommunikation och diverse ryktesspridning uppstår ofta. 

 

6.3. Vilka likheter och/eller skillnader har medarbetarna respektive 

cheferna, på ledarens kommunikativa ansvar? Vad beror dessa 

på? 

Undersökningen tyder på att de flesta medarbetare och chefer har relativt liknande åsikter 

kring en ledares kommunikativa ansvar. Om dessa ansvar uppfylls är en helt annan fråga. Alla 

cheferna har hyfsat specifika principer om hur han eller hon ska arbeta med kommunikationen 

gentemot sin avdelning och tar fram många tydliga perspektiv, såsom att vara ett bollplank, 

ett första galler, endast göra information tillgänglig eller att alltid ha en öppen dörr. Dock har 

varje chef olika förutsättningar för att kunna fullfölja dessa principer. Förutsättningar som tid 

och ekonomi är stora faktorer som påverkar kommunikationsprocesserna, men även 

avdelningarnas storlek och deras operativa arbetsroll kan vara en avgörande variabel inom de 

interna kommunikationsperspektiven, vilket både chefer och medarbetare är medvetna om. 

Medarbetarna visar även de ganska tydliga riktlinjer för vad deras chef ska/borde arbeta med 

och styra upp inom den interna kommunikationen. De visar vad de tycker ska förbättras och 

hur chefens roll ska te sig i kommunikationen, vilka inte alltid stämmer överens med chefens 

sätt att se på sin roll. 

Ett perspektiv som tre (1-A, 2-B och 4-D) av de fyra cheferna och deras respektive 

medarbetare har gemensamt är att ledaren ska skapa möjligheter till dialog och delaktighet, 

precis som den tidigare forskningen visat. De flesta är även väldigt nöjda med hur deras 

avdelning diskuterar sinsemellan och tycker det är väldigt öppet och högt i tak. Dock beskrivs 

här tidsfaktorn som en bov. Antingen att chefen inte har tillräckligt med tid för att skapa 



Avslutande diskussion 

 

44 
 

gynnande dialoger och att situationerna istället blir stressade och påtvingade. Eller att tiden 

helt enkelt inte räcker till, varken för medarbetarna eller chefen att sätta undan tillräckligt med 

tid för att kunna diskutera informationen och få fler åsikter. 

Dock fanns det meningsskiljaktigheter kring chefens roll att skapa dialog mellan den fjärde 

chefen (3-C) och dennes avdelning. Medarbetarna var väldigt tydliga med att detta ingår i 

chefens kommunikativa roll, men i dagens struktur inte var närvarande. Medan chefen höll sig 

till ett envägskommunikationsperspektiv. Chefens roll enligt henne/honom var att göra 

informationen tillgänglig, inte att skapa dialog utifrån den, detta låg i medarbetarnas ansvar. 

 

6.4. Hur uppfylls de mål som finns uppsatta i 

kommunikationspolicyn? 

Enligt kommunikationspolicyn ska varje medarbetare ansvara för sin egen 

informationshämtning om deras arbete eller avdelning. Detta uppfylls inte av alla avdelningar. 

Många medarbetares åsikter innebär större kommunikativt ansvar för chefen än vad 

kommunikationspolicyn uttrycker. Chefens ansvar är, enligt policyn, att se till att den interna 

kommunikationen fungerar i helhet och att få strategiskt stöd av kommunikationschefen för 

att lyckas. Men med tanke på missnöjet hos majoriteten av medarbetarna på varje avdelning, 

uppfyller de inte detta mål. Många vill att chefen ska vara helheten som håller ihop delarna 

inom processerna och några chefer tar denna önskade roll, men har ändå inte tillräckligt bra 

förutsättningar (exempelvis tid, kompetens, utbildning, handlingsutrymme) för att uppnå 

tillfredsställelse inom kommunikationen. 

Kommunens tre mål inom kommunikationen uttrycker möjlighet att skapa dialog och få 

medarbetarna att känna sig delaktiga och engagerade, samtidigt som man ska ta tillvara på 

deras kunskaper och synpunkter för att kunna förbättra dessa processer. Medarbetarna ska 

även vara väl informerade om verksamhetens mål och hur de själva kan påverka vägen mot 

detta mål. Enligt undersökningen är arbetsstrategin för att uppfylla dessa tre mål olika. Ingen 

av de fyra avdelningarna har ännu lyckats uppnå alla tre mål, men några är på god väg om 

processerna fortsätter att utvecklas och förbättras. Avdelningarna har sina brister och olika 

strategier för att ta sig an den interna kommunikationen, vilket leder till olika uppfyllda 

kommunikationsmål. Den gemensamma faktorn är att alla brister i något avseende och både 

medarbetare och chefer är missnöjda med vad kommunikationen tillför till deras arbete. 
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Undersökningar om den interna kommunikationen som, enligt kommunikationspolicyn, ska 

utföras av kommunikationsavdelningen, är i dagens läge icke befintliga enligt alla de 

respondenter som deltagit i denna studie. Majoriteten av de anställda som jag intervjuat är 

missnöjda med kommunikationens utformning och önskar förändrade strategier, vilket enligt 

policyn, återigen är kommunikationschefens strategiska ansvar. En start för att öka 

medvetenheten inom organisationen om dessa kommunikationsproblem, skulle kunna vara att 

faktiskt utföra dessa undersökningar och sedan arbeta med att effektivisera och förbättra de 

aspekter som medarbetare och chefer tycker är bristande. 

Ett förslag efter utförd studie skulle kunna vara att budgetera för chefsutbildningar inom 

kommunikation och även att öka medvetenheten för kommunikationspolicyns strategier och 

för medarbetarnas eget ansvar inom kommunikationen.
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Bilaga 1 

Intervjuguide för chefers individuella intervjuer 

Personligt 

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du jobbat på kommunen? 

Kommunikation och information 

- Hur arbetar du med internkommunikationen? 

- Hur stort ansvar har du inom den interna kommunikationen som chef? 

- Hur fungerar kommunikationen mellan medarbetare och chefer?  

- Hur kommunicerar du med medarbetare? 

- Hur får du kompetens eller hjälp med hur du ska hantera den interna 

kommunikationen till dina anställda? 

- Hur fungerar den interna kommunikationen mellan kontoren tycker du? 

(avdelningarna, förvaltningarna) Hur fungerar till exempel kommunikationen mellan 

dig (din avdelning) och kommunikationsavdelningen? 

- Hur viktig tycker du att kommunikationen på kommunen är? Varför? Vad är det som 

är viktigt? 

- Får du ta del av all information som du behöver i ditt arbete? Är informationen för 

mycket, tillräcklig, för liten etc? 

- Hur får du ta del av informationen som är aktuell för dig? (kanaler, personer etc.) 

- Vad fungerar extra bra med internkommunikationen? 

- Vad fungerar extra dåligt? 

- Har du ett specifikt kommunikationsproblem som du kan berätta om? 

Kommunikationsvägar (horisontell, vertikal, tvärgående) 

- Beskriv kommunikationsvägarna i kommunen? (vem kommunicerar med vem) 

- Finns det specifika kommunikationsvägar anser du eller är det olika från gång till 

annan? 

Kommunikationsperspektiv 

- I kommunikationsteori skiljer man på formell och informell kommunikation, hur 

fungerar dessa inom kommunen anser du? 
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- Upplever du att det finns brister i den formella kommunikationen? 

- Upplever du att det finns brister i den informella kommunikationen? 

Kommunikationskanaler 

- Vilka olika kanaler för att kommunicera används i kommunen? 

- Hur fungerar de tycker du? Tillräckliga? Fördelar och nackdelar med? 

- Vilka använder du mest? Använder du olika beroende på informationsutbytet 

(överföring respektive delning)? Olika mellan att kommunicera med chefer och 

medarbetare? 

- Genom vilka kanaler kan du ge feedback? 

- Genom vilka kanaler får du feedback? 
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Bilaga 2 

Gruppintervjuguide för avdelningarnas medarbetare 

Kommunikation och information 

- Hur arbetar ni på avdelningen med internkommunikationen? 

- Vilket ansvar har er chef inom den interna kommunikationen anser ni? 

Informationsspridning, sålla och sortera etc. 

- Hur stort ansvar har ni själva inom den interna kommunikationen? 

- Hur fungerar kommunikationen mellan medarbetare och chefer? 

- Uppfyller chefen sin roll med kommunikationen? 

- Hur kommunicerar ni mellan varandra? 

- Får ni någon utbildning eller kompetens med hur den interna kommunikationen ska gå 

till på effektivaste sätt eller är det eget ansvar? 

- Hur fungerar den interna kommunikationen mellan kontoren tycker ni? 

(avdelningarna, förvaltningarna) Hur fungerar till exempel kommunikationen mellan 

er avdelning och de ni samarbetar med i organisationen? 

- Hur viktig tycker ni att kommunikationen på kommunen är? Varför? Vad är det som 

är viktigt? 

- Får ni ta del av all information som ni behöver i ert arbete? Är informationen för 

mycket, tillräcklig, för liten etc? 

- Vad fungerar extra bra med internkommunikationen? 

- Vad fungerar sämre? 

- Har ni något specifikt kommunikationsproblem som ni kan berätta mer om? 

Kommunikationsvägar (horisontell, vertikal, tvärgående) 

- Beskriv kommunikationsvägarna i kommunen? (vem kommunicerar med vem) 

- Finns det specifika kommunikationsvägar anser ni eller är det olika från gång till 

annan? 

Kommunikationsperspektiv 

- I kommunikationsteori skiljer man på formell och informell kommunikation, hur 

fungerar dessa inom kommunen anser ni? 

- Upplever ni att det finns brister i den formella kommunikationen? 

- Upplever ni att det finns brister i den informella kommunikationen? 
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Kommunikationskanaler 

- Vilka olika kanaler för att kommunicera används i kommunen eller på er avdelning? 

- Hur fungerar de tycker ni? Tillräckliga? Fördelar och nackdelar? 

- Vilka använder ni personligen mest? Använder ni olika beroende på 

informationsutbytet (överföring respektive delning)? Olika mellan att kommunicera 

med chefer och varandra? 

- Genom vilka kanaler kan ni ge feedback? 

- Genom vilka kanaler får ni feedback? 
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Bilaga 3 

Upplands-Bro Kommuns uppbyggnad och maktfördelning 
 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och den enda politiska gruppen 

som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna vart fjärde år. De övriga nämnderna och 

Kommunstyrelsen väljs av den nya Kommunfullmäktige efter ett sådant val. 

Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och 

även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter 

ett val. 

Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller att de ska göra 

yttranden i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut. 

Kopplad till Kommunfullmäktige finns även en valberedning som förbereder val av 

eventuella nya ledamöter och ersättare till nämnder, kommunala uppdrag i nämnder, 

bolag eller andra organ med kommunal representation som till exempel olika 

kommunförbund. 

Ledamöter 

Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare under 

mandatperioden 2018-2022 enligt fördelning nedan 

 Parti   Ordinarie  Ersättare  

 Socialdemokraterna   11   6  

 Moderaterna   10   5  

 Sverigedemokraterna    7 4  

 Liberalerna  4  2  

 Kristdemokraterna   3  
2  
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 Vänsterpartiet   3  2  

 Centerpartiet  2  2  

 Miljöpartiet  1  2  

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen fungerar som ”kommunens regering”. Kommunstyrelsens uppdrag är att 

styra kommunen och att genomföra besluten som kommunfullmäktige fattat. De har också 

ansvar för samhällsutvecklingen, bostadsbyggande m.m. De samordnar också kommunens 

information, IT, säkerhetsfrågor och plan- och exploateringsfrågor. Kommunstyrelsen svarar 

också för många av frågorna om hur kommunen byggs och förvaltas (t.ex. vatten och avlopp, 

avfallshantering, gator och vägar, parkeringar, hantering av allmän plats, energirådgivning, 

bostadsanpassning). Kommunstyrelsen är även trafiknämnd. 

Kommunstyrelsen leds av allianspartierna i Upplands-Bro under perioden 2018-2022. 

Ledamöter  

Kommunstyrelsen består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-

2022 enligt fördelningen nedan 

 Parti   Ordinarie ledamot   Ersättare  

Moderaterna   3   4 

 Liberalerna  2  1 

 Kristdemokraterna   2  1  

 Centerpartiet  1   2 

 Socialdemokraterna  4  4 

 Vänsterpartiet  1  1  

 Miljöpartiet  1   1 
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 Sverigedemokraterna  2  2 

 

Kommunens politiska organisation 

Kommunens politiska organisation delas in i nämnder och bolag. 

Nämnder 

• Kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelsen 

• Utbildningsnämnden 

• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

• Bygg- och miljönämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Socialnämnden 

• Äldre- och omsorgsnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Valnämnden 

• Överförmyndare 

• Gemensam nämnd med Järfälla i familjerättsfrågor 


