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Denna uppsats har två författare som arbetat tillsammans och likvärdigt bidragit till uppsatsens innehåll. 

Uppsatsen har alltså vuxit fram i symbios mellan författarna och texterna går inte att skilja åt. 



Sammanfattning 

Inom organisationer arbetar man ofta mot uppsatta mål som kommuniceras i form av visioner. 

För att förverkliga en organisations vision gäller det att alla inom organisationen arbetar 

tillsammans för att uppnå målen.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur en offentlig organisation arbetar med att skapa 

engagemang och delaktighet hos sina anställda genom internkommunikation.  

Uppsatsen innehåller en fallstudie av Karlskoga kommun som kommer att analyseras med 

utgångspunkt i teorier om organisationskommunikation & internkommunikation. 

 

I uppsatsen har två olika metoder ställts mot varandra i en så kallad triangulering. Trianguleringen 

innehåller fyra kvalitativa samtalsintervjuer med chefer på olika nivåer i organisationen, samt en 

kvantitativ enkätundersökning.  Enkätundersökningen distribuerades både digitalt och som 

postenkät till ca 400 anställda vid tre olika förvaltningar inom Karlskoga Kommun. 

 

Det visade sig i undersökningen att den övergipande visionen som kommunen har inte är särskilt 

etablerad hos de anställda ute i organisationen. Istället har de olika förvaltningarna själva skapat 

visioner och mål som de anställda i de flesta fall känner sig engagerade i. Dessa visioner och mål 

går i linje med den utarbetade huvudvisionen enligt informanterna, men den är i dagsläget inte är 

helt kommunicerbar. När det kommer till kanaler har cheferna och respondenterna en relativt 

delad syn på vilka kanaler som fungerar bäst. Det största problemet är kommunens intranät som 

används flitigt av en del anställda men inte alls av andra. Hur man då ser till att samma 

information når alla är ett problem som uppdagades. Medarbetarna på kommunen har störst tillit 

till kanaler där personlig kontakt förekommer. Genom en välfungerande internkommunikation, 

rätt val av kanal och en öppenhet på arbetsplatsen skapar man delaktighet i en organisation. Om 

man specifikt ser på hur man skapar engagemang och delaktighet via internkommunikation är 

begreppet dialog något centralt. Att ha en tvåvägskommunikation där cheferna till lika stor del 

lyssnar som talar är något som cheferna menade var viktigt och som de arbetade för att uppnå i 

en del förvaltningar. Ett problem inom organisationen och det resultat som vi valt att basera vår 

fråga om vidare forskning på handlar om mängden information. Att vara välinformerad handlar 

inte om att man vet allt, utan att veta tillräckligt. 

 

Nyckelord: Organisationskommunikation, internkommunikation, organisationskultur, 

kommunikationskanaler, delaktighet, engagemang, vision. 



Abstract 

Within organizations, set goals are often communicated in the form of a vision. In order to reach 

an organization's vision, it is important for everyone in the organization to work together to 

achieve the goals. 

 

This study aims to examine how a public organization works to create commitment and 

participation among its employees through internal communication. 

The paper provides a case study of Karlskoga municipality which will be analyzed on the basis of 

theories in organizational communication and internal communication. 

 

In the paper two different methods were set against each other in a so-called triangulation. The 

triangulation includes four qualitative interviews with managers at various levels of the 

organization, and a quantitative survey. The survey was distributed both digitally and on paper to 

about 400 employees at three different departments at Karlskoga Municipality. 

 

The study shows that the main vision in the municipality is not very established among the 

employees in the organization. Instead, the various departments themselves have created their 

own visions and goals that employees in most cases feel engaged in. These visions and goals are 

in line with the main vision according to the informants, but it is in the current state not entirely 

communicable. When it comes to channels, managers and respondents has a relatively shared 

vision of what channels works the best. The biggest problem when it comes to communication 

channels is the municipality's intranet, which is used by some employees but not by others. One 

reason for this is that not all employees have access to computers and hence the intranet. How 

you then can make sure that information reaches all employees and to the same extent is a 

problem that was discovered. The staff of the municipality has the greatest confidence in the 

channels where personal contact is included. It is through a well-functioning internal 

communication, the right choice of channel and openness at the workplace that one can create 

involvement and participation in an organization. If we specifically look at how to create 

engagement and participation through internal communication the concept of dialogue is crucial. 

To have a two-way communication with equal listening and speaking is something that managers 

believe is important and something that they claim they work to achieve.  

 

Keywords: Organizational communication, internal communication, organizational culture, 

communication channels, participation, commitment, vision. 
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1. Introduktion 

I det här introducerande kapitlet av uppsatsen kommer bakgrunden till vår studie att presenteras och vi berättar 

varför den är både viktig och intressant för forskningsområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Därefter 

kommer syftet med uppsatsen och de frågeställningar som vi ämnar besvara genom det att presenteras. Kapitlet 

avslutas med motivation av avgränsningar för studien samt en förklaring av uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

“Organisationer - oavsett om det är kommunala sjukhus, ideella föreningar eller multinationella 

oljeföretag - finns av en anledning: Vi människor kan åstadkomma mer när vi jobbar tillsammans 

än vad vi kan göra individuellt” (Whitwort, 2011:195, Egen översättning). 

Ett organisationssamhälle är vad det moderna samhället har blivit idag. Vi föds, växer upp, 

arbetar och går med i organisationer av alla de slag under våra liv. Just därför är kännedom om 

organisationer och hur de fungerar en viktig kunskap för alla (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

Gemensamt för alla organisationer är att kommunikation är en av de mest dominerande 

aktiviteterna i dem. I Kommunikation och Organisation skriver författarna till och med att 

“Kommunikation är en grundförutsättning för att en organisation ska kunna skapas, existera och 

utvecklas” (Heide, Johansson & Simonsson, 2005).  Internkommunikation är även ett område 

som får mer och mer respekt inom forskningen men även på kommunikationsavdelningarna ute i 

organisationerna, där det tidigare fokuserats mest på den externa kommunikationen (Windahl, ur 

Heide m.fl, 2005). 

 

Med denna uppsats vill vi synliggöra och visa på hur man inom en stor offentlig organisation 

använder sin internkommunikation för att göra de anställda delaktiga. Ett lyckat arbete med 

internkommunikation kan såväl som ett misslyckat arbete vara avgörande för de anställdas 

motivation och engagemang i organisationen. 

I sin avhandling Visioner och Verklighet skriver Johansson (2003) att det finns ett stort behov av 

mer svensk forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap som behandlar 

organisationskommunikation, vilket även andra forskare som Dalfelt, Heide och Simonsson 

(2001) i sin avhandling. Dessa forskare, som alla skrev avhandlingar i början i 2000-talet, 

efterlyser fler forskare och studier i ämnet. De anser alla att det är märkligt att intresset för detta 

område inte är större i Sverige när forskningsfältet internationellt sett är väldigt omfattande. Även 

om det finns en del tecken på att intresset ökat för organisationskommunikation inom svensk 

forskning verkar detta främst vara av företagsekonomer, vilket enligt Dalfelt, Heide och 
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Simonsson inte är optimalt eftersom att dessa forskare inte har samma kunskap om 

kommunikation som kommunikationsvetare (Johansson, 2003; Dalfelt m.fl, 2001). De menar att 

forskare från andra ämnesområden än MKV behandlar kommunikation som en sekundär aspekt i 

studier av organisatoriska fenomen (Dalfelt m.fl, 2001). Organisationskommunikation är ett 

utbrett och variationsrikt område som sträcker sig över ett flertal akademiska ämnen och saknar 

en egentlig akademisk hemvist. Detta är enligt många forskare just det som gör ämnet så 

intressant (Johansson 2003; Heide m.fl, 2005; Dalfelt m.fl, 2001). 

 

Som medie- och kommunikationsstudenter som är på väg ut i arbetsmarknaden är detta ett 

ytterst intressant område för oss att studera, eftersom att internkommunikationen är central för 

alla organisationer och dessutom är ett forskningsområde på frammarsch.  

Att undersöka en kommun innebär stora utmaningar i och med dess storlek och att de är 

komplexa att förstå, gällande struktur och uppbyggnad. Därför är internkommunikation i en stor 

offentlig organisation, som en kommun, intressant att undersöka. 

 

 

 

 

 

Uppsatsens namn ”Relationer är skitviktigt” är ett citat från vår intervju med förvaltningschef Hans 

Lundell (2012-05-15). Det centrala i vår uppsats är att undersöka hur man med 

internkommunikation kan skapa känslan av delaktighet och engagemang. Ett svar som vi fick på 

intervjun var ” delaktighet känner man när man har bra relationer med sina kollegor - och relationer är 

skitviktigt.”  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
I en organisation arbetar man mot uppsatta mål som ofta kommuniceras i form av något som 

kallas för en vision. För att förverkliga en organisations vision gäller det att alla inom 

organisationen arbetar tillsammans. Om organisationen ska kunna dra nytta av det engagemang 

som en vision kan skapa bland medarbetarna krävs det också att de blir invigda och informerade 

om de framtida mål som ligger i organisationens vision och att de känner delaktighet i visionen 

(Bruzelius, Skärvad, 2004). 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur offentliga organisationer arbetar med att skapa 

engagemang och delaktighet hos sina anställda genom internkommunikation.  

Detta kommer att ske utifrån teorier i ämnet samt genom en fallstudie av Karlskoga kommun. 

 

Frågeställningar utifrån uppsatsens syfte blir således: 
 

Hur arbetar Karlskoga kommun med att kommunicera sin vision till sina medarbetare? 

 

Har ledningen och medarbetarna i Karlskoga kommun samma syn på vilka kanaler som bidrar till störst 

engagemang och känsla av delaktighet? 

 

Hur påverkar man medarbetarens känsla av delaktighet och engagemang genom internkommunikation? 
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1.3 Avgränsningar 
Den här uppsatsen är avgränsad till att endast omfatta en fallstudie av den offentliga 

organisationen Karlskoga Kommun. Vårt huvudämne blir därmed organisationskommunikation 

och vi har avgränsat oss till att kartlägga hur internkommunikationen ser ut och fungerar på tre 

av de sju förvaltningar som finns inom kommunen. Vi kommer att se på hur man arbetar med att 

involvera sin personal i vision och mål för att uppnå en känsla av delaktighet och engagemang. 

Trots att det ämne som behandlas i uppsatsen på många sätt berör de anställdas arbetssituation 

inom kommunen har vi uteslutit att analysera eventuella psykologiska och personalvetenskapliga 

resultat samt arbetsmiljön som inte rör internkommunikation. Detta gör vi för att komma fram 

till kommunikationsrelaterade svar på uppsatsens övergripande frågor. 

Organisationskommunikation är ett relativt stort ämnesområde och därmed har vi uteslutit vissa 

delar av det som vi anser inte tillför så mycket till vår uppsats. Vi har lagt fokus på områden som 

internkommunikation och organisationskultur. 

I vår studie ämnar vi inte att identifiera de problem som finns i Karlskoga kommuns 

internkommunikation utan istället undersöka hur man kan skapa delaktighet och engagemang 

genom den. De teorier inom organisationskommunikation som återfinns i det teoretiska 

ramverket är utvalda med utgångspunkt i dessa avgränsningar. Teorierna blir i sig ytterligare en 

avgränsning då vår analys och slutsats kommer att baseras på dessa.  

 

1.4 Definitioner 
I detta avsnitt kommer vi att definiera och presentera en del begrepp som i uppsatsen kan upplevas diffusa i sin 

mening och därmed svåra att tyda och förstå. Vad vi menar med dessa begrepp kommer vi att utreda här. 

 

1.4.1 Offentlig organisation  

I denna uppsats definieras offentlig organisation som följer: 

Offentliga organisationer ägs av det offentliga, så som statliga eller lokala myndigheter. (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008) En organisation definierar Bruzelius m.fl. (2004) som “ett antal individer som 

utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål”.  

 

1.4.2 Kommun  

En kommun är både en geografiskt avgränsad plats, men också en arbetsgivare för många som 

bor både inom och utanför det geografiska området. En kommun har ett ansvar gentemot 

medborgarna gällande vardagliga tjänster såsom underhåll av gator och parker, vård av barn, 

handikappade och äldre samt undervisning av barn och vuxna (Karlskoga, 2012). 
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När vi talar om kommunen i denna uppsats syftar vi till arbetsgivaren Karlskoga kommun, inte 

till ett avgränsat område på kartan. 

 

1.4.3 Vision  

Begreppet vision står för en framtidsbild av vad som önskas uppnås inom en organisation, de 

långsiktiga mål som företaget eller organisationen formulerat. Visioner kan vara vaga och 

drömmande och ibland mer konkreta och tydliga. Huvudsyftet med en vision är att den skall ge 

inspiration, stimulans och beredskap för framtiden för alla inom organisationen samt fungera 

som en ram för utformandet av mål och strategier (Strid 1999). 

 

1.4.4 Mål 
Man brukar tala om att en organisation har övergripande mål som beskriver dess uppgift. När en 

organisation har tagit fram en vision behövs det också konkreta mål inom den. Bruzelius m. fl 

(2004) skriver att “En organisations mål är de avsedda effekterna av organisationens verksamhet 

på kort respektive lång sikt”. Och Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver att man generellt kan tala 

om mål som att man beskriver det framtida tillstånd som man önskar. Inom Karlskoga kommun 

använder man sig av begreppet styrmått, vilket är jämställt med begreppet mål. 

 

1.4.5 Representant  
Med begreppet representant menar vi en anställd som kan och vill vara ansiktet utåt för sin 

organisation. Enligt Bruzelius (2004) och Strid (1999) krävs det en medvetenhet om och en vilja 

att uppnå organisationens mål för att vara en god representant. 

 

1.4.6 Kanaler 
När vi i denna uppsats talar om kanaler innebär detta de olika sätt som finns att tillgå när man vill 

nå sin målgrupp, det vill säga de direkta och indirekta informationsvägarna som en organisation 

använder sig av för att kommunicera internt (Strid 1999). 

 

1.4.7 Intern- och externkommunikation 

Med internkommunikation menar vi all den information som kommuniceras internt inom 

organisationen via olika kanaler. Syftet med internkommunikationen är att informera människor i 

organisationen samt att öppna upp för dialog mellan de anställda. Extern kommunikation är den 

information som kommuniceras utåt, till exempel marknadsföring och PR (Strid 1999). 
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1.4.8 APT 

APT är en förkortning som kommer att användas i denna studie. Förkortningen står för 

arbetsplatsträff och innebär ett personalmöte mellan den lokala ledningen/chefen och 

medarbetarna inom t.ex. samma arbetsgrupp, enhet eller avdelning. APT är alltså ett 

personalmöte som är tänkt att skapa ett forum för dialog mellan chef och medarbetare för att 

gemensamt arbeta med planering, utveckling och uppföljning av den egna verksamheten (Vision, 

2012) 

 

1.5 Disposition 

I detta första avsnitt presenteras bakgrunden och utgångspunkten för vår studie. 

Därefter motiveras syftet med uppsatsen och frågeställningarna som är kopplade till det 

presenteras. Vidare tar vi upp avgränsningar och avslutar med att presentera denna disposition av 

uppsatsen.  

 

Under kapitel två presenteras det teoretiska ramverk som hela uppsatsen bygger på. Först 

presenteras tidigare forskning och efter det följer de teorier, synsätt och centrala begrepp som 

den tar avstamp i. Den vetenskapliga utgångspunkt som valts skall tydliggöra de mål som vi avser 

uppnå med studien. Tanken med detta kapitel är således att positionera uppsatsen och klargöra 

vilka vetenskapliga principer som styr undersökningen. 

 

Kapitel tre behandlar de metoder och det material som används i uppsatsen. Först presenteras 

det fall vi kommer att utgå från i studien, den empiriska bakgrunden som finns för denna och de 

förutsättningar för undersökningen som existerar. Efter det beskrivs den pilotstudie som 

genomfördes inför uppsatsen och därefter kommer de metoder som valts motiveras och 

diskuteras. Genomförandet av undersökningarna presenteras strax innan avslutningen där en 

validitets- och reliabilitets diskussion kring metodvalen och genomförandet görs.  

 

I kapitel fyra presenteras det empiriska material som är resultatet av undersökningarna, både de 

resultat som enkäten genererar i samt en sammanställning av de kvalitativa samtalsintervjuerna.  

Resultaten som kommer av undersökningarna används sedan under kapitel fem. 

 

Kapitel fem innehåller vår analys och diskussion där vi knyter ihop säcken genom att koppla de 

resultat som våra undersökningar genererat till det teoretiska ramverket som presenterades i 

kapitel två.  



7 

 

 

I det avslutande kapitlet, nummer sex, tar vi upp vilka slutsatser som man kan dra utifrån allt det 

material och de teorier som vi använt oss av igenom uppsatsen. Här presenteras svaren på de 

frågeställningar som studien är baserad på, samt en redogörelse för framtida forskning. 
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras först tidigare forskning kring problemområdet, detta för att positionera uppsatsen och 

motivera dess relevans. Därefter beskrivs de teorier som fungerar som ramverk, underlag för analysen och även för 

hela studien. Det teoretiska ramverket innehåller etablerade teorier, modeller för kommunikation samt en 

djupgående förklaring av centrala begrepp för studien. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Forskning kring organisationer och organisationsuppbyggnad startade i slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet i samband med industrialismens framväxt.  Intresset för hur produktioner 

skulle kunna öka rent ekonomiskt blev viktigare och viktigare och den klassiska 

organisationsläran bygger således på den situation och de förhållanden som uppstod inom 

industrierna under denna period (Strid, 1999; Bruzelius et. al 2004).  

 

Det var först på 1940-talet som forskningen vidgades och man började titta mer på 

kommunikation och vikten av den interna kommunikationen i organisationer. 

Internkommunikationen undersöktes då endast från sändarens, alltså ledningens, perspektiv och 

frågorna handlade om hur information skulle förmedlas, inte hur meddelanden kunde tolkas. 

Mottagarna såg man på som en enhetlig grupp av människor, en bild som genom åren dock har 

förändrats till att mottagarna idag mer ses som aktivt informationssökande individer. I och med 

detta började arbetsgruppens betydelse studeras och interaktion mellan individerna i grupper 

analyserades vilket senare fick en stor betydelse inom kommunikationsforskningen (Strid, 1999). 

Det sociotekniska synsättet etablerades efter att det i studier i Storbritannien på 1950 - 60-talet 

visat sig att tekniska förändringar även hade social och psykologisk påverkan på individerna i 

organisationen. Detta synsätt menar på att en arbetsgrupp både har ett tekniskt system och ett 

socialt system som båda måste tas i bejakande (Bruzelius m.fl, 2004).  

Flera nyanseringar och fördjupningar i form av nya teorier och synsätt inom organisationsläran 

utvecklades under 1950- och 60-talet då de första doktorsavhandlingarna skrevs i ämnet. Det var 

vid ett antal amerikanska universitet som forskargrupper började formas och som under 60-talet 

såg till att studierna i organisationskommunikation blev allt mer vetenskapliga och mer inriktade 

på internkommunikation (Dalfelt m.fl, 2001).  Olika indelningar av fältet har gjorts av en rad 

olika forskare där perspektiv har identifierats och utformats, alla för att på olika sätt belysa olika 

problematiska aspekter inom ämnet.  

På senare år har det skapats fler nya forskningsperspektiv på organisationskommunikation. Den 

nya forskningen är inte lika praktiskt inriktad som den tidigare forskningen där man ofta ville lösa 
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kommunikationsproblem. Den nyare forskningen fokuserar inte bara på ledningens perspektiv i 

organisationer utan även på de anställdas perspektiv och gruppers intressen. Den här typen av 

forskning handlar om att ge en ökad förståelse under omorganiseringar och andra processer i en 

organisation (Dalfelt m.fl, 2001). 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 
 

2.2.1 Kommunikation 

Kommunikation betyder ”kontakt mellan människor” och ”överföring av information” (Svenska 

akademiens ordlista). Kommunikation är ett väldigt stort och brett begrepp och det kan enligt 

Falkheimer (2001) ses på två olika sätt. Kommunikation kan vara överföring av meddelanden 

mellan en sändare, som överför budskap via kommunikationskanal, till en mottagare. Detta kallas 

för en transmissionssyn på kommunikationen och är den äldsta och det mest klassiska sättet att 

se på kommunikation inom medie-och kommunikationsvetenskapen. Det är ett ytterst snävt och 

förenklat synsätt, men det ligger till grund för de flesta moderna kommunikationsmodellerna. 

Transmissionsynsättet handlar enbart om förflyttning av information från en punkt till en annan 

och lämnar egentligen inget utrymme för tolkningar. Trots att detta kan kännas som en förlegad 

modell fungerar kommunikationen ofta på det här sättet inom organisationer idag, vilket enligt 

Heide m.fl. (2005) inte är en särskilt bra förutsättning för kommunikationen. En annan syn på 

kommunikation innebär att man ser den som en process, ett meningsskapande då man utbyter 

information med någon eller några. Detta synsätt kallas för rituell syn på kommunikation 

(Falkheimer, 2001). Att kommunikation är en process snarare än ett tillstånd, förklarar även 

Jansson (2009). Han beskriver kommunikation som en process där en grupp människor gör 

innehållet, alltså informationen i det som kommuniceras, till någonting gemensamt.  

 

2.2.2 Organisationskommunikation 

Begreppet organisationskommunikation innehåller två ord, organisation och kommunikation. 

Dessa två ord kan man enligt Heide m.fl. (2005) sätta ett likhetstecken mellan då en organisation 

inte existerar utan kommunikation eftersom att organisationer är komplexa 

kommunikationssystem. Begreppet kommunikation finns definierat här ovan och organisation är 

kortfattat “ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå 

vissa mål” (Bruzelius m.fl, 2004). Organisationskommunikation är ett tvärvetenskapligt område 

som egentligen saknar en tydlig akademisk hemvist, som istället sträcker sig över ett flertal 

akademiska ämnen, där ibland medie- och kommunikationsvetenskap. 
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Organisationskommunikation som ämne är nära besläktat med till exempel PR och 

marknadsföring och var gränserna däremellan egentligen går råder det delade meningar om 

(Johansson 2003). Enligt Dalfelt, Heide och Simonsson fungerar organisationskommunikation 

även som en ett större, övergripande fält där PR kan ses som ett delområde som enbart fokuserar 

på den målinriktade kommunikationen (ibid). Att forskare är oense om ur vilket perspektiv man 

ska se på organisationskommunikation är tydligt. En del forskare räknar endast in 

internkommunikation när de pratar om organisationskommunikation medan andra menar på att 

både intern och extern måste rymmas inom begreppet. Under senare år verkar dock den grupp 

forskare som förespråkar en bredare syn som inkluderar både externkommunikation och 

internkommunikation ha växt sig större. Gränserna mellan organisationerna och dess omgivning 

har till stor del blivit suddigare och mindre fasta i och med den nya informationstekniken. Den 

nya tekniken möjliggör många nya organisationsformer, som till exempel nätverksorganisationer 

och virtuella organisationer där organisationens gränser i många fall är betydligt med flytande 

(Dalfelt, Heide, Simonsson 2001; Whitwoth 2007). I denna studie ligger fokus på den interna 

kommunikationen även om den externa marknadsföringen inte är exkluderad helt då 

undersökningen även behandlar hur den påverkar de anställdas syn på organisationen i helhet. 

 

2.2.3 Perspektiv inom organisationskommunikation 

De tre mest framträdande forskningsperspektiven inom organisationskommunikation är det 

klassiska, det tolkande och det kritiska perspektivet. 

 

Det klassiska perspektivet, även kallat det modernistiska, präglade forskningen inom 

organisationskommunikation fram till 1980-talet och utgick från ledningen samt hur de skulle nå 

sina mål. I det klassiska perspektivet såg man på kommunikation som en linjär 

transmissionsprocess där kommunikation var överförandet av meddelanden mellan en sändare 

och en mottagare. Fortfarande är perspektivet vanligt inom 

organisationskommunikationsforskning, men det har under senare år utvecklats och är idag inte 

lika objektivt, utan har tagit efter det tolkande perspektivet i vissa aspekter (Heide m.fl, 2005; 

Dalfelt m.fl, 2001). 

 

Det kulturorienterade perspektivet, eller det tolkande perspektivet som det också kallas, uppkom i 

början av 1980-talet i samband med den så kallade kulturella vändingen. Denna vändning 

påverkade de flesta samhällsvetenskapliga ämnena då forskningen här övergick till att handla mer 

om kulturen i organisationen än om strukturen. Det tolkande perspektivet uppkom som en 
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reaktion mot det klassiska perspektivet då de kulturorienterade forskarna var väldigt skeptiska till 

bland annat den syn som fanns på kommunikation. Den nya synen på kommunikation från det 

tolkande perspektivet stämmer överrens med James Careys rituella perspektiv som handlar om ett 

meningsskapande där kommunikation innebär att man utbyter information med någon eller några 

och därmed skapar gemenskap (Heide m.fl, 2005; Dalfelt m.fl, 2001).  

 

Det kritiska perspektivet syntes inom forskningen i början av 1990-talet. Det tar upp de negativa 

sidorna av hur makt kommer till uttryck. Den största skillnaden mellan kritsiska perspektivet och 

det tolkande är att den kritiska traditionen fokuserar mer på makt och kontroll. Här ställs frågor 

kring varför, och inte hur då syftet är att ifrågasätta saker som annars tas för givet (Heide m.fl, 

2005; Dalfelt m.fl, 2001).  

 

Det perspektiv som valts för denna uppsats är det tolkande perspektivet. Det innebär att 

kommunikation ses som något meningsskapande, i linje med det rituella synsättet på 

kommunikation som något som skapar gemenskap. Det viktiga inom denna tradition är alltså 

människans tolkande, hur individer skapar mening av sin omgivning med hjälp av 

kommunikation.  

 

2.2.4 Internkommunikation 

Enligt Strid (1999) är internkommunikation och externkommunikation i dagsläget ganska svåra 

att särskilja då de går mer och med in i varandra. För att skilja på intern- och extern 

kommunikation tittar man därför på syftet med budskapsöverföringen. Om kommunikationen 

innebär att man är en del av en process och kan ställa frågor som i sin kan tur besvaras, kallar vi 

det internkommunikation till skillnad från den externa enkelriktade informationen. 

Internkommunikation är nödvändig och en grundförutsättning för att en organisation ska kunna 

existera och fungera, skriver Heide m.fl. (2005). Welch och Jackson (2007) förklarar att 

internkommunikation sker konstant inom organisationen och kan också innebära såväl samtal 

med kollegor på fikarasten som fasta angivelser från en högre chef. I den här uppsatsen handlar 

internkommunikation om den information som är menad att stanna inom organisationen och 

som rör sig vardagligt internt via olika kanaler till medarbetarna i organisationen.  

 

Detta sätt att se på kommunikation är mer vanligt inom till exempel samhällsvetenskap handlar 

om att se internkommunikation som ett utbyte av information mellan parter, en dialog. Att hålla 

en dialog innebär inte att transportera information utan att skapa mening och innebörd genom att 
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transformera informationen och skapa en gemensam betydelse (Jansson, 2009). För att skapa en 

lyckad tvåvägskommunikation, menar Withworth (2011) att det handlar om att engagera alla 

anställda och att ge dem tillräckligt med information för att de ska kunna ta välgrundade beslut 

och få dem att vilja fungera som representanter för organisationen. Chefer har en viktig roll i 

skapandet av dialoger och är ytterst viktiga för att en organisation ska kunna uppnå sina mål. Att 

skapa en tvåvägskommunikation handlar om att chefen och ledningen måste inse att det är lika 

viktigt att lyssna på de anställda som det är att informera dem (Withworth, 2011). 

 

Withworth (2011) skriver att för att uppnå effektiv internkommunikation måste man se på tre 

olika aspekter. Hierarkisk kommunikation, massmedial kommunikation och socialt nätverkande. 

Med hierarkisk kommunikation menar Withworth (2011) att internkommunikation 

kommuniceras uppifrån ledningen och ut i organisationen i nedåtstigande led. Det centrala i detta 

blir alltså mellanchefernas roll i informationsspridningen. Den massmediala kommunikationen 

fokuserar på de kanaler och de teknologiska förutsättningarna som finns i organisationen. 

Withworth (2011) säger att i och med den tekniska utvecklingen finns det idag ett överflöd av 

information som gör att viktig information lätt kan försvinna i mängden och därför inte uppfattas 

av de anställda. Att alla inte heller har tillgång till alla dessa nya medier påverkar också hur 

information sprids i organisationen. Det sociala nätverkandet handlar om den kommunikation 

som på ett mer naturligt sätt sprids i en organisation, till exempel på lunchrasten eller vid 

kaffeautomaten. 

 

Formell och informell kommunikation utgör ytterligare delar av kommunikation. Medan PR och 

olika former av marknadsföring främst refererar till en formell form av kommunikation, menar 

Dalfelt m.fl. (2001)  att organisationskommunikation inkluderar såväl formell som informell 

kommunikation. Formell kommunikation är en planerad och kontrollerad form av 

kommunikation och motsvarar det skrivna ordet medan den informella kommunikationen är 

okontrollerad och snarare handlar om möten ansikte-mot-ansikte (Wikforss, 2006). Den 

informella kommunikationen, alltså personliga dialoger och möten, blir allt viktigare för 

medarbetarna för att tolka, förstå och förmedla information. Wikforss (2006) menar även att det 

är den informella informationen som utvecklats mest och blivit mer effektiv under de senaste tre 

decennierna. 
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2.2.5 Organisationskultur 

Kärnan i varje organisation består av mönster och riktlinjer som tas för givna av de anställda i en 

organisation. Organisationen kan ha värderingar eller ledord som ska följas, som är 

organisationens egna sanningar. Edgar Schein, som det ofta refereras till inom 

organisationskulturen, definierar organisationskultur som “ett mönster av grundläggande 

antaganden- uppfunnen, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig 

bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration som har fungerat tillräckligt 

bra för att bli betraktat som giltigt och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga 

sättet att uppfatta, tänka och känna dessa problem” (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Att definiera 

organisationskultur som begrepp är svårt och enligt en forskare vid namn Bang finns det inte 

någon enhetlig definition. Han menar att det rör sig om två dimensioner: kultur som 

gemensamma idéer, värderingar och uppfattningar samt kultur som mer konkreta 

handlingsmönster och samverkansmönster i gruppen. I Kommunikation och Organisation (Heide m.fl, 

2005) har författarna valt att belysa just Bangs definition av ordet organisationskultur vilken lyder:  

“Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 

varandra och med verkligheten.”  Ytterligare en definition av begreppet är hur organisationen 

åstadkommer det som de måste, för att uppnå sina mål och visioner. Alltså hur de får saker gjort, 

vilket kan exemplifieras med uttrycket “This is the way we do things around here” (Sanchez, 

2011). 

 

Även om kulturfrågor inte är lika heta idag som de var under 1980-talet när begreppet 

organisationskultur växte fram och etablerades bland forskare och praktiker, så är kulturen ett 

ytterst viktigt område inom organisationsforskning. Uttryck som det ofta handlar om när man 

pratar om organisationskultur är historier, organisationsmyter, rutiner, humor, språk och jargong. 

En organisationskultur är inte något beständigt och statiskt utan snarare en process som påverkas 

av samspelet mellan grundorganisationens värderingar, erfarenheter hos gruppmedlemmarna och 

nya värderingar och uppfattningar som medföljer nya medlemmar och organisationsutveckling 

(Heide m.fl, 2005). Forskare är även överrens om att det är omöjligt att en organisation enbart 

har en kultur. En organisation består istället av en mängd subkulturer som kan bildas och finnas 

på olika platser i organisationen. Det kan handla om olika nivåer, avdelningar och led - antingen 

vertikala eller horisontella. Dessa subkulturer som lever bredvid varandra i en organisation, ibland 

i harmoni och ibland i konflikt, är starkt förknippade med organisationens struktur och även 

påverkade av cheferna och ledarnas roll (ibid). Kommunikation och förmågan att utveckla ett 



14 

 

gemensamt språk som sträcker sig över subkulturgränserna är viktigt för en organisations 

effektivitet. Genom att utveckla och använda ett gemensamt språk kan medlemmarna i en grupp 

känna tillhörighet och delaktighet, vilket gör att missförstånd lättare kan undvikas och risken för 

bristande kommunikation i organisationen minskas (Heide m.fl, 2005).   

En del forskare hävdar att organisationskultur enbart handlar om den informella 

kommunikationen, den kommunikation som uppstår naturligt och som inte är kopplad till den 

formella strukturen i en organisation. Detta stämmer dock inte överens med annan forskning 

som menar att informationsflödet i organisationer ofta är starkt relaterat till den informella 

strukturen (Dalfelt, Heide, Simonsson, 2001).  

 

2.2.6 Delaktighet och engagemang 

Ett av de syften som internkommunikation har är att skapa känslan av delaktighet och 

engagemang i verksamheten för den anställda, samt att motivera dem. Med delaktighet och 

engagemang menar vi att man har en vi-känsla för den organisation som man arbetar i och alltså 

att man har ett moraliskt engagemang. För att kunna känna detta moraliska engagemang krävs att 

man är medveten om såväl vad man skall känna engagemang för, vad organisationen har för mål 

och vision exempelvis. Delaktighet i en organisation skapas genom engagemang och att individer 

involveras i gemensamt arbete. Ofta krävs att man ser till individen för att ge den anställde 

förutsättningar för att bli engagerad och delaktig i organisationen (Nicholas S. Rashford & David 

Coghlan, 1987). Det krävs även att man har kunskap om vem eller vilka man ska vara engagerad 

inför, då detta också är en social funktion. Allt detta krävs för att man som anställd inom en 

organisation ska bli en god representant för den (Brunzell m.fl, Strid, 2004, 1999). Utöver detta 

kan även graden av engagemang bero på hur man är som människa. Är man karriärsinriktad blir 

gärna engagemanget och även delaktigheten högre än för den anställda som inte brinner för sitt 

jobb (Dov Elizur, 2006). 

 

2.2.7 Encoding/decoding 

Detta är en klassisk kommunikationsmodell, myntad av den välkände forskaren Stuart Hall, som 

till motsats till transmissionsmodellen handlar om tolkningar av budskap. Denna teori kommer 

på många sätt ligga till grund för denna studie då den interna kommunikationen på många plan 

handlar om tolkningar och om hur meddelanden förändras under sin färd genom organisationers 

kanaler. Halls teori encoding/decodnig innebär att en avsändare kodar in ett budskap i ett 

meddelande som sänds via en kanal som tas emot och avkodas av en mottagare (Hall, 2009). Han 

menar att den egentliga meningen i ett budskap aldrig kan bestämmas av enbart avsändaren, då 
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meddelandet aldrig är helt transparent och mottagandet aldrig sker passivt.  Meddelanden tolkas 

olika beroende på avstånd, begränsningar i medier, utformandet, kontexten samt efter 

mottagarens egna huvud (Hall, 1973). Encoding/decoding ses idag som ett gensvar till de teorier 

kring massmedier och masskommunikation som var dominanta på 60- och 70-talet. Huvudsyftet 

med modellen är att lyfta fram att kommunikationsprocessen aldrig är neutral och linjär utan 

föränderlig och påverkbar genom alla dess steg. Halls kommunikationsmodell ligger till grund för 

många nyare kommunikationsmodeller (Scanell, 2007). 

 

2.2.8 ‘The medium is the message’  
McLuhan är ytterligare en respekterad forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap som 

bland annat är känd för uttrycket ‘The medium is the message’. Uttrycket innebär att man 

uppfattar ett meddelande olika beroende på mediet som sänder ut det. Mediet i sig själv har ett 

budskap och därför är inte innehållet det viktigaste. McLuhan hävdade att vi lever i visuellt 

samhälle där våra sinnen, framförallt vår syn påverkar hur vi tolkar och förstår vår omvärld. Han 

menade att för att kunna avgöra hur ett meddelande tas emot och hur det påverkar människans 

sinne är det viktigt att fokusera på mediet och kanalernas egenskaper, inte på innehållet i 

meddelandet (Scannell, 2007). Denna teori är relevant för denna studie då stort fokus ligger på 

kanaler och dess påverkan på budskap.  

 

2.2.9 Strategier 
En strategi är en plan som upprättas inom bland annat organisationer när man ska strukturera 

upp och planera arbetet. För att strategiprocessen ska fungera som ledningen önskar måste de 

formulerade målen och visionen vara begripliga och meningsfulla för den anställde, vilket ställer 

stora krav på internkommunikationen. Bennis & Naus menar att det inte räcker med att endast ha 

en legitim vision. För att en organisation ska kunna bli framgångsrik måste visionerna växa fram 

ur de samlade behov som finns inom organisationen samtidigt som alla viktiga aktörer måste 

känna tillit till den och kunna försvara den (Johansson 2003). Broms och Granberg diskuterar om 

visioner egentligen enbart är till för att stimulera ledningens “ego” eller om det verkligen är viktig 

för företag och organisationernas medarbetare. I sin artikel Visioner och verkighet ställer 

Johansson (2003) frågan: Leder utarbetade strategier och planer till entusiasm och delaktighet? 

För att kunna skapa en effektiv grupp anser Withworth(2011) att det är viktigt att varje medlem 

av den gruppen “har en tydlig bild av organisationens vision, mål och syfte och för att denne 

sedan ska kunna arbeta i linje med dem”. Att uppnå detta i en liten organisation är relativt enkelt, 

då sträckorna som informationen ska färdas inte är särkilt långa. Men för en stor organisation 
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behövs det tydliga strategier och en strukturerad och formell kommunikation för att bli en 

framgångsrik organisation (Whitwoth 2011).  
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3. Material och metod 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet vid utformandet studien. Vi har valt att göra en triangulerande 

studie bestående av en kvantitativ enkätundersökning och fyra kvalitativa samtalsintervjuer. Dessa metoder har en 

kompletterande funktion i förhållande till varandra och har valts för att skaffa en så bred och omfattande 

uppfattning som möjligt av studieobjektet. Att få en tydlig helhetsbild över problemområdet är viktigt för att 

kunna besvara våra frågeställningar. Som inledning till detta kapitel presenteras den fallstudie som gjorts och en 

kort genomgång av pilotstudien. Därefter presenteras metodval, urval, tillvägagångssätt och operationalisering av 

frågeställningarna i respektive metod. Därefter diskuteras undersökningens validitet och reliabilitet och slutligen 

presenteras en metoddiskussion där vi ger metodkritik samt tar upp de etiska aspekterna på metodvalen. 

 

3.1 Fallstudie 

Vid undersökningar av internkommunikation på en organisation eller företag finns det 

problematik när det kommer till i vilken utsträckning man kan generalisera resultaten och jämföra 

dem med andra organisationer. Vi har valt att genomföra en fallstudie vilket innebär att vi valt att 

undersöka en organisation genom att titta på flera olika variabler, för sedan kunna jämföra dessa 

mot idealfallet (Strid 1999). Efter denna fallstudie kan vi enbart uttala oss om hur 

internkommunikationen på Karlskoga kommun ser ut. Vi kan alltså inte göra en jämförelse med 

andra organisationers internkommunikation, utan enbart mot ett idealfall. 

Det vi i denna uppsats menar med ett idealfall är ett företag eller en organisation där 

internkommunikationen fungerar felfritt enligt teorier kring internkommunikation. 

 

3.1.1 Empirisk bakgrund - Karlskoga kommun 

All information som presenteras i detta avsnitt är empiri från muntliga källor och skriftliga dokument från 

Karlskoga kommun, samt från kommunens webbplats.  

 

Karlskoga kommun är en organisation där verksamheten bedrivs i både förvaltnings- och 

bolagsform. Kommunen är indelad i sju stycken olika förvaltningar och även ett antal bolag. 

I kommunfullmäktige sitter 51 ordinarie ledamöter som tillsammans är det högsta beslutande 

organet inom kommunen. Där fattas alla viktiga beslut kring hur kommunen ska organiseras, 

vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet ska fördelas. Det är även kommunfullmäktige som 

utser ledamöter i kommunens bolag. Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och ansvarar 

för den löpande verksamheten i kommunen med hjälp av tjänstemän från ledningskontoret. 
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Figur 1- Organisations karta över Karlskoga kommun. 

 

På Karlskoga kommun arbetar i dagsläget ca 2500 anställda. De tre förvaltningar som ingår i 

denna fallstudie är Kultur- och föreningsförvaltningen, Folkhälsoförvaltningen och 

Kommunstyrelsens ledningskontor.  De tre förvaltningarna har tillsammans 408 anställda, 

inklusive både tillsvidare- och visstidsanställda och enkäten besvarades av 271 personer. 

 

Folkhälsoförvaltningen har funnits sedan 2004 och är en gemensam nämnd/förvaltning med 

Degerfors kommun. De arbetar enligt kommunallagen 97 angående lagen kring gemensamma 

nämnder, vilket betyder att de har en politisk styrning med representanter från båda 

kommunerna. I förvaltningen arbetar man med övergripande folkhälso- och 

barnkonventionsarbete samt kost- och städverksamhet. 

Kultur- och föreningsförvaltningen har funnits som en enad förvaltning sedan 1994 då 

kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen under en omorganisation enades under ett och 

samma namn. Kultur- och föreningsförvaltningen vid Karlskoga kommun var den första 

kommunen i Sverige med det namnet. Kultur- och föreningsförvaltningen består av Biblioteket, 

Kulturskolan, Fritid- och turism samt ett kansli för gemensam service, utveckling och olika 

projektarbeten. 
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Kommunstyrelsens ledningskontor arbetar med ledning och samordning av den kommunala 

verksamheten. I förvaltningen arbetar man med utvecklingen av kommunen som helhet. 

Dessutom arbetar man med administrativ service, personalfrågor, ekonomi, inköp, 

information/kommunikation och IT. 

 

Karlskoga kommun arbetar för att bli en mer attraktiv kommun som ska locka till sig nya 

invånare samt behålla de befintliga invånarna och få dessa att vara stolta över sin 

stad. Kommunens grundtanke är att i en stark kommun har de anställda en gemensam 

uppfattning och syn på organisationen samt en medvetenhet kring uppsatta mål. 

 

Vision 2020 

I Karlskoga kommun finns det en övergripande vision som kallas Vision 2020. Den är framtagen 

i ett samarbete mellan Karlskoga kommun och orten Karlskoga. Visionen är framarbetad av 

konsulter och är baserad på en rapport, Karlskogarapporten, som är resultatet av en omfattande 

genomlysning av kommunen utifrån sex olika utgångspunkter. Visionen har delats ut till alla 

anställda på kommunen och är i form av en guldbroschyr.  Visionen har utformats med sikte på 

framtiden och innehåller fyra stycken så kallade ledstjärnor. 

Ledstjärnorna i arbetet är: 

• Förnyelse med hjälp av traditionen 

• Utveckla det centrala och sjönära Karlskoga 

• Utbildning i nationell framkant 

• Samverkan som gör skillnad 

För att bli en stark organisation och uppnå visionen vill kommunen börja med att förbättra sin 

internkommunikation. Enligt kommunikationsavdelningen finns idag ingen tydligt utarbetad 

kommunikationsplan för de anställda vid Karlskoga kommun. Detta borde enligt teorier inom 

organisationskommunikation finnas då det är en del av de idéer som formar en organisation 

(Bruzelius & Skärvad 2004). Det här en av anledningarna till att vi anser att detta är ett intressant 

fall att studera då målen för kommunikationen är höga och enligt kommunen själva, en viktig 

aspekt för att bli en framgångsrik och stark kommun.  
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3.1.2 Pilotstudie 

Inför uppsatsen har en pilotundersökning utförts, detta för att testa de frågor vi formulerat och 

se huruvida respondenterna förstår och besvarar frågorna på ett korrekt sätt. Pilotstudien 

utfördes på en offentlig organisation, men i en mindre skala. Både enkät och intervju användes 

som metod vid pilotstudien. Pilotstudien behandlade internkommunikation, engagemang, 

delaktighet, stolthet och kanaler samt varumärke och profil. De sista två begreppen valde vi dock 

att stryka på grund av en ny vinkling i huvudstudien. Efter att pilotstudien genomfördes kunde vi 

göra en del förbättringar av formuleringar, ordval och svarsalternativ i enkäten, detta i samråd 

med våra kontakter på Karlskoga kommun.  

En insikt som pilotstudien gav oss var att internkommunikation uppfattas olika av ledningen och 

anställda i de yttre leden, då ledningen ofta har en mer positiv bild av till exempel intranätet än de 

anställda har. Då pilotundersökningen endast utfördes i en liten skala kan vi inte dra några 

egentliga slutsatser av de resultat som kom av den. Dock såg vi intressanta mönster och frågor 

som vi valde att vidareutveckla och undersöka djupare i den kommande studien. Att genomföra 

en pilotstudie gav oss många lärdomar inför den riktiga undersökningen. Vi har lärt oss av en del 

misstag som till exempel val av plats för intervjuer och vikten av spontana och uppföljande 

frågor. Enkätundersökningen genomfördes digitalt och utan komplikationer, vilket bidrog till att 

vi valde att behålla samma enkätverktyg även i huvudstudien. 

 

3.2 Metod  

Metod är någonting man använder sig av för att få svar på frågor, ett tillvägagångssätt för detta. 

(Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). I första hand forskningsområdet och syftet som 

styr valet av metod. Kvantitativa metoder fungerar bäst då det gäller att uppnå generell kunskap i 

ett ämne och för att kunna se samband i stora mängder material, till exempel hur många eller hur 

vanligt något är (Ekström & Larsson, 2000; Trost, 2007). En kvalitativ metod blir aktuell när det 

handlar om att få djupare förståelse för ett fenomen och dess kvaliteter. Förslagsvis när man är 

intresserad av att försöka människors sätt att resonera (Ekström & Larsson, 2000; Trost, 2007). 

 

Trost (2007) menar att dessa metoder dock är lika mycket värda och kan med fördel användas i 

kombination med varandra, vilket vi valt att göra i denna studie. Att kombinera och sätta två 

metoder mot varandra kallas för att göra en metodtriangulering. Denna kombination används i 

syfte att kompensera svagheter i en metod med en annan samt att skapa en djupare och bredare 

förståelse (Östbye m.fl, 2003). 
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3.3 Kvantitativ metod - enkät 
För att få ett representativt resultat av hur ett stort antal människor uppfattar ett ämne är enkäter 

den mest lämpade metoden (Ekström & Larsson, 2000). 

Trost (2007) beskriver valet av metod för enkät som att “om frågeställningen gäller hur ofta, hur 

många eller hur vanligt, då skall man göra en kvantitativ studie.” 

Enkätundersökningar används inom forskning när attityder och beteendemönster ska kartläggas 

och attityder kring internkommunikation och hur den påverkar engagemang och delaktighet är 

precis det denna studie ämnar undersöka (Östbye m.fl. 2003).  

Enkät som metod är framförallt användbar när det inte går att observera personers attityder 

direkt (Ekström & Larsson, 2000). I enkätundersökningar kan man ställa frågor på två olika sätt; 

genom öppna eller slutna frågor. Öppna frågor innebär att respondenten själv har möjlighet att 

fylla i svaret skriftligt medan slutna frågor innebär att svarsalternativ redan finns färdiga och att 

det endast går att välja mellan dem (Östbye m.fl. 2003). Vår enkät innehåller slutna frågor för att 

undvika felsvar och därmed öka validiteten, samt för att underlätta sammanställningen av svaren. 

 

Det övergripande syftet med denna kvantitativa undersökning är att ta reda på hur de anställda 

vid Karlskoga kommun uppfattar kommunens interna kommunikation och hur en fungerande 

internkommunikation bidrar till ökat engagemang och delaktighet.  

 

3.3.1 Urval och representativitet 
Enkäterna har distribueras till tre av sju förvaltningar på Karlskoga kommun. Detta urval har 

gjorts efter att ha tillfrågat samtliga sju förvaltningar inom kommunen om deras intresse för att 

delta i studien och tre förvaltningar anmält sig intresserade av detta. Denna typ av urval kallas ett 

icke slumpmässigt urval med ett ja-sägarurval i nästa steg. Urvalet passade bra för 

undersökningen eftersom att det blir omöjligt att använda hela populationen, alla anställda inom 

hela Karlskoga kommun, som respondenter då den mängden data som en så pass stor 

undersökning genererar skulle vara för stor att hantera under en studie som löper över tio veckor. 

För att uppnå så hög validitet som möjligt har ett minimum för antal besvarade enkäter är satts 

till 150 stycken. 

 

För att kunna göra generaliserande uttalanden kring populationen är det viktigt att man i statistisk 

mening först gjort ett representativt urval (Trost, 2007). Detta innebär att de utvalda 

respondenterna motsvarar och representerar hela populationen men i en mindre skala (ibid). Idag 
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finns det 2500 anställda vid Karlskoga kommun vilket innebär att ett urval på 408 personer, alltså 

16,32 % av de anställda, vilket bör vara representativt och kunna ge en generell bild av 

populationen. 

 

3.3.2 Tillvägagångssätt 
Vi utformade vår enkät via plattformen Google. Google har ett enkätverktyg där ett formulär lätt 

kan utformas med olika slags svarsalternativ och skalor. Inledningsvis fanns det en text, ett så 

kallat missivbrev, som riktade sig till respondenterna från oss skapare. Där skrevs en förklaring 

till varför enkäten genomförs, vilka som utför studien och en kortare förklaring till hur den fylls i. 

De flesta frågorna i enkäten var formulerade som påståenden, där respondenten fick gradera sitt 

svar på en skala mellan ett och fem, där ett innebär att de inte håller med alls och fem innebär att 

de håller med fullständigt. Det fanns även frågor där flera val kunde göras och vanliga frågor där 

endast ett svar kunde väljas. Enkäten skickades via en länk till kommunikationschefen på 

Karlskoga kommun som distribuerade den ut i organisationen, till chefer och medarbetare. På de 

avdelningar där de anställda inte har tillgång till datorer gjordes utskrifter av enkäten som 

distribuerades till de anställda vid APT. Insamlingen av data gick smidigt i Googles verktyg då de 

enkäter som besvarades digitalt sammanställs i ett kalkylblad som ger god översikt över svaren. 

På de avdelningar inom förvaltningarna som inte arbetar med datorer och som besvarade enkäten 

som en postenkät samlades den ihop och bearbetades manuellt. De svar som samlades in 

omvandlades till variabler enligt ett kodningsschema som vi upprättat, för att vidare kunna föras 

in i statistikverktyget SPSS. I detta statistikverktyg kan man sedan enkelt och smidigt se resultat, 

dra slutsatser genom att ta fram olika diagram och tabeller samt analysera vår insamlade data. 

 

3.3.3 Operationalisering av enkät 
Frågorna i vår enkät är utformande på ett enkelt och rakt sätt för att försöka minimera risken för 

bortfall och felsvar.  Vi har valt att dela upp enkäten i olika kategorier, vilka är Kommunikation 

på arbetsplatsen, Vision och mål inom organisationen, Kommunikationsförhållanden och 

delaktighet, Närmaste chef, Kommunikationskanaler och Effektindikatorer. Denna indelning har 

gjorts för att underlätta för respondenterna då frågor kring samma ämnen kopplas ihop, vilket 

minimerar risken för förvirring. Att dela in frågorna i kategorier underlättar även för oss då vi på 

ett mer överskådligt sätt kan koppla rätt grupp frågor till respektive frågeställning och därmed 

tydligt kunna se att vi följer vårt syfte.  

 

För att kunna kartlägga hur internkommunikationen fungerar vid de olika förvaltningarna har vi 
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inledningsvis ställt frågor kring vilken förvaltning respondenterna tillhör samt ifall de är 

medarbetare med eller utan chefsansvar. Då de olika förvaltningarna eventuellt arbetar på olika 

sätt med internkommunikation är det intressant att göra denna uppdelning för att få en tydlig bild 

av detta.  För att få en generell bild över respondenternas attityd kring internkommunikation 

ställs i inledningen även frågan “Anser du att det är viktigt med internkommunikation?” Den är 

tänkt att kunna ställas mot frågor kring upplevelsen av internkommunikation inom kommunen 

för att se ifall intresset av internkommunikation påverkar inställningen och engagemanget. 

 

Kommunikation på arbetsplatsen 

Detta avsnitt handlar om hur internkommunikation fungerar inom organisationen och frågor har 

formulerats för att ta reda på hur respondenten kommer i kontakt med information, för att i 

nästa steg kunna titta på vilka kanaler för internkommunikation som är mest omtyckta. Utöver 

frågor kring kanaler ställs frågor som ”Jag känner mig medveten och välinformerad om vad som 

händer på min arbetsplats” samt “Jag har tillräckligt med information för att kunna utföra mitt 

dagliga arbete” För att en anställd ska känna sig delaktig i en organisation behöver denna få till sig 

information, och framförallt förstå informationen. För att förstå behövs tid för att ta 

informationen till sig. Därför har vi även formulerat en fråga där vi vill se om respondenterna 

känner att det finns tillräckligt med tid för att kunna tillgodogöra sig all information som 

kommuniceras. 

 

Vision och mål inom organisationen 

Under denna rubrik ställs frågor för att se ifall organisationen lyckats sprida information kring 

mål och visioner med hjälp av den interna kommunikationen. Att ha god kännedom innebär 

medvetenhet, vilket i sin tur påverkar känslan av delaktighet. Exempel på frågor är; “Jag har god 

kännedom kring kommunens uppsatta mål och visioner”, “Jag får tillräckligt med information 

om min förvaltnings mål och styrmått” och “Jag vet hur jag ska arbeta för att bidra till att 

förvaltningen (och därmed kommunen) når sina mål”. 

 

Kommunikationsförhållanden och delaktighet 

Detta avsnitt innehåller frågor som relaterar till organisationskultur. Umgängeston, öppenhet och 

kommunikationsmiljö är termer som tas upp i frågorna. Att det finns en bra miljö för 

kommunikation påverkar hur de anställda känner för sin arbetsplats, vilket i sin tur påverkar 

känslan av delaktighet i organisationen som helhet. Då delaktighet är ett nyckelord i denna studie 

läggs mycket vikt vid det begreppet i detta avsnitt. “Jag känner mig delaktig på min 



24 

 

arbetsplats/avdelning” och “Jag anser att min arbetsgivare anstränger sig för att göra mig delaktig 

på min arbetsplats/avdelning” är exempel på frågor som ställs till respondenterna. 

 

Närmaste chef 

Här ställs frågor rörande de anställdas närmaste chef. Detta görs för att undersöka om det finns 

några problem med internkommunikationen inom någon av förvaltningarna. Åter går dessa 

frågor att koppla till delaktighet då det är viktigt att känna tillit och förtroende för sin närmaste 

chef. Vi vill se ifall tillit och förtroende för den närmaste chefen, som är en av de huvudsakliga 

kommunikationskanalerna, påverkar engagemanget och delaktigheten på arbetsplatsen.  

 

Kommunikationskanaler  

Frågor som ligger under avsnittet kommunikationskanaler är skapade för att de ska kunna mäta 

hur de anställda värderar de olika kommunikationskanalerna som används inom organisationen 

och huruvida dessa innehåller rätt information samt rätt mängd information. Att respondenterna 

känner att de får till sig rätt mängd av bra information påverkar känslan av delaktighet i 

organisationen. Frågorna är delvis uppdelade efter vilka kanaler som finns, t.ex. möten, intranät 

och nyhetsbrev. Detta för att reda ut hur respektive kanal används och åsikter om dem.  

“Jag får värdefull information på våra möten/APT”, “Det finns information på intranätet som 

tydliggör organisationens mål” och “Mängden e-post/nyhetsbrev jag får är befogad och 

hanterbar”. 

 

Effektindikatorer 

Effektindikatorerna är frågor som är tänkta att mäta vilken effekt kommunikation kan ha på de 

anställda.  Den externa marknadsföringen kan enligt Heide, Johansson & Simonsson (2005) 

stärka medarbetarnas identifikation med organisationen. Därför har vi även ställt frågor kring i 

vilken utsträckning de anställda känner sig stolta över organisationen och ifall den externa 

marknadsföringen påverkar deras stolthet.  

 

3.4 Kvalitativ metod – samtalsintervju 

Den kvalitativa metod som används i denna undersökning är samtalsintervju. En kvalitativ 

intervju innebär att man ställer relativt korta frågor och får utmålande och detaljrika svar av 

respondenten (Trost, 2010). Det finns många fördelar med kvalitativa intervjuer som metod. Det 

kan bland annat vara fördelaktigt att använda för att få tillgång till information som annars kan 

vara svårtillgänglig, eller till exempel för att få kommentarer till- och bekräftelser kring data som 
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samlats in från andra källor (Östbye m.fl, 2003). I motsats till kvantitativa undersökningar, som 

ofta i hög grad är standardiserade, är den kvalitativa intervjun ofta mer öppen. Språkbruk, 

formuleringar, ordningsföljd på frågor och uppföljningsfrågor skiljer sig från intervju till intervju 

och skapar därmed stora variationsmöjligheter (Trost, 2007). 

Andra typer av kvalitativa intervjuer kan vara gruppintervju, eller fokusgrupp som det även kallas. 

En fördel med att genomföra en gruppintervju kan vara att samtalet utvecklas åt oväntade håll 

under intervjuns gång, men denna typ av intervju kan även föra med sig en del problem. Det kan 

finnas personer i gruppen som antingen är ovanligt tystlåtna och gärna håller sig i bakgrunden 

eller personer som är extra utåtriktade, som gärna pratar mycket och därmed dominerar samtalet. 

Frågan om auktoritet kan också påverka resultaten i en fokusgrupp. Sitter exempelvis en chef 

med i samma grupp som sina anställda, eller bara en människa med ovanlig pondus, kan detta 

innebära att folk håller tillbaka eller fogar sig efter den rådande åsikten. Fokusgruppsintervjun kan 

istället vara att föredra när målet med undersökningen är att generera nya idéer eller att ta reda på 

folks erfarenheter (Trost, 2007). 

 

De samtalsintervjuer som genomförs i den här undersökningen är tänkta att ge en bild av hur 

Karlskoga kommun ser på sin internkommunikation ur ett chefsperspektiv och hur de arbetar 

med att göra sina anställda delaktiga och engagerade. Tanken med att intervjua chefer är att 

kunna ställa dessa intervjuer mot de svar som vi får ut av enkätundersökningen som utförs på 

anställda i organisationen. Detta för att få en så komplett bild som möjligt av problemområdet 

för att på bästa sätt kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

I den här studien har vi gjort fyra stycken kvalitativa samtalsintervjuer med chefer som har olika 

positioner inom organisationen. Dessa intervjuer gjordes efter att enkätformuläret, som är vår 

kvantitativa studie, hade utformats och skickats ut till respondenterna. Intervjuerna genomfördes 

på ett semistrukturerat sätt, vilket innebär att en intervjumanual med ett tydligt tema och färdiga 

frågor fanns med under intervjun men det fanns även utrymme för att ställa spontana 

uppföljningsfrågor. En semistrukturerad intervju är betydligt mer flexibel än en strukturerad 

intervju, där man utgår från en mer strikt intervjumanual (Östbye m.fl, 2004). Den 

semistrukturerade modellen passade vår studie bäst då den i större utsträckning ger utrymme för 

intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Uttömmande och personliga svar var det vi 

eftersökte för att sedan kunna titta på skillnader i åsikter och uppfattningar hos respektive 

informant. 
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3.4.1 Urval och representativitet 
Då en studie där intervjuer med alla anställda med chefsansvar skulle innebära ett alldeles för 

omfattande arbete valde vi att göra ett urval på fyra chefer som kontaktades genom att ett 

snöbollsurval genomfördes. Ett snöbollsurval innebär att man tillfrågar en person som ger hjälp i 

sökandet efter respondenter eller informanter (Ekström & Larsson, 2000). Intervjuerna har 

utförts med chefer på olika nivåer i organisationen som är väl insatta i arbetet med 

internkommunikationen i Karlskoga kommun. De personer som intervjuats representerar således 

övriga chefer ute i organisationen. 

Det är två stycken förvaltningschefer, en utvecklingschef och en verksamhetsstrateg som fått 

agera informanter i denna kvalitativa undersökning. Det är på grund av chefernas position, hur 

pass insatta de är och deras bakgrund som just dessa informanter valdes ut i samråd med våra 

kontakter från Karlskoga kommun.  

 

Informanter vid intervjuerna är: 

 

Ulrika Lundgren, förvaltningschef 

Hans Lundell, förvaltningschef 

Stina Lidbäck Ohlsson, verksamhetsstrateg 

Lars Näsström, utvecklingschef 

 

3.4.2 Tillvägagångssätt 
Det var genom våra kontakter på Karlskoga kommuns kommunikationsavdelning som vi kom i 

kontakt med våra informanter. Vi angav vilka typ av chefer vi var intresserade av och de hjälpte 

oss att komma i kontakt med de rätta personerna och bokade in tillfällen för intervjuer.  

Innan vi utförde samtalsintervjuerna upprättade vi intervjumanualer. Vi började våra 

samtalsintervjuer med att förklara för informanten i fråga hur intervjun skulle gå till och vad det 

svarsmaterial som vi får ut av intervjuerna är tänkt att användas till. 

Alla intervjuer tog plats i Karlskoga kommuns lokaler hos respektive intervjuperson. Det var ett 

personligt möte och intervjuerna varade i ungefär en timme var. I rummet fanns vi 

intervjutillfället endast vi och informanten för att få en avslappnad stämning utan störande 

moment runt omkring. Intervjun spelades in via en inspelningsfunktion i en iPhone. 

 

De frågor som ställdes i intervjuerna var formulerade med syfte att skapa diskussion och leda 

vidare in på fler frågor som kom upp under samtalets gång. För att vi skulle kunna få ut så 



27 

 

mycket som möjligt av intervjuerna och de svar som vi samlade ihop under dessa, använde vi oss 

av enkätfrågorna som stöd då vi utformade frågor inför intervjuerna. Detta dels för att fylla igen 

möjliga luckor från enkätsvaren, men även för att få ett annat perspektiv och ett mer utmålande 

svar på motsvarande fråga i enkäten - fast ur en chefs perspektiv. Vi försökte eliminera ledande 

frågor helt och håller under intervjuerna, men gav då och då förslag till informanten som denne 

kunde använda sig av för att svara på våra frågor. När vi gjorde detta var det för att personen inte 

förstod vilket slags svar vi var ute efter. 

 

För att sedan kunna utläsa speciella mönster och se om det finns olika passager med mera i 

intervjuerna, valde vi att analysera det inspelade materialet genom transkribering. Att transkribera 

innebär att översätta det talade språket till skrift, detta för att det lättare går att utläsa mer relevant 

information ur transkriberat intervjumaterial, så som citat, passager och mönster. Att transkribera 

ger en möjlighet att hitta nya samband och tolkningar än vad som uppfattades vid själva 

intervjutillfället (Östbye m.fl, 2004). Tveksamma svar var en av de saker som vi kunde ringa in 

efter transkriberingen av intervjuerna. 

 

3.4.3 Operationalisering av samtalsintervju 

Inför intervjuerna skapade vi intervjumanualer som skulle hjälpa oss att hålla fokus på de frågor 

som vi ville få besvarade. I de kvalitativa samtalsintervjuerna var frågorna som tidigare nämnt så 

kallade öppna frågor. Vi intervjuade personer från olika förvaltningar, vilket kan ge oss en bild av 

om det finns skillnader i hur internkommunikationen fungerar i olika delar av organisationen, 

indikationen på varför det är så samt hur de olika cheferna arbetar med att göra sina anställda 

delaktiga i sin arbetsplats. Frågorna till intervjuerna var inte kategoriserade så som vi valt att 

arbeta med enkätfrågorna. Istället valde vi frågornas ordning på så sätt att de bildade en röd tråd 

igenom intervjun och kunde kopplas till uppsatsens frågeställningar.  

 

Intervjuerna inleddes med allmänna frågor om namn, vad personen arbetar med och hur länge 

man haft den position som man har idag. Utöver de frågor som motsvarar de som ställdes i 

enkäten lade vi till frågor om vision, som kan kopplas till den första frågeställningen i uppsatsen. 

Ett exempel var att vi bad informanterna om att de skulle berätta om visionen och hur man inom 

förvaltningen arbetar med visionsarbete för att nå de uppsatta mål som finns inom den. Vi ville se 

ifall visionen är någonting som man faktiskt använder sig av i sitt kommunikativa arbete, hur man 

i så fall gör det och ifall visionen är känd av cheferna inom Karlskoga kommun. Vi använde oss 

av fler frågor än de som ställdes i enkäten för att få mer djupgående och fylligare resultat och 
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kunde även ställa följdfrågor vid intervjutillfällena då oklarheter uppstod kring de svar som 

informanten gav oss. Exempel på en sådan oklarhet var då en informant talade om nyhetsbrev 

som kanal för internkommunikation. Följdfrågan blev om nyhetsbrevet är någonting som sänds 

hem till de anställda eller om det handlade om ett brev till alla på en avdelning som sattes upp på 

en anslagstavla, eftersom att vi hanterat nyhetsbrev och anslagstavla som två skilda kanaler i 

enkätundersökningen. Några av frågorna behandlade val av kanaler, som hur man brukar 

kommunicera med medarbetarna och om man tror att valet av kanal påverkar hur man uppfattar 

informationen. Dessa skapades för att få chefernas perspektiv på vad som är effektivt och bra 

gällande valet av kanal då vi i enkäten bett alla de anställda att besvara hur man får till sig 

information samt hur man vill få till sig information. Chefernas svar på dessa frågor är intressanta 

att jämföra med alla anställdas övergripande svar, vilket hjälper oss att besvara den andra 

frågeställningen som uppsatsen har. Frågor som skapades för att kunna besvara frågeställning 

nummer tre har att göra med hur man kan påverka känslan av delaktighet och engagemang 

genom internkommunikation. För att utreda denna fråga har många frågor ställts inom flera olika 

ämnen så som vision, representant, tid, kanaler med mera. Exempel på frågor är: Finns det tid att 

ta till sig informationen på arbetstid? Vilka kanaler skapar delaktighet? Hur gör man någon 

delaktig genom internkommunikation? Vad är en bra representant för Karlskoga kommun och 

vad behövs inifrån för att kunna vara en god representant? 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Två grundläggande begrepp inom det vetenskapliga arbetssättet är validitet och reliabilitet oavsett 

vilken metod man använder sig av för att undersöka någonting vetenskapligt Ekström & Larsson 

(2000). De båda begreppen används för att bedöma kvaliteten i en undersökning. Validitet är 

“värdet av de uppgifter vi får in” (Kylén, 2004). Validitet är också det som vi kommer att 

diskutera mest, då Östbye m.fl, (2003) anser att “det är det mest centrala begreppet” då det även 

kan inrymma reliabilitet. Om frågan man ställer mäter det den är avsedd att mäta så har den 

validitet och genom detta kan vi avgöra om en hel intervju eller en enkät har giltighet (Trost, 

2010; Östbye m.fl, 2003). Reliabilitet i sin tur betyder att undersökningen är tillförlitlig och att 

sannolikheten att uppnå samma resultat i flera oberoende undersökningar är stor. Reliabilitet 

handlar alltså om undersökningen är utförd på ett korrekt sätt, att det inte finns några felaktiga 

källor och att informanter/respondenter gett ärliga svar (Ekström & Larsson 2000).  

Vi kan aldrig vara helt säkra på att vi eliminerat missförstånd eller icke sanningsenliga svar helt, 

vilket kan påverka både reliabilitet och validitet för studien. 

Mätfel är någonting som Östbye m.fl. (2003) tar upp främst gällande kvantitativa undersökningar. 
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Det innebär att det blir skillnad mellan det som går att observera och verkligheten, exempelvis 

genom att en respondent inte förstår exakt vad man vill ha reda på i en enkät. 

Vid en intervju kan informanten känna sig pressad och “ge det svar som han eller hon tror att 

forskaren vill ha” vilket också blir en typ av mätfel (Östbye m.fl, 2003).  

 

3.5.1 Validitet och reliabilitet - kvantitativ metod 

Vi har arbetat med en enkät där frågorna är fasta och respondenterna har fått svara på samma 

frågor. Därmed är sannolikheten för validitet hög. Enkäten kan även återanvändas och skickas ut 

igen om ett större antal svar skulle behövas och dessutom har frågorna tidigare genomgått en 

pilotundersökning. När man som respondent får en enkät med bundna svar kan det kännas svårt 

att svara helt sanningsenligt. Därför har vi valt att använda skalor i många av våra frågor, där man 

kan svara mellan ett och fem. Detta ger oss högre validitet i undersökningen än om vi enbart 

hade haft två svarsalternativ. Då vi använder oss av en urvalsgrupp som är relativt stor och då 

enkäten har besvarats av 271 respondenter, 66,4%, ger det validitet för undersökningen. Att de 

besvarar enkäten helt anonymt ger oss också högre validitet. I och med att vi uppfattat att det 

finns arbetsgrupper, särskilt i en av de tre förvaltningarna, som inte använder sig av datorer som 

verktyg i sitt arbete så utformades enkäten på ett sätt så att den också kunde skrivas ut. Detta 

gjorde vi för att nå ut till så många som möjligt i vår urvalsgrupp. Ett problem med att enkäten 

distribuerades även i pappersformat är att frekvensen av felsvar blir högre då det är lättare för 

respondenten att hoppa över frågor eller fylla i dubbla svar. Detta problem kunde vi undvika vid 

webbenkäten då frågorna gjordes obligatoriska. (Ekström m.fl, 2000; Östbye m.fl, 2004) 

 

Reliabilitet anser vi också att vår enkätundersökning har. Detta på grund av att vi arbetat med att 

vara tydliga och transparenta i vår beskrivning av tillvägagångssättet samt gällande teorierna i 

studien. Det som drar ner reliabiliteten för enkätundersökningen är att vi inte kan kontrollera om 

våra respondenter gett sanningsenliga svar på frågorna, men vi ser samtidigt att vi gjort en så 

omfattande undersökning att vi bör kunna generalisera utifrån den. Vi vet att enkäterna blivit 

utförda på rätt sätt eftersom att man inte kunde avsluta enkäten utan att ha fyllt i svarsalternativ 

på alla frågor. Detta gäller dock inte de enkäter som delades ut till respondenterna utan tillgång 

till datorer (Ekström & Larsson, 2000). 

 

3.5.2 Validitet och reliabilitet - kvalitativ metod 

I de kvalitativa samtalsintervjuer som vi valt att göra anser vi att vi har uppnått hög validitet. Vi 

har valt ut de fyra informanterna på grund av den position i organisationen som de har eftersom 
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att vi ville undersöka frågeställningarna ur ett chefsperspektiv. De frågor som vi ställde är, enligt 

den pilotintervju som vi tidigare gjorde, lätta att förstå och besvara. Vi kunde under intervjuernas 

gång föra en diskussion med informanterna efter att frågorna ställts, vilket gör att svaren på 

frågorna blir mer omfattande än svaret på frågan i sig. Eftersom att vi själva utförde intervjuerna 

kunde vi också styra diskussionen in på rätt spår när samtalet tenderade att hamna utanför 

frågans ämne. Vi kunde även förtydliga vad för slags svar det var som vi var ute efter om detta 

inte framgick tydligt för informanten. I och med att intervjuerna spelades in och därefter 

transkriberades grundligt har vi i efterhand kunnat utläsa samband och passager som vi inte 

uppmärksammade vid utförandet av intervjun. Detta stärker undersökningens validitet och ger 

den transparens. I och med att vi valt att använda en metodtriangulering som teknik stärks 

validiteten för undersökningen. (Ekström m.fl, 2000; Östbye m.fl, 2004) 

 

I våra kvalitativa samtalsintervjuer har vi också jobbat för att uppnå reliabilitet, tillförlitlighet, i 

undersökningen. Vi anser att vi uppnår reliabilitet i undersökningen på grund av att vi utförde 

intervjuerna efter intervjumanualer, spelade in informanternas svar, har beskrivit tillvägagångssätt 

på ett utförligt sätt och valde ut rätt informanter för undersökningen. Informanternas åsikter kan 

dock vara färgade på grund av ställningen i organisationen vilket kan dra ner tillförlitligheten. 

Svaren ska vara ärliga för att uppnå reliabilitet enligt (Ekström & Larsson 2000). Att vi 

observerade personerna under intervjuerna kan dock ha bidragit till reliabilitet eftersom att vi 

kunde avläsa kroppsspråk och miner. Transkriberingen av samtalsintervjuerna ger även dem 

möjligheter till att avläsa om informanten svarat ärligt. Dessutom har vi båda närvarat vid 

intervjuerna och analyserat det transkriberade materialet tillsammans (Ekström & Larsson, 2000). 

 

3.6 Metodkritik 

Efter att ha genomfört undersökningen med en kvalitativ och en kvantitativ metod är vi nöjda 

med att ha använt tekniken metodtriangulering. Båda metoderna har sina för- och nackdelar men 

kan tillsammans skapa en undersökning med både hög validitet och reliabilitet. Ett av de problem 

som finns med enkätundersökningar, eller kvantitativa studier överlag är att det är inte är helt lätt 

att göra så att frågorna mäter rätt saker. Att utföra en operationalisering på rätt sätt för att “hitta 

mätbara indikationer på de begrepp man vill studera” är svårt (Ekström & Larsson, 2000). Har 

man genomfört en bra operationalisering av syftet kan frågeställningarna lätt besvaras. 

 

Något som vi inte tänkte på i utformandet av enkäten var att alla respondenter inte har tillgång till 

datorer. Att enkäten distribuerades till dem i pappersform var i sig inte det problematiska utan 
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problemet låg i att en del frågor rörde ämnen som intranät och e-post. Dessa frågor besvarades 

väldigt olika av den personal som inte använder sig av dessa kanaler. En del respondenter 

lämnade frågorna tomma vilket innebär att vi hanterade dem som felsvar, medan andra svarade 

med en låg siffra vilket inte heller ger en rättvis helhetsbild. Frågorna borde ha utformats så att 

respondenten hade kunnat svara att man inte använder sig av datorer och därmed inte intranätet. 

 

Det faktum att vi i vår enkät enbart använde oss av slutna frågor gjorde att datainsamlingen blev 

lättare och mer kontrollerad eftersom att inga nya variabler ska behöva skapas. Slutna frågor 

innebär att svarsalternativ redan finns färdiga och att det endast går att välja mellan dem. De 

används med fördel när man vill begränsa utfallet till viss del och styra över vilken nivå svaren 

hamnar på. Öppna frågor innebär istället att respondenten själv har möjlighet att själv fylla i 

svaret skriftligt (Östbye m.fl, 2003). Detta val blev dock lite problematiskt i vår studie då 

ytterligare en konsekvens av att en del av våra enkäter distribuerades via papper blev att vissa 

respondenter ignorerade att frågan var sluten och antecknade egna svar bredvid. Då ett schema 

för svarshanteringen redan hade upprättats kunde dessa svar inte tillgodogöras utan fick räknas 

som felsvar.  

 

En svårighet med de olika intervjuerna var att några av informanterna verkade ha ett eget syfte 

med intervjun, ett syfte som inte riktigt stämde överens med vad vi ville undersöka. 

Informanterna var många gånger subjektiva och gav sin version av en företeelse, vilket Ekström 

& Larsson (2000) säger att man bör analysera kritiskt. Vissa informanter svarade väldigt positivt 

på alla frågor, särskilt gällande den egna förvaltningen och arbetar man som chef för ett en 

organisation kan man vilja ge en positiv bild av sitt arbete och undvika att berätta om eventuella 

problem. Den bild vi var intresserade av att få av intervjuerna var mer en allmän bild över hur 

kommunikationen faktiskt fungerar. Vi kan inte mäta sanningshalten i de svar som informanterna 

gav oss, så därför ställer vi oss kritiskt till uttalanden som till exempel att flera av informanterna 

vet hur man ska arbeta för att göra medarbetarna delaktiga i organisationen. Att personerna vet 

hur man gör innebär inte att de verkligen arbetar på det sättet. Huruvida de gör det eller inte kan 

vi inte mäta genom svaren. 

 

3.7 Etiska aspekter 
När man forskar är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter då människor är inblandade. Ser 

man till de forskningsetiska problemen så finns det tre huvudområden: forskningsprocessen, 

värnandet om den personliga integriteten och det samhälliga ansvar som forskaren har kring 



32 

 

hanterandet av forskningsresultaten. Det finns fyra etiska huvudkrav som ställs på forskningen: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Östbye m.fl, 

2002). 

 

I vår undersökning var vi noga med att följa de etiska riktlinjer som finns för forskning. Vi var till 

exempel tydliga med att tala om vad den information som samlades in skulle användas till, vilket 

är en skyldighet enligt informationskravet. De berörda personerna ska alltid bli informerade om 

forskningens syfte. Vi frågade även våra informanter om det var okej att vi spelade in intervjuerna 

vilket innebär att vi tog hänsyn till samtyckeskravet och vi samtalade med respektive informant 

om konfidentialitet gällande hur deras namn och identitet skulle behandlas. Till sist har vi även 

tagit hänsyn till nyttjandekravet eftersom att de uppgifter som samlats in genom 

undersökningarna endast kommer att användas i forskningssyfte.  

 

Uppsatsen i sin helhet kommer även att skickas till Karlskoga kommun för att de som deltagit i 

undersökningarna ska få ta del av den. Detta rekommenderar Östbye m.fl. (2002) att man gör. 
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4. Resultat 
För att underlätta läsningen av dessa resultat vill vi förtydliga att när vi skriver anställda syftar vi på alla 

anställda och med medarbetare menar vi de anställda i organisationen utan chefsansvar. När vi skriver chefer 

syftar vi på förvaltnings- verksamhets- enhets och avdelningschefer. 

När vi nämner internkommunikation och information innebär internkommunikation den dialog som pågår via 

olika kanaler internt i organisationen och information är det innehåll, de meddelanden och budskap som 

internkommunikationen innehåller. 

 

Under de två kommande rubrikerna redovisar vi här de resultat som vår enkätundersökning och 

våra intervjuer genererade. I enkäten deltog både medarbetare och medarbetare med chefsansvar 

och respondenterna för de fyra intervjuerna var fyra chefer från olika förvaltningar och från olika 

nivåer i organisationen. Resultaten kommer vi att redovisa som en sammanställning i form av en 

löpande text som kommer stöttas och kompletteras av diagram från enkätresultaten. I och med 

det höga procentuella deltagandet i vår enkätundersökning har vi god validitet på resultaten.  

 

4.1 Enkätundersökning 

Av alla anställda inom vår urvalsgrupp i Karlskoga kommun har 271 personer, alltså 66.4% besvarat denna 

enkätundersökning. Dessa personers arbetsplatser är geografiskt placerade i Karlskoga och Degerfors kommun och 

återfinns inom tre olika förvaltningar.  

Det resultat som genereras genom enkätsvaren presenteras här i löpande text samt genom diagram. 

Sammanställningen har vi gjort utifrån de samlingsbegrepp som är relevanta för enkätundersökningen och vår 

uppsats. De samlingsbegrepp som används är övervägande samma vid resultatpresentationen av båda 

undersökningarna, detta för att lättare kunna ställa resultaten från respektive undersökning mot varandra.  

 

För att sammanställa resultaten på ett sätt som är enkelt att förstå för både oss och läsaren har vi 

gjort generaliseringar gällande de värden som finns på svarsskalan. Då vi talar om svarsskalan 

menar vi en skala där man kan välja att svara mellan ett och fem. Vi menar på att fyra och fem är 

bra, tre är okej och där två och ett inte är så bra.  

 

Internkommunikation 

I vår enkätundersökning ställdes en övergripande graderingsfråga kring hur viktigt 

respondenterna ansåg att internkommunikation är. Inte en enda respondent svarade lägre än tre 

och hela 78 % gav en femma som svar. När det kommer till möjligheten att ta till sig information, 

och hur ofta de anställda aktivt tar till sig internkommunikation svarar de flesta en eller flera 
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gånger per dag. Folkhälsoförvaltningen, den förvaltning där den största delen av medarbetare 

som inte har tillgång till datorer finns, har ett medelvärde på 3.48 medan de två andra 

förvaltningarna har ett medelvärde som ligger över fyra.  

 

Information 

Gällande hur pass informerade respondenterna känner sig svarade 71.6% en fyra och uppåt 

gällande hur välinformerad man är om händelser på sin arbetsplats och 88.5% tycker att de har 

tillräckligt med information för att kunna utföra sitt arbete korrekt.  

Hur fort information går ut till de anställda om det sker någon förändring eller om någonting 

händer i den förvaltning som man arbetar på råder det delade meningar om i organisationen. 

Svarsalternativen gick på en skala från ett till fem där högst svarsfrekvens landade på tre och fyra. 

Det var ungefär lika stor andel respondenter som svarade ett som fem på skalan. 

På frågorna kring e-post och utskick av nyhetsbrev finns den högsta felsvarsfrekvensen. Detta då 

inget alternativ fanns utformat i enkäten för de som inte berörs av e-post i sitt arbete.  

 

Organisationskultur 

De frågor som ställts som är kopplade till organisationskultur behandlar om det finns möjlighet 

att kommunicera öppet i förvaltningen, om man tycker att det råder god umgängeston på 

arbetsplatsen och om man litar på sin chef. Uppfattningen kring möjligheter till att kommunicera 

öppet inom förvaltningen är relativt spridd. Dock har 8.5%, nästan en tiondel, av respondenterna 

angett en etta som svar på frågan vilket innebär att de verkligen inte anser att det finns goda 

möjligheter till öppen kommunikation.  Övriga respondenter har dock spridit ut sina svar relativt 

jämnt över de andra graderingarna. Att de flesta respondenterna däremot anser att man använder 

god umgängeston på arbetsplatsen framgår tydligt då 49,8% av dem har angett en femma som 

svar. Dessutom har 31,7% angett en fyra i denna fråga. Likvärdiga resultat får vi genom att 

undersöka om respondenterna litar på den information som man får av sin närmaste chef där 

90,4% svarat med en fyra eller högre på svarsskalan. 

 

Delaktighet 

På frågan om hur delaktig respondenterna känner sig i kommunen som organisation ligger 

svarens medelvärde på 3.81 - medan medelvärdet för känslan av delaktighet på den egna 

avdelningen/arbetsplatsen ligger betydligt högre, på 4.5. Ser man förvaltningsvis på svaren visar 

resultaten att Folkhälsoförvaltningen känner sig delaktiga i såväl organisationen som på den egna 

avdelningen. Även på Kommunstyrelsens ledningskontor visar resultaten höga siffror, framförallt 
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kring delaktigheten på den egna avdelningen/arbetsplatsen. I organisationen som helhet anger 

respondenterna från Kommunstyrelsens ledningskontor ett mer varierat resultat kring känslan 

av delaktighet. Från Kultur- och Föreningsförvaltningen är resultaten väldigt spridda och det är 

tydligt att det finns stora meningsskiljaktigheter i frågan kring delaktighet inom förvaltningen.  

 

Av alla respondenter anser 72.3% att deras närmaste chef gör ett bra jobb och anstränger sig för 

att göra medarbetaren delaktiga. Att en anställd känner sig delaktig i organisationen grundar sig 

även mycket i medvetenhet. På frågan kring om den anställde känner sig säker på att kunna svara 

på frågor kring vad som sker på sin förvaltning svarade bara 12 % ja med femmor. Den största 

andelen ligger fördelat på svarsalternativ tre och fyra.  

 

Vision 

I enkäten besvarade respondenterna ett flertal frågor som rörde kommunens och 

förvaltningarnas vision och mål.  57.6% av respondenterna ansåg sig ha god kännedom om 

kommunens mål och visioner, medan 7% känner att de absolut inte har god kännedom. 71.9% 

har, genom att ange en fyra eller femma som svar, uppgett att de vet hur man ska arbeta för att nå 

förvaltningens och därmed kommunens mål. 3.3% vet inte alls hur man ska arbeta för att göra 

det. 55.7% har svarat med en hög siffra på frågan om man anser att man får tillräckligt med 

information om kommunens mål och på samma fråga men gällande förvaltningens mål har 

68.6% av svaren landat över en trea på svarsskalan. Fortfarande är det 41.6% som inte anser att 

man får tillräckligt med information om kommunens mål och 30.3% i förvaltningens fall. 

 

Det skiljer sig egentligen inte mycket mellan respektive förvaltnings kännedom kring mål och 

visioner inom kommunen och förvaltningen, men en viss skillnad går ändå att avläsa. 

 

 

Tabell 1 - Kännedom kring kommunens mål och visioner per förvaltning, medelvärde 

Kultur- och föreningsförvaltningen 3.76 

Folkhälsoförvaltningen 3.71 

Kommunstyrelsens ledningskontor 3.53  
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Den förvaltning som svarat med högst medelvärde på om de anser sig ha tillräckligt med 

information om sina egna mål är Folkhälsoförvaltningen där medelvärdet ligger på 4.09. Lägst 

svar har Kommunstyrelsens ledningskontor angett, där ligger medelvärdet på 3.4 angående om de 

har tillräckligt med information om förvaltningens mål. Dessa resultat kan man se i diagrammet 

här under. 

  

Tabell 2 – Respondenter som anser att man får tillräckligt med information om förvaltningens 

mål och styrmått förvaltningsvis, medelvärde. 

Kultur- och föreningsförvaltningen 3.76 

Folkhälsoförvaltningen 4.09 

Kommunstyrelsens ledningskontor 3.40 

 

50% av medarbetarna med chefsansvar säger att de har full koll på hur de ska arbeta för att deras 

förvaltning, och därmed kommunen ska nå sina mål. Av medarbetarna uppger enbart 23.8% att 

de har full koll. De flesta medarbetarna, omkring 70%, har angett en trea eller fyra som svar. 

Totalt var det 32 chefer som svarade på enkäten varav åtta personer har svarat en trea eller lägre.  
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Kanaler 

I enkäten ställdes två frågor kring vilka kanaler som används för internkommunikation. Den ena 

frågan efterfrågade vilka kanaler respondenterna anser att de får till sig information via idag och 

den andra vilka kanaler respondenterna önskar få till sig information via. På dessa frågor kunde 

respondenterna ange flera svarsalternativ. 
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Figur 2 – Kanaler för internkommunikation som används idag samt önskas av respondenterna 

 

Det som vi kan se i denna figur är att möten/APT är den kanal som används mest och som 

respondenterna även vill ha till sig information genom. De personer som anser att de tar emot 

information via e-post samt nyhetsbrev är nöjda med det och önskar att fortsätta använda denna 

kanal. Dock är det bara är 157 av de tillfrågade som menar att de får till sig information via E-

post, och nyhetsbrev är det enbart 57 personer som uppger att de använder som kanal. 177 av 

respondenterna anger att de får till sig information via intranätet men endast 145 av dessa vill ha 

intranätet som kanal för internkommunikation. Detta innebär att endast 145 respondenter av 

totalt 271 anser att intranätet är en bra kanal för information som det ser ut idag. Man anser 

också att det inte finns tydlig information om visionen på intranätet. 

 

Anslagstavlor och lokalpressen, tillsammans med nyhetsbrev, är de kanaler som används minst 

och som är minst önskade av respondenterna. Det som är gemensamt med de två förstnämnda 

kanalerna är att fler känner att de får till sig information via dem, än de antal personer som anser 

att det är bra kanaler. Resultatet på hur många som får reda på intern information genom 

lokalpress når upp till 62 personer, alltså 36% av alla respondenter i vår undersökning. Endast 18 
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respondenter uppger att de vill få till sig den interna kommunikationen genom denna kanal.  

 

Utöver möten är kollegor och närmaste chef de två kanaler som är mest använda och som flest är 

positiva till. När det gäller närmaste chef stämmer får och vill väl överrens. Dock har 21% av de 

som svarat att de får till sig information via sina kollegor angett att det inte är en önskvärd kanal.   

 

Stolthet 

Stolta över att arbeta på Karlskoga kommun svarade 36.5% en femma på att de är, och 36.2% en 

fyra. Vilket är höga resultat om man jämför med att endast 6.2% angav en etta eller tvåa som 

svar. Ifall marknadsföring av kommunens verksamhet påverkar känslan av stolthet svarade 17.7% 

en femma på, medan majoriteten angav en trea eller fyra. Att det ändå påverkar är tydligt då 

största procentandelarna är fördelade över de höga siffrorna i skalan. Medelvärdet på ifall 

Kommunen gör ett bra jobb med att marknadsföra sig utåt ligger på 3.86. Dock är skillnaderna 

mellan de olika förvaltningarna relativt stora då Kultur- och föreningsförvaltningens anställdas 

medelvärde endast ligger på 2.87 medan Folkhälsoförvaltningens anställda tycker att kommunen 

förtjänar 4.5 i betyg på hur bra de marknadsför sig.  

 

4.2 Intervjuer 

Det resultat som genereras av våra fyra intervjuer sammanställs här. De fyra intervjuerna presenteras i löpande 

text och svaren är sammanflätade med varandra då samma frågor ställts. Sammanställningen har vi gjort utifrån 

samlingsord som lär relevanta för hela undersökningen och således även för uppsatsen. 

För att förtydliga för läsaren presenterar vi här informanterna igen: 

Ulrika Lundgren, förvaltningschef 1 

Hans Lundell, förvaltningschef 2 

Stina Lidbäck Ohlsson, verksamhetsstrateg 

Lars Näsström, utvecklingschef 

 

Internkommunikation 

Att internkommunikation är viktigt är alla chefer överens om. Det är med hjälp av 

internkommunikation som man får reda på de viktigaste delarna om vart man befinner sig, vad 

man gör, vart man är på väg och även var man finns i kedjan, säger Stina Lidbäck Ohlsson, 

verksamhetsstrateg. Utvecklingschefen Lars Näsström berättar att Karlskoga kommun har en 

ambition om att så många som möjligt ska vara delaktiga, en intern ambition som ibland kan gå 
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för långt och ske på bekostnad av effektivitet. Han menar att man måste fundera över vilka som 

ska vara delaktiga, vilka man måste kommunicera med, vilka man bör kommunicera med och 

vilka som inte behöver just den informationen.  Detta är ett synsätt som han själv kallar för need to 

know, wants to know. Hans Lundell, den andra förvaltningschefen menar på att problemet inte är 

att det finns för lite information, utan att de har för mycket information. Han säger också att 

kommunikation handlar om personlig läggning och är en upplevelse. Att det är svårt att svara på 

hur man skapar bra internkommunikation, för det handlar om: för vem? 

 

Information 

Flera av cheferna är överens om att det är viktigt att man känner sig informerad, men de anser 

också att det är upp till den anställde att söka information, inte bara få den utsänd till sig. 

Förvaltningschef 2 menar att olika kulturer och olika människor har olika sätt att förhålla sig till 

information. Vissa söker aktivt, tycker att det är bra och känner sig informerade medan andra 

förväntar sig att få allt serverat. Det är viktigt att medarbetarna är välinformerade och har den 

väsentliga informationen för att kunna klara av sina arbetsuppgifter. Är man välinformerad så vet 

man sin plats i organisationen, vilket utvecklingschefen anser är grunden till effektivt arbete. 

 

Inom Folkhälsoförvaltningen där majoriteten inte är administrativ personal med tillgång till 

datorer har de i större utsträckning fått förlita sig till muntlig och traditionellt skriven information 

i pappersform berättar förvaltningschef 1, Ulrika Lundgren. Att förvaltningen även har 23% 

utlandsfödda anställda påverkar hur de arbetar med att kommunicera information. 

Förvaltningschef 1 menar på att på folkhälsoförvaltningen är det mycket upp till den interna 

chefen att få med alla på tåget. Under föregående år anordnades tillexempel en specialutbildning 

inom förvaltningen i yrkessvenska för att de anställda med utländsk bakgrund. För att de lättare 

ska kunna kommunicera inom sitt yrke gick man igenom speciella begrepp som används inom 

yrkesrollen. 

I en förvaltning har de ett system för hur information ska spridas inom förvaltningen som de 

kallar för medarbetardialog. Detta sker systematiskt vid sex tillfällen per år för varje anställd. Två 

gånger per år är det heldagsutbildning med olika teman för den anställda, vid ena tillfället 

fokuserar man på personen och det andra tillfället fokuserar man på professionen. 

Förvaltningschef 1 är noggrann med att förtydliga att en personlig träff med all personal sker vid 

dessa tillfällen och att alla då får samma information samtidigt. Vid dessa möten sprids 

information om hur det fungerar på organisationen och vart de är på väg.  
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Alla informanter är överrens om att medarbetarna har ett eget ansvar, att de måste signalera ifall 

de känner att de inte begriper, inte har läst eller förstått informationen. Till exempel på 

möten/APT som chefer håller i är det även upp till medarbetarna att ge signaler och våga ställa 

frågor för att reda ut eventuella oklarheter och därigenom etablera en dialog mellan chef och 

medarbetare. Att man som chef lyssnar i den här dialogen, tar till sig vad medarbetaren sagt och 

därefter ger återkoppling till de berörda medarbetarna är någonting som flera av informanterna 

anser är centralt både för att hålla dialogen vid liv och för att skapa en bättre organisationskultur. 

Har man en gång uttryckt någonting, ett missnöje eller en positiv idé, och inte blivit lyssnad på så 

slutar man uttrycka sig och därmed dör dialogen enligt verksamhetsstrategen. ”Man måste ha 

stora öron och liten mun” är ett uttryck som hon använder sig av för att förklara sitt sätt att ta 

emot de anställdas åsikter. Förvaltningschef 1 trycker på att det är viktigt att det blir rätt från 

början och att det är tydligt för den anställde vart gränsen går för vad som ingår i arbetet och inte. 

Att ständigt försöka ge återkoppling på arbetsinsatser, vad de gör och vad de gjort är ett sätt att 

bygga en öppen kultur och dialog menar utvecklingschefen.  

 

Organisationskultur 

Att en bra kultur inom organisationen är viktigt är något förvaltningschef 2 tar upp under 

intervjun. Han menar att medarbetarnas relationer till varandra påverkar hur information tas 

emot i organisationen. Ibland utvecklas det kulturer i arbetsgrupperna som kan vara negativa, han 

beskriver detta med ett exempel: “I en organisation som är i gungning, där ingenting fungerar, 

upplever man ju alltid att det är dålig information, men ifall samma organisation är i balans och 

allt funkar så behöver man nästan ingen information för man upplever sig som välinformerad 

ändå”. Att känna sig delaktig i och stolt över sin organisation har inte enbart att göra med hur 

pass välinformerad man känner sig utan är beroende av hela organisationskulturen anser 

utvecklingschefen.  

 

Delaktighet 

Inom en av de tre förvaltningarna jobbar man med delaktighet som värdeord. Dessa värdeord är 

någonting som personalen själva fått arbeta fram. Denna förvaltning är den enda förvaltningen 

som talat om konkreta värdeord i vår studie, även om förvaltningschef 1 berättar att kommunen 

nu mer övergripande också börjat med detta slags värderingsarbete. Varför man går till arbetet 

och vad det är för värdegrunder i organisationen är två huvudfrågor som detta arbete fokuserar 

på enligt henne. 

Inom denna förvaltning skapar man delaktighet genom att alltid diskutera saker och fråga den 
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anställda vad den tycker – och lyssna på det. Ett konkret exempel som denna förvaltning arbetar 

med för att göra sina medarbetare delaktiga igenom är de temaveckor som anordnats. Din roll 

spelar roll, är ett exempel på en temavecka som anordnats. Tanken med temaveckorna är att man 

ska skapa engagemang, och därför är dessa tillfällen obligatoriska. Det är en aktivitet som ska 

utföras tillsammans som förvaltning berättar förvaltningschef 1.  

 

Chefen för de två andra förvaltningarna talar också om delaktighet som någonting väldigt centralt 

för att främja organisationen. Förvaltningschef 2 berättar att han vid personliga samtal efterfrågat 

vad medarbetarna förväntar sig av honom som chef och fått tillbaka att de viktigaste var att det 

fanns en helhetssyn på förvaltningen. Ett nära ledarskap, tydlig struktur och bra 

interkommunikation var de övriga punkterna som lyftes fram. Vilket han menar hänger ihop 

väldigt intimt och handlar om ett kommunikativt förhållningssätt. Han säger att skapandet av 

delaktighet i stor utsträckning påverkas av internkommunikationen och det nära ledarskapet. Att 

det är viktigt att finnas tillgänglig och att prata med varandra. Men att kommunikation i grunden 

är upplevelser, som tolkas olika av alla, där objektivitet inte finns.  

 

En viktig aspekt på känslan av delaktighet i en förvaltning eller organisation menar 

förvaltningschef 2 är insikten i att alla är olika. Att man har respekt för varandras olikheter och att 

man tittar på hur gruppen fungerar gemensamt, dess effekt. Det är också betydelsefullt att det 

finns en förståelse för uppdraget och att det är den anställde själv som skapat sig en förståelse av 

sitt uppdrag som anställd. Förstår medarbetaren sin plats och funktion, känner denne delaktighet 

vilket enligt cheferna också påverkar hur engagerad man är i den. 

 

Ett begrepp som återkommer ofta under intervjuerna är processer, och vikten av dem i skapandet 

av delaktighet. Förvaltningschef 1 berättar att efter många år av både erfarenhet och mycket 

läsning av teorier i ledarskap och lärande har processen som arbetsmodell visat sig vara otroligt 

viktig för henne. “Jag tror ju på långa processer innan beslut. Jag har svårt för att ta beslut och 

informera om dem. Hellre ett långt processarbete först, för då går det av sig själv sen.” 

Förvaltningschef 2 håller med och menar att blir medarbetarna delaktiga i processen bidrar det till 

en större ansvarskänsla då de själva i större utsträckning äger frågan.  

 

Tid 

Gällande huruvida de anser att det finns tillräckligt med tid för medarbetarna att ta till sig 

information från den interna kommunikationen råder en del delade åsikter. Utvecklingschefen 
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menar att om man ser till all information som flödar i organisationen finns det inte en mänsklig 

chans att tillgodogöra sig all information, men om man ser till den information som sorteras 

internt och den information som är nödvändig för att en anställd ska kunna utföra sitt arbete, så 

bedömer han att det definitivt finns tillräckligt med tid. Detta håller även övriga chefer med om 

men erkänner att det bland annat sker på fikarasterna och på lunchen, alltså inte under arbetstid. 

Förvaltningschef 2 menar på att om arbetstid skulle frigöras för detta ändamål skulle ribban 

fortsätta höjas och att det någonstans ändå alltid kommer finnas en misstanke hos en del 

medarbetare att de inte är fullt informerade. Förvaltningschef 1 i sin tur ser tidsbristen som 

någonting som måste åtgärdas och att man måste kombinera en tydlig struktur för information 

ihop med schemalagda tillfällen där man kan ta till sig och processa information. Detta måste 

göras för att i slutändan gynna organisationskulturen. 

 

Vision 

I intervjuerna med respektive chef blev bilden av Karlskoga kommuns Vision 2020 aningen olika. 

De flesta ansåg att Vision 2020 inte var tillräckligt kommunicerad inom organisationen och att 

den är alldeles för övergripande för att kunna arbeta efter. Detta innebär dock inte att man 

utesluter Vision 2020 helt från sitt arbetssätt utan att man arbetar i linje med visionen, men på en 

annan nivå. Inom de olika förvaltningarna har man på olika sätt översatt Vision 2020 till konkreta 

mål för respektive förvaltning. När vi frågade om informanterna trodde att en anställd längst ut i 

kedjan kunde identifiera sig med Vision 2020 blev svaret rakt av nej, vilket går i linje med att 

cheferna själva inte kan beskriva Vision 2020 mer än väldigt ytligt. Förvaltningschef 2 berättar att 

man har brutit ner visionen i utvecklingsprojekt som är framtidsinriktade och att de här projekten 

ägs av alla, av den egna personalen. När ett projekt ägs av den som faktiskt ska jobba med det 

skapas ett större engagemang och bättre resultat kan uppnås. 

 

Ett problem som lyfts fram av förvaltningscheferna är att visionen inte är egenhändigt framtagen 

i organisationen. Att arbeta fram en vision som en process anser de är värt oerhört mycket och 

att styrdokument, liknande Vision 2020, skulle fungera mycket bättre om de som är direkt 

berörda av den var ägare och skapare av den. Förvaltningschef 1 uttrycker att visionen är väldigt 

diffus och att de på hennes förvaltning har fokuserat på mål med sina arbetandes roller istället för 

att försöka följa visionen. Om man inte förstår en vision och kan identifiera sig med den är den 

ändå inte värd att arbeta efter eftersom att man då inte lever upp till den säger hon. I den här 

förvaltningen arbetar man bland annat med kostverksamhet och för att göra ett mål för en 

anställd inom kostverksamhet, som är lätt att förstå, så har man kort och gott valt att kalla målet 
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nöjd gäst. Verksamhetsstrategen beskriver detta med ett exempel: nöjd gäst handlar om en så 

simpel sak som nykokt potatis. Får en gäst nykokt potatis istället för potatis som kokades tidigare 

och sedan värms upp höjs upplevelsen och kvalitén för gästen. Detta leder till att man blir mer 

stolt över sitt arbete inom kostverksamheten och att man kan leverera tjänster för att uppnå 

målet nöjd gäst.  

 

När det kommer till att förmedla visioner och mål i organisationen svarade alla att det är svårt i 

stora organisationer att nå hela vägen ut i de yttersta leden med allt man vill. Utvecklingschefen 

säger att han har fått uppfattning om att målen ute i verksamheten kanske kommuniceras på ett 

lite för övergripande plan och att man tydligare måste försöka återknyta den och få de anställda 

att tänka efter- ‘Vad innebär det här för mitt jobb?’ och ‘Vad kan vi göra på vår arbetsplats för att 

jobba i linje med det här?’ Stor vikt ligger på de olika cheferna i ledet när det gäller att föra 

informationen vidare ut i organisationen.  

 

Kanaler 

I Karlskoga kommun är cheferna den mest använda kommunikationskanalen. Det är framför allt 

på APT som informationsutbytet äger rum och på många platser i organisationen är det APT 

som kärnan i att vara delaktig i sitt arbete. En annan kanal som nämns av informanterna är 

intranätet, en kanal som det är en stor diskussion kring i organisationen. Vissa avdelningar arbetar 

aldrig med datorer och internet och informanterna uttrycker att det finns avdelningar som inte 

heller vill använda sig av intranätet som kanal för internkommunikation. På kommunens intranät 

kan man få information om man väljer att söka den själv. Bland annat finns visionen publicerad 

på intranätet. Utöver dessa kanaler så nämns också nyhetsbrev som skickas hem i brevlådan och 

nyhetsbrev som hamnar på anslagstavlan i vissa förvaltningar. Dessa nyhetsbrev används för att 

återge den information som tagits upp under APT, men också för att sprida ny information som 

kommer ifrån ledningen. Att olika kanaler kan påverka hur en medarbetare uppfattar den interna 

kommunikationen höll informanter med om när frågan ställdes. Anledningen till detta var det 

svårt att få ett rakt svar på, men att det kan ha att göra med till exempel huruvida personerna är 

så kallade läsande eller lyssnande personer är ett svar som vi fick. Att vissa besked inte bör 

förmedlas via exempelvis mejl var något de flesta informanter höll med om. Den enda som lyfter 

fram detta med vikten av rätt kanal är verksamhetsstrategen som menar att det gäller att ha 

fingertoppskänsla för kanalval när man ska kommunicera internt då det inte finns några uttalade 

restriktioner kring hur informationsflödet ska gå ut i organisationen. Man måste helt enkelt rikta 

informationen olika till olika personer. Lokalpressen är en kommunikationskanal som egentligen 
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är extern, men att den även påverkar anställda internt är cheferna medvetna om. De vill dock inte 

att informationen ska komma till de anställda genom en extern kanal utan har som ambition att 

personalen ska tänka att ja just ja, det var ju det där som vi pratade om i förra veckan, om man 

möter en nyhet gällande organisationen i lokalpressen. Att man känner att man har fått 

informationen till sig inifrån organisationen först anser verksamhetsstrategen är viktigt. 

 

Stolthet 

Det bästa med att arbeta på Karlskoga kommun är att organisationen har en positiv syn på 

utveckling, man har en framtidstro som cheferna menar alltid har funnits i organisationen. 

Våra informanter är stolta över att arbeta på Karlskoga kommun. De känner en koppling till 

organisationen eftersom att de får vara med och påverka. Ett av de svar som vi fick gällande vad 

som är bäst med att arbeta i Karlskoga kommun var att ”Kan man påverka så har man också 

förståelse. Vet man var man befinner sig och vart man är på väg och samtidigt känner att man är 

en av kuggarna i hjulet, att man är en del i arbetet, så tror jag att man blir stoltare över sitt jobb” 

(Ulrika Lundgren, intervju 2012-05-10) 

 

Representant 

En bra representant för Karlskoga kommun beskriver informanterna som en person som har en 

trygghet, kompetens och yrkesstolthet. För att uppnå detta behöver man inifrån bli erbjuden 

kompetensutveckling för att känna sig stolt över arbetet och en trygghet i att man vet att man kan 

sitt jobb, vem man är till för och varför man gör det man gör. Man måste dessutom få en hel del 

information och vara med på vad som händer i organisationen för att kunna besvara eventuella 

frågor som representant förklarar förvaltningschef 1. Att man ska vara stolt över sig själv är också 

grundläggande. Är man nöjd med sig själv orkar man också vara stolt över sitt jobb. Mår man bra 

i sig själv så mår man också bra utåt och kan representera någonting förklarar hon. 

 

Kommunikationskedja 

Kommunikationsledet som informanterna beskriver ser ut som så att Kommundirektören och 

ledningsgruppen diskuterar och tar beslut, vilka kommunicerar vidare ut i ledet till personer med 

olika chefsbefattningar som sedan för informationen vidare ut till de anställda. Idag har endast en 

av de tre förvaltningarna en existerande kommunikationsplan som beskriver när man ska 

kommunicera, var man ska kommunicera, hur man gör detta, vem som ska göra det, vad som ska 

kommuniceras och varför. I fullmäktige har man kommit överens om en kommunikationspolicy, 

som innebär att alla förvaltningar ska göra en egen kommunikationsplan. Något inte alla 
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förvaltningar har gjort. Trots att det inom en av förvaltningarna finns en kommunikationsplan 

används den inte av alla inom förvaltningen och en av informanterna visste inte ens om att det 

fanns något liknande att följa. I de övriga förvaltningarna finns inga angivelser om hur 

information ska spridas vidare ut i leden. Förvaltningschef 2, menar på att det är en lång resa 

innan en kommunikationsplan skulle användas och kännas som ett stöd, inte som en belastning i 

arbetet. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten av den undersökning som genomförts mot det teoretiska 

ramverket. Utöver resultat och teori innefattar detta kapitel även en del egna tankar. Analysen är kopplad till 

uppsatsens frågeställningar samt syfte och genomgående i analysen, likt en röd tråd, kommer kopplingar till 

delaktighet och engagemang att göras. 

 

Internkommunikation 

I enkätundersökningen ställdes frågan om hur viktigt det är med internkommunikation. På en 

skala från ett till fem svarade 78% en femma och inte en enda respondent svarade med ett värde 

under tre. Dessa resultat visar på att de flesta anställda inom Karlskoga kommun inser vikten av 

en bra och fungerande internkommunikation. Enligt Heide m.fl. (2005) är internkommunikation 

nödvändig och en grundförutsättning för att en organisation ska kunna existera och fungera. I 

resultatet från samtalsintervjuerna som vi utförde fick vi medhåll gällande detta av informanterna. 

Alla var överens om att en fungerande internkommunikation är jätteviktig för organisationen. 

Det är med hjälp av internkommunikation som man får reda på de viktigaste delarna om var man 

befinner sig, vad man gör, var man är på väg och även var man finns i kedjan. Detta bidrar till 

känslan av delaktighet, berättade verksamhetsstrategen Stina Lidbäck Ohlsson. 

 

Resultaten visar att man använder sig av en hierarkisk struktur på kommunikationen inom 

Karlskoga kommun, då informationen färdas uppifrån och rakt nedåt i leden. Att kommunicera 

hierarkiskt är främst lyckat i mindre organisationer eftersom att det är svårare att få samma 

information att uppfattas på sättet det är tänkt av mottagaren i större organisationer (Withworth, 

2011). Detta beror på att all information och alla meddelanden färdas genom chefer med egna 

uppfattningar och sätt att tolka och skapa mening av meddelanden. Hur denna information sedan 

sprids vidare beror alltså på hur cheferna själva avläser/avkodar meddelandet, vilket Hall(1973) 

talar om i sin teori encoding/decoding. I teorin finns det tre olika sätt för avläsning. De innebär 

att man antingen tolkar meddelandet så som det är tänkt att tolkas, oppositionellt där man tolkar 

meddelandet på ett helt annat sätt än vad som var tänkt eller att man tolkar meddelandet 

förhandlande och därmed förstår budskapet men omvandlar det till sitt eget. Det är därför 

avgörande vilken slags person chefen är och vilken kunskap denne har kring kommunikation.  

 

En intressant faktor som visade sig genom undersökningen var att det idag inte finns någon 

utarbetad kommunikationsplan på Karlskoga kommun.  En kommunikationsplan är enligt 

Bruzelius m.fl. (2004) en viktig byggsten i en organisation. På en av de tre förvaltningarna har 
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man dock arbetat fram en egen kommunikationsplan som vi fick ta del av. Hans Lundell, 

förvaltningschef för de två andra förvaltningarna menar dock på att det skulle ta lång tid innan en 

kommunikationsstrategi skulle bli behjälplig och användbar istället för en belastning i 

kommunens arbete med internkommunikation. Inom den förvaltning som har upprättat en 

kommunikationsplan är dock inte alla informerade om den. Stina Lidbäck Ohlsson uppgav att 

hon inte fått några direkta instruktioner kring hur hon som verksamhetsstrateg skulle 

kommunicera inom förvaltningen. 

 

Information 

I resultatet presenteras att 71.6% kände sig välinformerade kring händelser på arbetsplatsen. 

Detta måste vara en glädjande siffra för kommunen, då alla cheferna i intervjuerna var överrens 

om att känslan av att vara välinformerad är viktigt för delaktigheten i organisationen. Något som 

kom upp vid vår kvalitativa undersökning var att de intervjuade cheferna anser att det inte enbart 

är upp till dem att sprida informationen. De anställda måste också leta upp information själva. 

Vissa personer söker aktivt och känner sig på så vis informerade medan andra förväntar sig att få 

all information serverad.  

 

Även om många eftersträvar att alla anställda ska vara informerade om allt som försiggår i 

organisationen är detta enligt Withworth(2011) en orimlig önskan framförallt i stora och 

komplexa organisationer, vilket är precis vad Karlskoga kommun är.  

Detta var även något vi fick som svar i våra resultat då en del av informanterna menade att 

problemet i organisationen inte är att de anställda inte är tillräckligt välinformerade, utan att det 

snarare finns för mycket information. Lars Näsström, utvecklingschef, som vi intervjuade pratade 

om ett synsätt som han kallar ‘needs to know, wants to know’. Det handlar om att göra en 

uppdelning av vilka informationen är relevant för och vilka som vill veta för vetandets skull. Han 

menade att Karlskoga Kommun stundtals har ett orimligt mål om att alla anställda ska vara 

informerade, vilket kan ske på bekostnad av effektivitet. Hans uttalande går i linje med det 

Withworth (2011) uttrycker i sitt kapitel Internal Communication.  “Everybody needs to know 

something but nobody needs to know everything.” Med detta menar han att en anställd främst 

behöver information gällande sin egen arbetsuppgift och sin avdelnings mål och visioner, men 

också en generell bild av organisationens helhet. Detta behöver man för att känna sig delaktig. 

Skillnaden i informantens och forskarens resonemang är att Withworth (2011) förespråkar att 

man som anställd ska vara involverad i allt som händer inom en organisation. Informanten 

uttryckte istället att man inte behöver veta det som inte handlar om en själv. Kopplar man detta 
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till de resultat som enkäten genererade kan man se att majoriteten, hela 88.5% anser att de har 

tillräckligt med information för att kunna utföra sitt arbete korrekt. I längden borde detta 

innebära att den väsentliga informationen faktiskt blir kommunicerad inom Karlskoga kommun. 

Det primära i en organisation är att varje medarbetare vet sin plats och är tillräckligt informerad 

för att klara av sina arbetsuppgifter, vilket är grunden till effektivt arbete enligt en informant. Ser 

man till den sekundära aspekten som handlar om känslan av delaktighet, är mer information och 

framförallt information om vision och mål nödvändigt. Då majoriteten av personalen inom 

Folkhälsoförvaltningen inte har tillgång till datorer måste man till stor del använda sig av muntlig 

och skriftlig information inom den. Förvaltningschefen menar därför att det är mycket upp till 

den närmaste chefen att få med alla på tåget. Mellanchefernas roll i informationsspridningen blir 

alltså central (Withworth, 2011). Att skapa och hålla en dialog innebär i att man tillsammans 

skapar en gemensam betydelse (Jansson, 2009). Vikten av att lyssna lika mycket som att prata 

beskrivs i teorin och tas också upp på en av intervjuerna. Det är verksamhetsstrategen som 

poängterar vikten av att man som chef bör ha stora öron och en liten mun. 

 

Inom kommunen sker mycket av den interna kommunikationen via planerade möten och 

utbildningsdagar. Den huvudsakliga mötesformen är APT, där chefen möter all personal och 

sprider information muntligt. Vid dessa möten har vi i vår undersökning funnit att alla 

informanter är överrens om att medarbetarna har ett eget ansvar för att signalera om de känner 

att de inte förstått den information som förmedlas. För att en dialog ska kunna upprättas mellan 

chef och medarbetare är det viktigt att man vågar ställa frågor och att återkoppling ges. Att 

ständigt försöka ge återkoppling på arbetsinsatser, vad de gör och vad de gjort är ett sätt att bygga 

en öppen kultur och dialog menar utvecklingschef Lars Näsström. 

 

Organisationskultur 

Inom organisationer finns det oftast ett förhållningssätt som de anställda lever efter, normer, 

värderingar och eventuellt ledord. Sanchez (2011) skriver att organisationskultur beskrivs bra med 

uttrycket “This is the way we do things around here”. 

 

Sanchez (2011) uttrycker att hur man är som person ofta beror på kulturen i den grupp man 

tillhör. Man formas alltså av det sätt som gruppen utför sitt arbete på och får saker gjort. Detta 

förklarade även en av informanterna i en intervju och menade på att det till stor del beror på att 

olika kulturer och olika människor har olika sätt att förhålla sig till kommunikation. Att 

organisationskultur påverkar hur människor tar emot och förstår budskap beskriver Bang (Heide 
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m.fl. 2005) när han definierar begreppet organisationskultur. Hans beskrivning innefattar 

organisationens normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som således påverkar 

tolkandet. Kulturen i den grupp som man tillhör kan även påverka hur snabbt man som anställd 

anser att information går ut i organisationen om det sker någon förändring eller om någonting 

händer i den förvaltning som man arbetar på. Denna fråga fick vi skilda svar på från 

informanterna på Karlskoga kommun och enligt resultaten på enkätfrågan som gällde detta 

svarade de flesta med ett medelbetyg. 

 

För att undersöka Karlskoga kommuns organisationskultur ställde vi frågor i enkäten gällande 

öppenhet i kommunikationen på arbetsplatsen, umgängeston och tillit till den närmaste chefen. 

Nästan en tiondel av respondenterna svarade att man inte hade möjlighet att kommunicera öppet 

på sin arbetsplats vilket inte borde främja organisationskulturen. Detta resultat vägs dock upp av 

de 80% som besvarat frågan om god umgängeston på arbetsplatsen med en fyra eller femma. 

Den första frågan var utformad på ett sätt som gör att man inte helt säkert vet vad man syftar till, 

vilket vi tror gav det resultat som vi fick ut av frågan. Följande frågas resultat är mer tillförlitligt. I 

intervjuerna berättade förvaltningschef 2 Hans Lundell om att organisationskulturen är en av de 

faktorer som påverkar hur delaktig man känner sig i en organisation. Organisationskulturen beror 

till stor del på de anställdas relationer till varandra. Är relationerna ur balans hamnar också hela 

organisationen ur balans. Att lita på sin chef är också centralt för att uppnå en främjande 

organisationskultur enligt Heide m.fl. (2005), som också nämner att kulturer och subkulturer är 

starkt förknippade med organisationens struktur och även påverkade av cheferna och ledarnas 

roll. I enkäten angav över 90% av alla respondenter att de litar på den information som förmedlas 

av deras närmaste chef. Om kommunikationen sker hierarkiskt, vilken den gör i Karlskoga 

kommun, innebär det enligt Withworth’s (2011) teori att det är viktigt att chefen skapar en dialog 

med medarbetarna.  

 

Delaktighet 

Vid intervjuerna med informanterna från Karlskoga kommun framgick att det är viktigt att man 

som medarbetare förstår sin roll i organisationen och vad det är man vill skapa tillsammans i 

organisationen. Förstår medarbetaren sin funktion, känner hon eller han delaktighet, vilket enligt 

informanterna också påverkar hur engagerad man är i organisationen. Önskemål som de anställda 

i Karlskoga har uttryckt när Hans Lundell tillfrågade hur de ville att han skulle arbeta i rollen som 

förvaltningschef för kommunstyrelsens ledningskontor var: Ett nära ledarskap, tydligt struktur 

och bra interkommunikation. Dessa önskemål anser han är faktorer som bidrar till delaktighet. 
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Socialt nätverkande är en av de tre aspekter som Withworth (2011) menar är grunden till en väl 

fungerande internkommunikation. Det sociala nätverkandet är det som sker på lunchtid eller 

kafferaster, då information utbyts mellan de anställda på ett mindre formellt plan. Den här typen 

av kommunikation kallas informell kommunikation enligt Dalfelt m.fl. (2001) . Den rådande 

organisationskulturen inom Karlskoga kommun tillåter öppenhet i diskussioner och god 

umgängeston enligt undersökningarna i denna studie.  

 

Respondenterna av enkätundersökningen uppgav att de kände sig mer delaktiga i sin förvaltning 

och på sin arbetsplats än vad de gör i relation till hela organisationen. Medvetenhet om vad som 

händer på arbetsplatsen borde tillföra känslan av delaktighet enligt Rashford och Coghlan (1987), 

men trots att 72% av de anställda uppgav att de kände sig delaktiga i sin arbetsplats så svarade 

endast 12% att de hade full koll på vad som sker på deras arbetsplats just nu. Här finns det alltså 

faktorer inom till exempel organisationskultur och personalfrågor som påverkar delaktigheten, 

men som inte går att utläsa genom vår fråga då den har ett internkommunikativt fokus på 

delaktighet. Tittar man på de tre förvaltningar som undersökningen omfattar ser man även 

skillnader mellan dem. Folkhälsoförvaltningen har högst medelvärde gällande hur delaktiga de 

känner sig på sin arbetsplats om man jämför med övriga förvaltningar. Varför det är så kan vi inte 

svara rakt ut på, men enligt undersökningen tenderar visionsarbetet att vara mest utvecklat i 

denna förvaltning. 

 

Ytterligare en faktor för att man som anställd ska känna delaktighet på arbetsplatsen är att ens 

närmaste chef anstränger sig för att involvera alla på arbetsplatsen (Withworth, 2011). Chefens 

främsta verktyg för att uppnå detta är att delge information till de anställda så att de känner sig 

involverade enligt utvecklingschef Lars Näsström. Förvaltningschef 2, Hans Lundell påpekar 

dock att hur transparent man än är som chef så finns det alltid personer som är misstänksamma 

och tror att chefen undanhåller någonting. Därför menar han att man måste arbeta hårt med att 

vara öppen. 

 

Vision 

Att ha en utarbetad vision och att utifrån den strukturera upp tydliga mål och strategier är viktigt 

för att bli en stark organisation (Johansson, 2003). Men frågan är om en vision i större offentliga 

organisationer likt Karlskoga kommun snarare blir endast som Broms och Granberg föreslår; en 

slags stimulans för ledningen. Om en övergripande vision finns, men inte når de anställda och de 
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inte känner tillit till den, är den då befogad? Enligt Bennis och Naus måste alla viktiga aktörer 

känna tillit till en vision och kunna försvara den för att en organisation ska bli framgångsrik.  

Våra resultat visar att de flesta anställda hade god insikt om förvaltningens och deras egen 

avdelnings mål, medan organisationens övergripande vision inte känns greppbar. Detta uttryckte 

framför allt cheferna. De ansåg att Vision 2020 inte är tillräckligt kommunicerad inom 

organisationen och att den är alldeles för diffus för att kunna arbeta efter. Utifrån enkäten var det 

68,6% var det som ansåg att de får tillräckligt med information kring förvaltningens vision och 

mål och om man ställer det mot de 55.7% som sa det samma om kommunens vision ser man en 

tydlig skillnad. En av informanterna menade att problemet med kommunens vision var att det var 

konsulter som arbetat fram den. Bennis och Naus menar att det kan vara ett problem (Johansson 

2003). Det inte räcker med en legitim vision, den måste också växa fram från kärnan av 

organisationen och att de anställda måste känna tillit och förtroende för den. Eller som två av 

informanterna uttryckte det; de anställda måste känna att de äger frågan. Cheferna inom 

kommunen tror inte att de anställda kan identifiera sig med Vision 2020. Istället har varje 

förvaltning, och ibland varje avdelning formulerat och arbetat fram egna mål och visioner. 

Genom detta menar cheferna att bättre resultat kan uppnås. Om de känner mer delaktighet i 

processen, skapas även engagemang säger de. Detta stämmer väl överrens med hur Withworth 

(2011) resonerar, att det är viktigt att varje medlem i en grupp har en tydlig bild av vision, mål 

och syfte för att den ska bli effektiv. Oavsett om det är en övergripande eller mer lokal vision.  

 

Enligt dessa resultat kan man ställa sig frågan: behövs en verkligen övergripande vision för att 

skapa delaktighet i organisationen? Trots att de flesta respondenterna gav en osäker bild av hur 

väl införstådda de var i Karlskoga kommuns vision uppgav ändå majoriteten att de kände sig 

delaktiga och engagerade på sin arbetsplats. Vi anser dock att trots att många är dåligt insatta i 

den övergripande visionen så har de tillräckligt med information kring den “lokala” visionen som 

enligt informanterna går i linje med Karlskoga kommuns övergripande vision. 

För att engagera de anställda i en vision måste man försöka få dem att återknyta visionen till sin 

egen roll. Att de tänker efter och förstår vad visionen innebär för sitt arbete och hur de på 

arbetsplatsen tillsammans kan arbeta utefter den påverkar delaktigheten och därmed effektiviteten 

berättade förvaltningschef 2 Hans Lundell. 

 

Tid 

Ett problem som våra resultat visade på var att många anställda inte känner att det finns 



52 

 

tillräckligt med tid att aktivt ta till sig information. Cheferna anser att det är omöjligt att ta till sig 

all information, men att den väsentliga informationen bör gå att tillgodogöra sig under 

arbetsdagen. Att man inte har tid för att ta till sig information har till stor del att göra med 

mängden information, vilken enligt Withworth (2011) i många organisationer blivit överflödig i 

och med alla nya tekniker och kanaler. Idag får anställda till sig information via så många kanaler 

att det är svårt att sortera ut den relevanta och nödvändiga informationen (ibid). 

 

Kanal 

Den mest använda kommunikationskanalen inom Karlskoga kommun är möten/APT, vilket 

också är den kanal som flest av de anställda uppger att de vill ha information igenom. Då många 

av de kommunikationskanaler som fanns som förslag i enkäten inte utnyttjas av alla blir detta det 

naturliga valet. Att kommunicera personligen ligger högt upp på listan över önskemål från 

enkätrespondenterna, där samtal med kollegor och närmaste chef också är uppskattade 

kommunikationskanaler. Personlig kommunikation kallas även för informell kommunikation och 

innebär att man har personliga möten och dialoger. Detta har enligt Wikforss (2006) blivit allt 

viktigare för medarbetare under de senaste 30 åren. 

Intranätet är en kanal inom Karlskoga kommun som inte fungerar tillräckligt bra enligt vår 

undersökning. 177 personer svarade att de får till sig internkommunikation genom intranätet och 

145 personer vill få till sig information genom kanalen. Detta är inte i närheten av ett effektivt 

kommunikationsredskap, vilket det skulle kunna vara eftersom att ett intranät öppnar upp 

möjligheter till att lämna synpunkter, kommunicera med andra anställda och uppdatera sig 

dagligen om nyheter när man själv vill göra det. Visionen finns publicerad på intranätet enligt 

informanterna, men det är inte många som vet om det eller anser att det finns tydlig information 

om visionen på intranätet. Trots att många svarade att de tog till sig information väldigt ofta, men 

inte hade tid, var det ändå de anställda utan tillgång till datorer som svarade att de tog till sig 

information mest sällan. Här kan man dock se ett samband med antalet uteblivna svar, i 

enkäterna som distribuerades som postenkäter. De frågor som behandlade intranätet och e-post 

valde många att inte besvara på grund av att de inte använder datorer i arbetet. Att de har färre 

kanaler att ta till sig informationen igenom innebär också att man inte mottar lika mycket 

information och därmed kan man inte heller ta till sig internkommunikationen så ofta. De digitala 

kanalerna innebär mer information och således ett överskott av den interna kommunikationen.  

 

Att olika kanaler kan ha olika effekt på hur vi uppfattar ett meddelande är något som flera av 

informanterna höll med om då vi ställde frågan till dem under intervjun. Dock verkade inte 
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någon av dem ha tänkt på vikten av kanalval vid internkommunikation innan vi förde det på tal. 

Detta anser vi är mycket intressant, framförallt i relation till McLuhan’s teori ‘the medium is the 

message’ där allt handlar om kanalen. Han menar att det är mediet i sig som är det viktiga för hur 

ett budskap uppfattas och att det är det man måste fokusera på, inte själva innehållet (Scannell, 

2007). Så även om insikten kring kanalers inverkan finns i kommunen är det ändå innehållet, 

alltså informationen som man lägger fokus på. 

Anslagstavlor och lokalpressen tillsammans med nyhetsbrev är de kanaler som har minst antal 

mottagare. Dessutom anser respondenterna i enkäten inte att det är önskvärda kanaler för 

internkommunikation. 36% får reda på intern information genom en extern kanal som 

lokalpressen av de tillfrågade,  men endast 18 personer vill få till sig informationen på det sättet. 

Lokalpressen är alltså en extern kanal som ibland skriver om händelser rörande Karlskoga 

kommun. Informanterna vid intervjuerna vill absolut inte att informationen ska nå de anställda på 

den här vägen. Deras ambition är att all information ska komma inifrån organisationen först. 

Enligt Strid (1999) är gränsen mellan externkommunikation och internkommunikation inte i 

dagsläget särskilt skarp. Det som skiljer dem åt är huvudsakligen vilket syfte som 

kommunikationen innehåller, då internkommunikation är en dialog och externkommunikation är 

en monolog. Får man inte reda på vad som försiggår i organisationen inifrån där man kan föra en 

dialog, utan istället från en extern källa kan känslan av delaktighet minska. Att det hålls en dialog 

på arbetsplatsen är viktigt för känslan av delaktighet och engagemang (Jansson, 2009: Withwoth, 

2011). 

 

Stolthet 

Då det enligt forskning inom organisationskommunikation idag sägs att gränsen mellan intern 

och extern kommunikation blivit väldigt vag (Strid 1999) ställdes i vår undersökning frågor kring 

hur extern kommunikation, i form av marknadsföring av kommunen, påverkade hur stolta de 

anställda känner sig över sin arbetsplats. De resultat som vi fick var att majoriteten var väldigt 

stolta över sin arbetsplats. Endast 6.2% av alla tillfrågade svarade med en etta eller tvåa på denna 

fråga. Alla informanter som intervjuades uppgav att de kände stolthet över att arbeta på 

Karlskoga kommun. För att bli stolt krävs även att man känner delaktighet i organisationen. 

Detta känner de flesta respondenterna på grund av deras förmåga att kunna vara med och 

påverka sin arbetssituation. De anställda uppger att deras närmaste chef låter dem säga sitt och 

lyssnar även på det som de har att säga. Delaktighet i sin tur innebär att man måste veta vad det 

är man ska göra och vem man är till för. Tillsammans med att en person vet att man har en 

trygghet, kompetens och yrkesstolthet blir man en god representant för kommunen enligt 
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verksamhetsstrateg Stina Lidbäck Ohlsson. För att vara en bra representant för organisationen 

krävs enligt informanterna att man är stolt över sin organisation har ett gott kundbemötande, att 

man är respektfull och korrekt samt att man är stolt över sig själv. Detta stämmer överens med 

det Bruzelius (2004) och Strid (1999) säger, att det krävs en medvetenhet om och en vilja att 

uppnå organisationens mål för att vara en god representant. 

 

Dessa siffror stämmer bra i jämförelse med frågan kring stolthet då den förvaltningen som anser 

att kommunen det gör minst bra jobbet med den externa marknadsföringen också är minst stolta 

om man tittar till medelvärdena rent förvaltningsmässigt.  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel kommer våra frågeställningar att besvaras och slutsatser dras av den undersökning och analys som 

genomförts. Kapitlet kan ses som en sammanfattning av analys och diskussionsavsnittet. Slutligen presenteras 

förslag till framtida forskning.  

 

Hur arbetar Karlskoga kommun med att kommunicera sin vision till sina medarbetare? 

Det är inte helt enkelt att besvara denna frågeställning med ett enda svar.  I Karlskoga kommun 

finns det en övergripande vision, men kommunen är uppdelad i flera förvaltningar som har 

skapat egna visioner och egna sätt att arbeta på för att försöka uppnå dem. Den övergripande 

visionen som kallas Vision 2020 kommuniceras i dagsläget inte inom kommunen, även om det är 

tanken från ledningen.  

 

Eftersom att den övergripande visionen inte kommuniceras är svaret på denna fråga att de olika 

förvaltningarna kommunicerar sina mål och visioner till sina anställda på olika sätt. Bland annat 

genom att göra dem delaktiga i processarbetet med att ta fram mål och visioner men också 

genom att skapa projekt med delmål som engagerar de anställda. Syftet med dessa två arbetssätt 

är att när den anställde äger frågan och styr resultatet arbetar de mer engagerat mot att nå mål och 

vision.  

 

En färdigställd vision kommuniceras framförallt genom de informella kommunikationskanalerna 

som personliga träffar och APT. Man arbetar mycket med att försöka hålla en dialog inom 

kommunen, något som öppnar upp för kommunikation av visioner och mål. Ett viktigt sätt för 

Karlskoga kommun att kommunicera sin vision är genom att vara tydlig mot de anställda 

angående var organisationen befinner sig, vart man är på väg och hur man når dit. 

 

Kommunen arbetar också med att kommunicera sina visioner via intranätet där de finns att tillgå 

om man väljer att söka efter den. Detta är dock inte uppmärksammat av många i organisationen. 

 

Har ledningen och medarbetarna i Karlskoga kommun samma syn på vilka kanaler som 

bidrar till störst engagemang och känsla av delaktighet? 

Det råder blandade åsikter inom Karlskoga kommun kring vilka kanaler som fungerar bäst. 

Genom en välfungerande kanal kan rätt information spridas vilket i sin tur påverkar hur delaktig 

och engagerad den anställde känner sig.  
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Vissa kanaler fyller sin funktion medan andra endast används av ett fåtal anställda i 

organisationen, vilket inte blir effektivt när man kommunicerar genom dem.  Enligt cheferna är 

möten och APT den bästa kommunikationskanalen eftersom att den möjliggör för dialog mellan 

chefer och medarbetare. Denna syn på kanaler delas av de anställda som uttrycker att de helst vill 

ha information genom de kanaler som öppnar upp för dialog, som möten eller personlig kontakt 

med chefer och kollegor. Inom Karlskoga kommun litar de anställda på sin närmaste chef vilket i 

längden bidrar till engagemang och en känsla av delaktighet. 

 

Intranätet är en kanal som man i ledningen pratar gott om och som man önskar att i större 

utsträckning använda som kanal för internkommunikation. Synen på intranätet och omfattningen 

av användandet inom kommunen varierar stort på de olika förvaltningarna och avdelningarna. 

Kommunen riskerar dock att de anställda inte uppfattar viktig information om intranätet skulle 

används som huvudsaklig kanal, eftersom att de anställda inte tycker att intranätet är lätt att 

hantera och hitta information genom och därför har de inte tillit och förtroende för kanalen. 

 

Man måste se till individen när man väljer kanalen då själva kanalen i sig har en viss påverkan på 

hur information tas emot. Att se till individen innebär i det här fallet att kommunicera muntligt 

med den som arbetar utan tekniska förutsättningar och att se till att den informationen enbart 

kommuniceras inifrån organisationen. 

Inom kommunen litar man på sin närmaste chef, som har en stor och betydande roll i 

kommunikationsarbetet och i hur pass delaktiga och engagerade de anställda känner sig. 

 

Hur påverkar man medarbetarens känsla av delaktighet och engagemang genom 

internkommunikation? 

 

Flera faktorer kan påverka den anställdes känsla av delaktighet och engagemang. Det man kan 

göra för att påverka denna känsla genom internkommunikation är bland annat att kommunicera 

via rätt kanaler. Internkommunikationens roll är att se till att den anställde är välinformerad och 

medveten om sin plats, sitt syfte och hur man tillsammans på arbetsplatsen ska arbeta för att 

uppnå de uppsatta målen. Att få till sig den information man behöver, och i rätt mängd via den 

interna kommunikationen är viktigt känslan av delaktighet som i sin tur påverkar hur engagerad 

man känner sig i sitt arbete. 
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En fungerande internkommunikation bidrar också till en organisationskultur som främjar sina 

medlemmar. Genom att kommunicera öppet och transparent inom organisationen skapar man en 

bra umgängeston och ett öppet kommunikationsklimat. 

 

På Karlskoga kommun är det förvaltningen med det tydligaste visionsarbetet som känner sig mest 

delaktiga på sin arbetsplats.  Detta indikerar att om man arbetar med att kommunicera en tydlig 

vision och tydliga mål internt, påverkas känslan av hur delaktig man känner sig i organisationen.  

 

Genom att föra dialog inom organisationen kan man också påverka känslan av delaktighet och 

engagemang hos medarbetaren. Att man genom chefer och andra kanaler ser till att alla får säga 

sitt och att man sedan ger återkoppling på detta är ytterligare ett sätt att påverka medarbetarens 

känsla av delaktighet och engagemang.  

 

Känslan av delaktighet kan även påverkas genom att man ser till att intern information 

kommuniceras till medarbetaren genom just interna kanaler. Ingen vill få reda på interna nyheter 

genom att läsa dem i lokalpressen. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Under denna studies gång har ytterligare frågor som kan vara intressanta att undersöka i framtida 

forskning fångat vårt intresse.  

 

I denna undersökning har vi studerat en organisation med en hierarkisk kommunikationskedja. 

Därför vore det i en annan studie intressant att titta på hur mellanchefen påverkar 

informationsspridningen. Många teorier, framför allt inom det tolkande perspektivet, ser på 

kommunikation som ett sätt att skapa mening och göra information begriplig. Hur en människa 

skapar mening är till stor del beroende på bakgrund, miljö, status, personliga erfarenheter. Vi 

anser därför att det vore intressant att göra en kvalitativ undersökning av hur information 

påverkas av chefernas personliga tolkningar samt ifall organisationer är medvetna om hur 

cheferna påverkar budskapet.  

 

Det vore även intressant att jämföra två organisationer som arbetar med olika 

kommunikationskedjor och modeller mot varandra för att se om information flödar och 

transformeras olika. Skulle samma information låta likadant när den gått från toppen av 
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organisationen och landar hos personen längst ut i kommunikationskedjan? Vilket 

kommunikationssätt är mest effektivt? 

 

Ytterligare ingång till framtida forskning som vi anser är intressant handlar om mängden 

information som idag finns och flödar inom organisationer. I och med den tekniska utvecklingen 

har kanalerna blivit fler och därmed informationsmängden större. Vi lever i ett samhälle som 

präglas av ett stort informationsöverflöd där stora delar av informationen går förlorad. Hur kan 

man då i organisationer sortera bland all denna information och hitta och tillgodogöra sig det 

väsentliga? 

 

En annan vinkling på att undersöka effektiv kommunikation och informationsöverflöd är att gå 

vidare med uttrycket needs to know, wants to know som vi kom i kontakt med i undersökningen för 

denna studie. För vilka är informationen relevant och vilka är bara intresserade av att veta allt för 

vetandets skull? Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka hur man väljer att prioritera 

och dela upp informationen för att uppnå effektiv produktion i en organisation. 
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Bilaga 1 

Enkät 

Hej! Vi är två studenter från Karlstads universitet som skriver en uppsats i ämnet 
internkommunikation i samarbete med Karlskoga kommun under vårterminen 2012. 
Tanken med undersökningen är att kartlägga hur internkommunikationen på kommunen fungerar 
idag. Detta genomförs för att kunna se vilka förbättringar som kan göras så att ni ska få en mer 
effektiv och engagerande internkommunikation, därför skulle vi uppskatta din hjälp. Enkäten 
innehåller 35 korta frågor och dina svar är helt anonyma. 
 
Med internkommunikation menar vi all den kommunikation som sker i arbetsrelaterat syfte inom 
organisationen. 
När vi talar om vision innebär detta de framtidsmål som organisationen arbetar för att uppnå. 
 
Välj endast ett av alternativen om inget annat anges. Gör detta genom att klicka i det alternativ du 
anser stämmer bäst i ditt fall. Se till att svara på alla frågor! 
 
 
Tusen tack för din medverkan! 
Hälsningar Frida Bergman och Petra Lundström  
 
 
1. Vilken förvaltning tillhör du?  

Kultur- och Föreningsförvaltningen 

Folkhälsoförvaltningen 

Kommunstyrelsens ledningskontor 

2. Vilken arbetsroll har du?  

Medarbetare 

Medarbetare med chefsansvar 

3. Var arbetar du?  

Bibliotek - Sinnes APT-grupp 

Bibliotek - Marias APT-grupp och Kansli Information Arkiv 

Fritid och turism - Strandbadet 
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Fritid och turism - Nobel 

Fritid och turism - Nya folkets hus och turistbyrå 

Kulturskolan - Pers grupp 

Kulturskolan - Heléns grupp 

Kommunstyrelsens ledningskontor- Personalavdelningen 

Kommunstyrelsens ledningskontor - Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens ledningskontor - Kansliavdelningen 

Kommunstyrelsens ledningskontor- IT-avdelningen 

Kommunstyrelsens ledningskontor - Staben för tillväxt och utveckling 

Städverksamhet Degerfors 

Städverksamhet Karlskoga 

Kostverksamhet Degerfors 

Kostverksamhet Karlskoga 

Folkhälsa och barnkonventionsenheten 

Folkhälosförvaltningen Stab 

 
4. Anser du att det är viktigt med internkommunikation?  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

Kommunikation på arbetsplatsen 

Dessa frågor handlar om hur kommunikationen fungerar på din arbetsplats. 
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5. Jag känner mig medveten och välinformerad om vad som händer på min arbetsplats 

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

6. Jag har tillräckligt med information för att kunna utföra mitt dagliga arbete  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
7. Genom dessa kanaler får jag till mig den interna kommunikationen  
(Flera val kan göras) 

Möten/APT 

E-post 

Intranätet (Kikaren) 

Anslagstavlor 

Lokalpressen 

Personlig kontakt med chef 

Samtal med kollegor 

Nyhetsbrev 

 
8. Genom dessa kanaler föredrar jag att ta till mig internkommunikation  
(Flera val kan göras) 

Möten/APT 

E-post 

Intranätet (Kikaren) 

Anslagstavlor 

Lokalpressen 
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Personlig kontakt med chef 

Samtal med kollegor 

Nyhetsbrev 

 
9. Hur ofta tar du aktivt till dig internkommunikation under arbetstid? T.ex. via möten, APT, 
Kikaren, nyhetsbrev m.m.  

Aldrig 

Någon gång i månaden 

Någon gång i veckan 

En gång varje dag 

Flera gånger per dag 

Vision och mål inom organisationen 

Dessa frågor handlar om kommunikationen kring kommunens vision och mål 
 
10. Jag har god kännedom kring kommunens uppsatta mål och visioner  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
11. Jag får tillräckligt med information om kommunens mål  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
12. Jag får tillräckligt med information om min förvaltnings mål och styrmått  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 
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13. Jag vet hur jag ska arbeta för att bidra till att förvaltningen (och därmed kommunen) når 
sina mål  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

Kommunikationsförhållanden och delaktighet 

 
14. Jag får information snabbt om det sker en förändring i min förvaltning.  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
15. Inom förvaltningen finns det möjlighet att kommunicera med varandra öppet  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
16. På min arbetsplats har vi god umgängeston  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

              17. På min arbetsplats är vi bra på att lyssna på varandra  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
18. Jag känner mig delaktig i Karlskoga kommun som organisation  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
19. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats/avdelning  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
20. Jag anser att min arbetsgivare anstränger sig för att göra mig delaktig på min 
arbetsplats/avdelning  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 
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Närmaste chef 

21. Jag litar på den information som jag får av min närmaste chef  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
22. Om jag har frågor gällande organisationen kan jag få svar på dem av min närmaste chef  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
23. Min närmaste chef ger information som är tydlig och relevant för min avdelning  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

Kommunikationskanaler 

 
24. Jag får värdefull information på våra möten/APT  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
25. Efter ett möte/APT känner jag att det är tydligt vilka beslut som tagits och vilka 
överenskommelser som gjorts  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
26. Jag anser att vårt intranät är lätt att använda  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
27. På vårt intranät kan jag snabbt få överblick över aktuell information inom organisationen  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 
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28. Det finns information på intranätet som tydliggör organisationens mål  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
29. Av den e-post/de nyhetsbrev jag får är majoriteten relevant för mig i mitt arbete  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
30. Mängden e-post/nyhetsbrev jag får är befogad och hanterbar  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

Effektindikatorer 

31. Jag kan i regel svara på vad som sker på min förvaltning när någon frågar  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
32. Jag är stolt över att arbeta inom Karlskoga kommun  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
33. Kommunen gör ett bra jobb med att marknadsföra sig utåt  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
34. Marknadsföring av kommunens verksamhet påverkar hur stolt jag är över att arbeta 
inom kommunen  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 

 
35. I det stora hela är Karlskoga kommun en bra arbetsplats  

 1 2 3 4 5  
Nej 

     

Ja 
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Bilaga 2 

Intervjumanual  
Karlskoga kommun 

1. Titel? 

2. Hur länge har du arbetat på Karlskoga kommun? 

3. Vad är det bästa med att arbeta på Karlskoga kommun? 

4. Är du stolt över att arbeta på Karlskoga kommun? 

5. Hur viktigt är det med internkommunikation inom en organisation? 

6. Känner du att interkommunikationen är prioriterad inom kommunen? 

7. Vilken position har du i kommunikationsledet? 

8. Tror du att olika kanaler påverkar hur informationen uppfattas av medarbetarna? 

9. Kan olika kanaler bidra till att medarbetarna känner mer eller mindre delaktighet och 
engagemang i organisationen? 

10. Berätta lite om Karlskoga kommuns kommunikationsplan, hur ser den ut? 

11. Hur går du tillväga när du förmedlar information internt? 

12. Vilka kanaler använder du dig av för att sprida information vidare i 
kommunikationsledet? 

13. Hur gör man för att informationen ska nå alla inom förvaltningen? 

14. Anser du att det finns tillräckligt med tid för de anställda att ta till sig den interna 
informationen under arbetstid? 

15. Är det viktigt att de anställda känner sig välinformerade om vad som händer på 
arbetsplatsen, mål, vision mm? 

16. Vad är, enligt dig, en bra representant för kommunen? 

17. Hur skapar man en bra känsla av delaktighet på en arbetsplats? 

18. Finns det faktorer som påverkar hur delaktig den anställda känner sig i 
organisationen? 

19. Beskriv Karlskoga kommuns vision 
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20. Hur fick du information om visionen? 

21. Hur kommuniceras visionen till de anställda? 

22. Hur arbetar ni inom din förvaltning för att uppnå visionen? 

23. Är de anställda engagerade i att försöka uppnå kommunens vision? 

24. Hur kan man arbeta för att öka engagemanget? 
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