
 

 
 
 
 
 
 
 

	  

Blod, svett och kommunikation 

En studie av Friskis&Svettis Karlstad 

Blood, sweat and communication 
A study of Friskis&Svettis Karlstad 

 
Rikard Sundqvist och Maria Grahn 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
Visuell kommunikation och design 
Examensarbete 15 hp 

Examinator: Karin Fast 

06-06-2013 



 

Förord 

 

Vi vill tacka Jonas Anghammar, kommunikatör på Friskis&Svettis Karlstad, för all hjälp och ett 

fantastiskt samarbete genom hela uppsatsen. 
Vi vill även tacka alla på Friskis&Svettis Karlstad, kansli såväl som funktionär, som tagit sig tid att 

delta i vår undersökning. 

 

Tusen tack!  
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Denna uppsats har två författare. Undersökningen har genomförts tillsammans, likaså har 

uppsatsen skrivits i symbios av oss båda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker den interna kommunikationen på en organisation med ideellt 

engagerade. En organisation, Friskis&Svettis Karlstad, valdes ut som ett case för studien. Fokus 

ligger på hur kommunikationen mellan kansliet och funktionärerna på organisationen sker. För 

att smalna av ytterligare koncentrerar sig undersökningen på hur mål, visioner och värderingar 

kommuniceras mellan kansli och funktionärer. Vidare söker uppsatsen förståelse för hur 

kommunikationen kring mål, visioner och värderingar möjligen bidrar till implementering av 

dessa i organisationskulturen. Det teoretiska ramverk som används i undersökningen består av 

organisationskommunikation och organisationskultur. Friskis&Svettis Karlstads interna 

kommunikation förklaras, värderas och analyseras utifrån det teoretiska ramverket.  

För att undersöka detta görs både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Uppsatsen tar 

upp både kansliets och funktionärernas uppfattningar om kommunikationen. Den kvalitativa 

undersökningen består av sex intervjuer, varav fem av dem är med ideellt engagerade 

funktionärer och en är med kommunikatören på Friskis&Svettis Karlstad. Den kvantitativa 

undersökningen består av en webbenkät, som skickades ut till funktionärerna på organisationen. 

Resultaten, uppfattningar ställs emot varandra och jämförs för att se hur resultaten från de olika 

intervjuerna liknar och skiljer sig.  

 

Våra resultat visar att kommunikationen överlag uppfattas som fungerande, men att rum för 

förbättringar finns. Den primära kanalen är e-post, vilket har både fördelar och nackdelar. 

Kommunikationskanaler som kan effektivisera kommunikationen, visar sig vara möten och tema-

dagar. Organisationens mål, visioner och värderingar är något som funktionärerna sällan kan 

uttala ordagrannt, men undersökningen visar att mål, visioner och värderingar är integrerade i 

varandra och i kommunikationen på Friskis&Svettis. Funktionärerna kan agera i enlighet med 

organisationens mål, visioner och värderingar utan att kunna dessa utantill. Resultaten visar även 

att organisationens interna webbsida används av funktionärer i mindre utsträckning än vad 

kommunikatören vill att den ska göra. Studiens slutsatser behandlar intranätets potentiella 

betydelse. Hur organisationens mål, visioner och värderingar har integrerats i kulturen på 

organisationen tas också upp tillsammans med förslag på hur detta kan optimeras.  

 

Nyckelord: Kansli, funktionär, internkommunikation, organisationskultur, värderingar. 

 

 



 

Abstract 

This study examines the internal communication in an organization with voluntarily involved 

individuals. An organization, Friskis&Svettis Karlstad, was chosen as a case study. The focus is 

on how the communication between the management and the voluntarily involved takes place. 

To narrow the study down further, we focus our investigation on how the goals, visions and 

values are communicated between the management and the voluntarily involved. The study also 

searches for an understanding of how communication about goals, visions and values is possibly 

contributing to the establishment and integration of these into the organizational culture. The 

theoretical framework used in the study consists of organizational communication and 

organizational culture. Friskis&Svettis Karlstad's internal communication is explained, measured 

and analyzed based on the theoretical framework. 

To investigate all of this, we chose to do both a qualitative and a quantitative investigation. The 

essay discusses both the management's and the voluntarily involveds' perceptions of 

communication. The qualitative study consists of six interviews, five of them with voluntarily 

involved and one with the communicator at Friskis&Svettis Karlstad. The quantitative survey 

consists of an online questionnaire, which was sent out to the voluntarily involved individuals of 

the organization. The results, the different perceptions, are pitted against each other and 

compared to see how the results from the interviews are similar and different. 

 

Our results show that the internal communication is generally perceived as effective, but also that 

there is room for improvement. The primary channel of communication is email, which has both 

advantages and disadvantages. Communication channels that can improve communication are 

meetings and thematic days. The organization's goals, visions and values are something that the 

voluntarily involved can rarely express literally, but the survey shows that the goals, visions and 

values are integrated into each other and in the communication at Friskis&Svettis Karlstad. The 

voluntarily involved may act in accordance with the organization's goals, visions and values, 

without knowing them by heart. The results also show that the organization's internal website is 

used less by voluntarily involved than what the communicator wants. Conclusions of the study 

deals with the intranet's potential importance, how the organization's goals, visions and values 

have integrated well into the culture of the organization, and how the voluntarily involved 

individuals are reached by these goals, visions and values. 

 

Keywords: management, voluntarily involved, internal communication, organizational culture, 

values. 
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1 Introduktion 

Introduktionen till denna uppsats behandlar Friskis&Svettis bakgrund, problemområdet som undersöks, syftet 

och uppsatsens frågeställningar. Sedan redogör vi för uppsatsens centrala begrepp, dess avgränsningar och 

uppsatsens disposition. Detta avsnitt ger läsaren viktig förkunskap för att ta del av undersökningen på avsett sätt. 

 

1.1 Bakgrund  

Friskis&Svettis startades 1978 som en förening i Stockholm. De följande åren bildades flera 

andra organisationer inom samma förening som organisationen i Stockholm. Friskis&Svettis Riks 

grundades som en följd av att de olika organisationerna ville ha en övergripande organisation 

vilka kunde kommunicera mellan alla olika organisationer och kunde agera huvudkontor. 

Friskis&Svettis Riks jobbar på uppdrag av andra organisationer i föreningen. Det är inte 

Friskis&Svettis Riks som avgör beslut för en organisation som t.ex. Friskis&Svettis Karlstad. 

Beslut tas på ett årsmöte inom en viss organisation, där alla involverade, inklusive medlemmar, 

får vara med och bestämma. På årsmötet röstas även en styrelse fram, som kommer att "styra 

skeppet" inom organisationen. Styrelsen tar större beslut om verksamheten och har ekonomiskt 

ansvar. Styrelsen utser varje år en verksamhetschef. Denne verksamhetschef har som uppgift att 

sammankalla verksamhetsgruppen, d.v.s. personalen i organisationen. Verksamhetschefen är 

övergripande ansvarig för verksamheten, uppföljning, omvärldsrelationer och regler på 

organisationen. 

 

Kommunikationen mellan Friskis&Svettis Riks och Friskis&Svettis Karlstad är inte särskilt 

omfattande. Riks har en intern webbsida, utöver den officiella hemsidan, där alla anställda och 

funktionärer kan ta del av information. Informationen som finns på internsidan är heller inte 

obligatorisk att ta del av, utan varje organisation kan själva välja att ignorera eller utnyttja 

kommunikationen. I övrigt sker kommunikationen mellan de olika organisationerna genom 

verksamhetschefen. Friskis&Svettis Karlstad har en egen intern webbsida, utöver den som Riks 

har byggt, där alla anställda och funktionärer i Karlstad kan ta del av information.  

 

Mål och visioner inom föreningen Friskis&Svettis är tydliga. Målet är: "människor ler när de 

tänker på träning". Denna vision är grunden för föreningen och något som alla organisationer 

jobbar utifrån. Organisationerna kan däremot skapa egna visioner med just deras organisation. 

Friskis&Svettis Karlstad har till exempel "lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för 

alla" som vision, som en förlängning av den tidigare nämnda. Riks har skapat fyra styrdokument 

för att klargöra vad som i grund och botten är målet med föreningen. Ett dokument är "normal-
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dokumentet" som innehåller grundregler och standardregler som gäller för samtliga 

organisationer i föreningen. Ett annat dokument är "Tolv Boken" som handlar om föreningens 

värderingar. Denna innehåller då 12 värderingar som är viktiga för föreningen och som alla 

organisationer bör jobba enligt. Värderingarna är otroligt viktiga då det är de som sätter ton för 

hela föreningen och hjälper varje organisation att jobba mot samma mål och vision. Denna bok 

delas ut under funktionärsutbildningen, som alla måste genomgå för att kunna bli funktionär hos 

Friskis&Svettis.  

 

För att bli funktionär på en Friskis&Svettis-organisation måste man först genomgå en uttagning 

där andra ledare utser de som är bäst lämpade som funktionärer. Sedan skickas de uttagna på en 

utbildning som Friskis&Svettis Riks ordnar och Friskis&Svettis Karlstad köper. Det finns då två 

steg i utbildningen. Steg 1 handlar om Friskis&Svettis som helhet, riktlinjer, visioner och 

liknande. Denna del av utbildningen ser likadan ut för alla. Steg 2 är specificerad till vilken sorts 

funktionär personen vill bli. Exempelvis får gruppledare en annorlunda utbildning än 

gyminstruktörerna. Efter utbildningen examineras personen på ett pass som denne håller inför 

andra ledare, och om de anser att personen är godkänd får denne ett diplom och denne får då 

vara funktionär på organisation.  

 

1.2 Problemområde 

Alla organisationer har mål och visioner som de önskar uppnå. För att uppnå dessa behöver 

medarbetare i organisationen känna till dessa mål och visioner och gemensamt arbeta för att 

uppnå dem. För att medarbetarna ska känna till organisationens mål och visioner behövs en 

gemensam uppfattning om ämnena skapas. Detta görs med kommunikation genom att diskutera 

fram en gemensam uppfattning som samtliga medarbetare kan ta till sig. Att integrera mål och 

visioner i organisationskulturen kan hjälpa medlemmarna i kulturen att på ett naturligt sätt jobba i 

enlighet med dem. Då detta inte är ett heltidsjobb för de ideella funktionärerna på Friskis&Svettis 

Karlstad, kan det inte ställas för höga krav på dem att ta del av och jobba i enlighet med mål, 

visioner och värderingar. Om dessa finns integrerade i organisationskulturen, dock, så behöver 

kanske inte krav ställas på medlemmarna, utan mål och visionerna blir en del av deras sätt att 

tänka och vara i organisationen. "För att en organisation ska kunna dra nytta av det engagemang, som en 

vision kan generera, krävs att medarbetarna omfattar denna vision och känner delaktighet med den" (Bruzelius 

& Skärvad, 2011:139). Detta, menar vi, kan ske genom att mål och visioner integreras i kulturen. 

Kommunikationen för att få fram budskap och information om mål och visioner, så pass att de 

engagerade tar dem till sig och arbetar för att uppnå dem blir då mycket viktig. Med värderingar 
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kan medarbetare veta hur de ska hantera situationer och förmedla organisationens budskap (och 

varumärke) utåt. Värderingarna ligger oftast i linje med mål och visioner, och är byggda för att 

sträva efter att uppnå dem. Inom en ideell förening, där engagerade har föreningen som en hobby 

vid sidan av exempelvis jobb och familj, kan det vara svårt att få alla engagerade att jobba i 

enlighet med mål, visioner och värderingar. Genom att integrera mål, visioner och värderingar i 

organisationskulturen kan de engagerade jobba i enlighet med dem utan att behöva ta för mycket 

tid till att lära sig dem. Hur ledning kommunicerar och informerar om detta för att de ska 

etableras i kulturen hos ideellt engagerade är kärnan i uppsatsens problemställning.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den interna kommunikationen och kulturen på Friskis&Svettis 

Karlstad, med fokus på mål, visioner och värderingar.  

 

Denna uppsats ämnar undersöka hur internkommunikationen ser ut på en organisation med 

ideellt engagerade. Kommunikationen mellan ledning och ideellt engagerade inom Friskis&Svettis 

Karlstad kartläggs och undersöks i studien. Fokus ligger på hur mål, visioner och värderingar 

kommuniceras till och tas emot av de ideellt engagerade. Fortsatt undersöks mål, visioner och 

värderingar som en del av organisationskulturen, och huruvida de är etablerade i kulturen eller 

inte. För att undersöka ämnet har en ideell organisation valts ut och behandlas som ett case för 

studien. På Friskis&Svettis Karlstad undersöker vi hur information och kommunikation sker från 

ledningens sida och hur det tas emot och etableras av ideellt engagerade.  

 

1.3.1 Frågeställningar  

Våra mer specifika frågeställningar är:  

1. Hur ser kommunikationen ut mellan kansli och ideellt engagerade på Friskis&Svettis Karlstad? 

2. Hur kommunicerar kansliet om mål, visioner och värderingar till ideellt engagerade?  

3. I vilken utsträckning finns mål och visioner integrerade i organisationskulturen?  

 

1.4 Centrala begrepp och termer 

1.4.1 Kansli 

Med kansli menas de personer som är anställda hos Friskis&Svettis Karlstad och arbetar där mot 

en lön. Dessa benämns även som "ledningen" i uppsatsen.  

 

 



 4 

1.4.2 Funktionär 

Med funktionär avses de personer som är ideellt engagerade, inte anställda i organisationen. 

Dessa benämns som "funktionärer" i uppsatsen, då samtliga funktionärer hos Friskis&Svettis är 

ideella.  

 

1.4.3 Internkommunikation 

Internkommunikation handlar om all kommunikation inom exempelvis en organisation. Alltså är 

det inte kommunikation eller information som skickas från en organisation och "utåt", till 

offentligheten. Det brukar definieras som "organisationsmedlemmarnas formella och informella 

kommunikation internt i organisationen" (Heide, et al., 2012:40). Denna uppsats fokuserar på 

kommunikationen mellan kansli och funktionär. Kommunikation funktionärer emellan, och 

kommunikation kanslister emellan tas inte upp.  

 

1.4.4 Organisationskultur 

Organisationskultur, som begrepp, är svårt att hitta en universal och enkel definition på. I denna 

uppsats, dock, ska begreppet förstås som organisationens medlemmars sätt att både tänka och 

vara i en organisation (Bruzelius & Skärvad, 2011). För att förklara begreppet ytterligare, kan det 

sägas att organisationskultur har att göra med värderingar och verklighetsuppfattningar som 

medlemmar på en organisation delar (Bang, 2010). Denna uppsats kommer fokusera på fyra 

komponenter av kultur; värderingar, grundläggande antaganden, verklighetsuppfattningar och 

normer. Dessa begrepp redovisas för i teoriavsnittet (se punkt 2.4). Även begreppen mål och 

visioner redovisas i teoriavsnittet, under punkt 2.3.  

 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats behandlar organisationen Friskis&Svettis Karlstad. Det är en så kallad case-study, 

och ämnar inte uttala sig om andra Friskis&Svettis-organisationer än just Friskis&Svettis 

Karlstad. Kommunikationen mellan kansliet och ideellt engagerade (funktionärerna) undersöks 

och analyseras. Det är endast den interna kommunikationen som uppsatsen fokuserar på - ej den 

externa kommunikationen (reklam, annonsering o.s.v.).  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 består av en genomgång av relevanta teorier och tidigare forskning. Här  

tar vi upp samtliga teorier som vi sedan ska använda som "glasögon" för att försöka förstå och  
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analysera våra resultat. I kapitel 3 redovisas våra metodval. Vi diskuterar dessa mot andra möjliga  

metoder och argumenterar för våra val. Validitet och reliabilitet tas även upp och beskriver hur vi  

gått tillväga för att uppnå trovärdighet och giltighet. Vidare förklaras hur vårt syfte har  

operationaliserats för att undersökas korrekt. Vi går även igenom hur vi genomfört  

undersökningen och vilka problem vi stött på med våra metodval. Efter metodavsnittet redovisar  

vi våra resultat. Kapitel 4 är uppdelat i tre resultatdelar; intervju med kommunikatör, intervju med  

funktionärer och enkätresultaten för att lätt överskåda och hålla isär resultaten. Därefter ska  

resultaten analyseras. I kapitel 5 ställs samtliga svar mot varandra för att jämföras, kompletteras,  

och mot bakgrund av teorin försöka förstås. I nästa kapitel (6) drar vi slutsatser om resultat och  

analys och kommer fram till förslag till organisationen som kan hjälpa dem att effektivisera och  

optimera kommunikationen. Sist men inte minst behandlar vi "implikationer för samhället och  

arbets- /yrkesliv" och ger förslag på framtida forskning. Detta för att argumentera för vidare  

forskning som vi anser vore intressant och givande.  
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt ger läsaren en inblick i den teoretiska bakgrund vi har använt oss av för  att genomföra  

undersökningen. Teorierna handlar om kommunikation och kultur, eller snarare internkommunikation och  

organisationskultur. 

 

2.1 Kommunikation 

För det första bör en distinktion göras mellan begreppen "information"och "kommunikation". 

Skillnaden mellan information och kommunikation kan enkelt förklaras som att information är 

"enkelriktad" och kommunikation är "dubbelriktad" (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

Förklaringen grundar sig i den traditionella "sändare-mottagare-modellen", vilken kan ses som 

förenklad och föråldrad, men modellen är fortfarande en bra grund att stå på för att förklara 

begreppen. Flera olika modeller har utformats av olika forskare. Den modell som blivit mest 

inflytelserik är Claude Shannon och Warren Weavers linjära modell, som de utformade 1949. 

Modellen kallas transmissionssynsättet och består av fyra element: sändare, meddelande, kanal 

och mottagare (Heide, et al., 2012). Kritiken mot denna modell handlar om att den inte tar upp 

feedback som ett element, mottagarna ses som passiva individer. Den lägger heller ingen vikt vid 

mottagarens tolkning av meddelandet som skickas. Modellen är alltså egentligen mer av en 

"informations-modell", då den inte tar upp hur mottagaren tar emot, uppfattar och svarar på 

meddelandet.  

 

2.2 Organisation 

Bruzelius och Skärvad definierar en formell organisation som: "ett antal individer som utför olika 

arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål" (Bruzelius & Skärvad, 2011:26). 

Definitionen bortser dock från det kommunikativa perspektivet och kan inte förklara de sociala, 

kulturella och kommunikativa delarna av en organisation. Heide m.fl. diskuterar istället begreppet 

organisation som "organisationer som sociala fenomen där interaktion och kommunikation är grunden för 

verksamheten" (Heide, et al., 2012:37). Denna definition ger mer rum för att diskutera 

kommunikation som en stor och viktig del av organisationer.  

 

2.3 Organisationskommunikation 

"Det klassiska perspektivet" på organisationskommunikation förknippas med 

transmissionssynsättet på kommunikation som också behandlar kommunikation som något 

statiskt. Kultur och sociala fenomen tas normalt inte upp vid detta synsätt, vilket betyder att 
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några väldigt betydelsefulla faktorer exkluderas. Organisationens mål beaktas, men bara de mål 

som ledningen utformat och distribuerar. Ej medlemmars uppfattning om mål (Heide, et al., 

2012). Redding (refererad till i Jablin & Putnam, 2001) påpekar i sina tio postulat om 

organisationskommunikation att ett meddelande bara är det som mottagaren tolkar det som. Det 

innebär att det meddelande som har mottagits är det meddelande som mottagaren kommer att 

agera utifrån. Det meddelande sändaren skickar är inte nödvändigtvis samma meddelande som 

mottagaren tar emot. Alla meddelanden ska tolkas för att mottagaren ska förstå och skapa 

mening. Det innebär att mottagaren inte nödvändigtvis tolkar och förstår meddelandet såsom 

sändaren har menat (Tompkins & Wanca-Thibault i Jablin & Putnam, 2001). Den kulturella 

aspekten av mål är något väldigt viktigt och kan vara avgörande när det gäller en organisations 

möjligheter att uppnå dess mål. Enligt det klassiska perspektivet anses kommunikation inte vara 

det som utgör organisationen. Betoning ligger på reproduktion av mening, istället för transaktion 

och aktiv produktion av mening, som det tolkande perspektivet istället tar upp (Heide, et al., 

2012). 

 

I början av 1980-talet började flera andra forskare utmana det klassiska perspektivet med andra 

synsätt. Phillip Tompkins är en av de forskare som har utmanat det klassiska perspektivet, och 

förespråkat "det tolkande perspektivet" (Heide, et al., 2012). Tompkins menar att kommunikation 

inte är något som uppstår i en organisation, det är istället kommunikationen som bygger upp och 

bidrar till att konstituera en organisation. Tompkins ser organisationer som "system av integrerande 

individer som genom kommunikation aktivt är engagerade i processen att forma och omforma sin sociala ordning" 

(Tompkins & Wanca-Thibault i Jablin & Putnam, 2001). Med det menas att den sociala 

ordningen förändras och utvecklas hela tiden beroende på medlemmarnas interaktion med 

varandra, det är medlemmarna i en organisation som "styr" organisationen genom 

kommunikation. Tompkins fick inspiration från Chester Barnard, som redan 1939 betonade 

vikten av kommunikation i en organisation (Tompkins & Wanca-Thibault i Jablin & Putnam, 

2001). 

 

Enligt Barnard är kommunikationen inom en organisation viktig för att alla medlemmar ska få 

kunskap om, förstå och acceptera organisationens mål och därefter översätta mål till handling 

(Heide, et al., 2012). För att uppnå en gemensam förståelse för ett meddelande krävs 

kommunikation; en dialog. Alla människor tolkar saker på olika sätt. Förkunskaper, tidigare 

erfarenheter, värderingar mm. är sådant som påverkar hur innehållet i kommunikation tolkas, och 
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dessa saker är olika för varje person. Med kommunikation dock så kan kunskaper o.s.v. förändras 

och utvecklas till att bli gemensamma förståelser och uppfattningar (Heide, et al., 2012).  

 

Heide m.fl. förklarar en annan syn på kommunikation, som de kallar "den meningsskapande 

synen". Detta synsätt handlar i grunden om att kommunikation skapar och vidmakthåller 

organisationen, istället för att se det som att kommunikation existerar i organisationen. Det liknas 

mycket vid det tolkande perspektivet, men skiljer sig då det lägger mycket vikt vid just 

meningsskapande hos medlemmar. Kommunikation blir här en mycket större del av 

organisationen och fler aspekter på mottagarens roll och medlemmars interaktion tas upp (Heide, 

et al., 2012). Synsättet behandlades först av James Carey i hans bok "Communication as culture". Som 

titeln antyder, tar synsättet upp kultur som en viktig aspekt i kommunikationen. Kulturen som 

skapas på en organisation avgör hur medlemmar kommer informera, kommunicera, tolka och 

skapa en gemensam förståelse för verkligheten (Carey, 2009). Detta kan ske genom många olika 

kanaler, då det enda "kravet" är att en dialog är möjlig. Intranät, e-post, telefon m.m. kan utnyttjas 

för att sända meddelanden, så länge mottagaren kan svara.  

 

Deetz beskriver tre sätt att beskriva organisationskommunikation. Det första sättet handlar om 

att uppfatta organisationskommunikation som ett specialområde som personer på 

informationsavdelningar och kommunikationskonsulter har hand om. Det andra sättet är att 

uppfatta organisationskommunikation som ett slags fenomen som kommer till existens inom 

organisationer. Inom detta synsätt läggs ofta fokus vid att identifiera vad som är kommunikation i 

organisationen, och vad som är något annat (Deetz i Jablin & Putnam, 2001). Det tredje synsättet 

föredras av Heide m.fl. och innebär att se organisationskommunikation som ett sätt att beskriva 

och förklara organisationer (Deetz i Jablin & Putnam, 2001). Detta synsätt tar upp 

kommunikation som något oundvikligt och nödvändigt på en organisation. I den tidiga 

forskningen kring organisationer, 1950- och 60-talen, var det däremot vanligt att uppfatta 

kommunikationen som något som sker i organisationer och inte har någon större inverkan på 

organisationer. Denna syn kallas den autonoma organisationsteorin (Heide, et al., 2012).  

 

Nu för tiden beskriver många istället kommunikation som ett socialt system, som hålls ihop av en 

kultur (Heide, et al., 2012). Denna kultur existerar tack vare att medlemmarna hela tiden 

kommunicerar och interagerar, vilket gör att de hela tiden återskapar och utvecklar 

organisationen. Detta hjälper hela organisationen och alla individer i arbetet då sociala strukturer 

och uppdelning och samordning uppstår genom interaktionen (Heide, et al., 2012). När 
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medlemmar kommunicerar samordnar de aktiviteter, skapar en gemensam förståelse och får 

därmed förutsättningar att arbeta mot samma mål. Ofta är det just kommunikationen som ställer 

till problem. Medarbetare kan känna att de får för lite information eller att cheferna inte lyssnar. 

Samtidigt kan cheferna känna att medarbetare inte följer direktiv eller att informationen inte når 

fram. Problemet kan då ligga i att många chefer inte är utbildade i kommunikation. Det är lätt att 

tro att kommunikationen ska fungera av sig själv, men det behövs en ledning för att samordna 

den. Kommunikation och information är även det område på en organisation som många anser 

inte nödvändigtvis behövs om organisationen försöker spara pengar, och då är det tyvärr 

organisationen själv som lider. (Heide, et al., 2012).  

 

De första stora teoretiska ramverken och samlingsverken dök upp i mitten av 1960-talet 

(Tompkins & Wanca-Thibault i Jablin & Putnam, 2001). Redding utformade 1972 10 postulat 

som skulle peka mot framtida sätt att studera organisationskommunikation på. Postulat nummer 

två innebär att i en organisation "är allt ett potentiellt meddelande". Redding föreslog att både 

verbal och icke-verbal kommunikation inte ännu hade undersökts tillräckligt i 

organisationssammanhang. Det fjärde postulatet innebär att det meddelande som har mottagits är 

det meddelande som mottagaren kommer att agera utifrån. Det meddelande sändaren skickar är 

inte nödvändigtvis samma meddelande som mottagaren tar emot. Alla meddelanden ska tolkas 

för att mottagaren ska förstå och skapa mening. Det innebär att mottagaren inte nödvändigtvis 

tolkar och förstår meddelandet såsom sändaren har menat (Tompkins & Wanca-Thibault i Jablin 

& Putnam, 2001). Postulat nummer fem handlar om vikten av feedback i en organisation. 

Redding definierar två olika typer av feedback: "Mottagarbarhet" (feedback receptiveness) och 

"respons" (feedback responsiveness). Mottagarbarhet innebär i vilken mån som ledningen är 

öppna för feedback från medarbetarna. Respons innebär i vilken mån ledning ger feedback till 

deras medarbetare (Tompkins & Wanca-Thibault i Jablin & Putnam, 2001). Det är denna del som 

saknas i den traditionella transmissionssynsättet, som bara tar upp sändare, meddelande och 

mottagare. Feedback från medarbetare kan vara viktigt för både ledning och medarbetare, för att 

skapa en öppen dialog som genererar gemensam förståelse för ett ämne. 

 

Redding försökte koppla sin kunskap om kommunikationsteori till studieområdet organisationer. 

Det var viktigt eftersom många tidiga studier genomfördes av forskare med ytliga kunskaper om 

kommunikationsprocessen (refererad till i Jablin & Putnam, 2001). 
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2.3.1 Internkommunikation  

Jan Carlzon (refererad till i Bruzelius & Skärvad, 2011) formulerade 1985 några punkter som 

handlar om hur en individ kan stimuleras och motiveras att ta ansvar i sitt arbete. En punkt lyder: 

"En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har information kan inte undgå 

att ta ansvar" (Bruzelius & Skärvad, 2011:289). Detta innebär att kommunikation om mål och 

visioner måste finnas för att medarbetarna ska veta vad organisationen önskar uppnå och därmed 

vilja ta eget ansvar för att jobba mot det. Om information om visioner inte framkommer i 

kommunikationen med medarbetare finns det inga riktlinjer för dem att jobba efter. Det kan leda 

till att de jobbar splittrat, mot väldigt olika, egna mål, som eventuellt inte alls går i linje med 

organisationens, eftersom att de ändå inte vet vad organisationens mål är.  

 

Precis som begreppet organisationskommunikation, är internkommunikation ett begrepp som 

kan kännas otydligt. Detta beror på att det finns många olika typer av intern kommunikation att 

definiera. Richmond, McCroskey och McCroskey identifierar flera funktioner för den interna 

kommunikationen i en organisation. Några av de punkter är "den regulativa funktionen", 

"integrationsfunktionen" och "ledningsfunktionen" (Richmond, et al., 2004).  

 

Den regulativa funktionen innebär kommunikation i form av regler, policy, normer och 

värderingar. Det är detta som styr tänkandet och handlandet inom organisationen. Det leder till 

att medarbetare har samma regler, normer och värderingar att utgå från när de arbetar. Konflikter 

och olika händelser kommer därför hanteras på samma sätt av alla olika medarbetare, vilket gör 

att organisationens mål och visioner lättare uppnås. Integrationsfunktionen innebär 

kommunikation om all slags koordinering. T.ex. koordinering av uppgifter eller att få 

medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. Denna punkt handlar om integrationen av de 

regler, normer och värderingar som ledningen sänder ut. Integration av dessa gör att 

medlemmarna tar till sig de mål, visioner och värderingar och jobbar i enlighet med dem. Om 

dessa faktorer kommuniceras till alla medarbetare kan de integreras i kulturen och på så vis spegla 

allt de gör i sitt arbete. Ledningsfunktionen innebär den kommunikation som får medarbetarna 

att göra det som krävs för att nå målen, att lära känna personal och skapa goda relationer. Detta 

är vad Bennis och Nanus pratar om, när de diskuterar ledarens ansvar gentemot 

kommunikationen i organisationen. Internkommunikationen som kommer från ledningen är vad 

som sätter grunden för hur kulturen kommer se ut. (Richmond, et al., 2004).  
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Dessa tre punkter utgör viktiga aspekter på internkommunikation inom en organisation. 

Ledningen sänder ut information och kommunicerar med medarbetarna för att skapa relationer 

och informera om mål och visioner som organisationen har. Detta kan ledningen göra i form av 

regler, normer och värderingar som ska lära medarbetarna vad målen är och vad medarbetarna 

ska sträva efter i jobbet. Dessa mål, regler, värderingar o.s.v. ska sedan tas emot och integreras 

hos medarbetarna för att de verkligen ska känna till  dessa och jobba i enlighet med dem. De ska 

integreras i kulturen som medarbetarna har.  

 

2.3.2 Ledarskap och kommunikation  

Många forskare lägger idag fokus på den starka kopplingen mellan ledarskap och kommunikation. 

De, exempelvis som Richmond m.fl. betonar ledarens roll i att skapa gemensamma mål, visioner 

och värderingar (Heide, et al., 2012). Det är endast genom kommunikationen som ledare kan 

skapa dessa gemensamma uppfattningar - regler och direktiv ger inte samma resultat. Dessa 

begrepp är luddiga och kan lätt tolkas på många olika sätt om ledaren inte finns där för att 

förklara och skapa en gemensam förståelse. Många organisationer har intresserat sig för att jobba 

med värderingar och försöka skapa en stark värdegrund för organisationen. Det är mycket svårt 

att påverka människors värderingar och det kan vara svårt att kommunicera värderingar. Många 

organisationer skapar policyn eller värdegrunder för detta, men det är få som lyckas (Heide, et al., 

2012).  

 

Warren Bennis och Burt Nanus tror på att ledarskap är den viktigaste kraften bakom 

framgångsrika organisationer. De menar att det avgörande ansvaret för en ledare är att "kunna 

kommunicera innebörden i den ritning som formar och tolkar situationer så att de anställdas handlande styrs av 

gemensamma verklighetsuppfattningar" (Bennis & Nanus, 1985, refererade till i Heide, et al., 2012:121). 

Det innebär att "ledaren" måste kommunicera organisationens mål och visioner på bästa sätt för 

att medarbetarna ska förstå dem på samma sätt och jobba gemensamt för att uppnå dessa. 

 

Schein anser, i likhet med Bennis och Nanus att ledare är de mest inflytelserika kulturförändrarna. 

De har mest makt över att påverka organisationen med sina verklighetsdefinitioner. Schein menar 

att ledningen kan påverka kulturen i en organisation genom flera punkter, varav en är: "Det 

ledningen riktar uppmärksamheten mot, mäter och kontrollerar i en organisation" (Schein, 1984). Denna 

punkt kan liknas vid Richmond m.fl. "ledningsfunktion" som handlar om att ledaren bör 

kommunicera det viktiga i organisationen och skapa gemensamma uppfattningar kring det 

(Richmond, et al., 2004). Det ledningen pekar på och lägger störst fokus vid hjälper medarbetarna 
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att veta vilken information som är viktigast och vad de ska fokusera på. Det blir då lättare att veta 

vad organisationen önskar uppnå och medarbetarna får större kunskaper om hur de ska jobba för 

att uppnå målen. Med det menas att ledare i en organisation har mycket och tydlig kunskap om 

affärsidén och därmed målet med organisationen. Det kan då anses ligga i ledarens ansvar att 

kommunicera detta till medarbetarna och se till att de har en lika tydlig uppfattning om mål som 

ledaren har. Mål som är väl integrerade i kulturen på organisationen blir svåra för medlemmar att 

undgå. Även om de kanske inte känner till den exakta målformuleringen så kommer de konstant i 

kontakt med värderingar, normer och liknande som utformats med målet i åtanke.  

 

2.3.3 Mål och visioner 

För att en organisation ska vara framgångsrik krävs mål och visioner, alla involverade måste veta 

vad man jobbar för - vad det är som organisationen försöker uppnå (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

En vision är en idé om en organisations övergripande uppgift. Det kan definieras som "den 

framtida position, som organisationen önskar uppnå", och uttrycker en önskad riktning för 

organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2011:137). Visioner brukar kompletteras med konkreta mål 

och strategier för att veta mer exakt vad det är organisationen bör göra för att uppnå visionen. 

För att nå fram till mål och realisera visioner krävs att alla involverade jobbar mot samma mål. 

"För att en organisation ska kunna dra nytta av det engagemang, som en vision kan generera, krävs att 

medarbetarna omfattar denna vision och känner delaktighet med den" (Bruzelius & Skärvad, 2011:139). 

Detta innebär att det krävs mer än att en medarbetare får information om visioner för att denne 

ska jobba för dem. Peter M. Senge definierar flera punkter för att beskriva hur en medarbetare 

kan förhålla sig till visioner (refererad till i Bruzelius & Skärvad, 2011). Kort sagt är det 

engagemang han menar att man vill ha hos sina medarbetare. Detta innebär att medarbetaren vill 

förverkliga visionen och arbetar aktivt och engagerat för den. Utan detta engagemang kan det 

vara svårt att hitta motivation att jobba för visioner, då lön inte förekommer. Organisationen bör 

även ha tydliga visioner som klart framkommer till alla engagerade, så att alla känner till dem. 

Kommunikationen är viktig för att detta ska fungera, för att alla engagerade ska veta vad målet 

och visionerna är. Chefer och medarbetare behöver komma fram till en gemensam förståelse av 

mål, och detta kan uppnås genom kommunikation. Om kommunikationen om mål och visioner i 

en organisation är bra ger det en stark organisationskultur där de engagerade jobbar utifrån 

visionerna och alltid mot målet. Visioner behövs också för att medarbetare ska känna att deras 

jobb är meningsfullt, att de jobbar för att uppfylla mål. Visioner bidrar även till identifikation av 

kärnvärden i organisationer. Schein (refererad till i Heide, et al., 2012) anser att visioner inte 

behöver vara tydliga eller fullständiga, utan han menar att mångtydighet är bra.  
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Mångtydighet, menar även Weick (refererad till i Heide, et al., 2012), leder till att medarbetare tar 

till sig visioner och strategier så som de individuellt vill och behöver då inte undersöka om alla är 

överens om samma visioner. Detta gör att medarbetarna inte behöver hamna i konflikter om vem 

som har rätt uppfattning om verkligheten utan alla jobbar enligt deras visioner och är nöjda med 

det. Detta kan dock leda till att organisationens verkliga mål försvinner och aldrig uppnås. Om 

alla arbetar på olika sätt och söker uppnå olika visioner kan de få många olika resultat och det är 

då svårt att veta vems uppfattning om visionen och målet som "gäller". En tydligt formulerad 

vision gör att alla jobbar för samma sak, på liknande sätt och får eniga resultat. För att uppnå 

dessa visioner sätter de flesta upp konkreta mål där medarbetare tydligt kan avläsa hur de ska gå 

tillväga för att uppnå visionen. Utan mål kan visionen ofta upplevas som luddig och medarbetare 

kan då få svårt att veta vad de faktiskt jobbar för. (Heide, et al., 2012). 

 

Organisationskulturen kommer till uttryck på många olika sätt, till exempel genom medlemmars 

sätt att "hälsa och umgås, samarbeta, lösa uppgifter och bearbeta konflikter" (Heide, et al., 2012:86). I en 

kultur där värderingar, mål och visioner lyser starkt kommer medlemmar känna till dem och 

arbeta i enlighet med dem. Kulturen påverkar alltid hur medlemmar samverkar, agerar och 

arbetar. Om mål, visioner och värderingar finns integrerat i kulturen kommer medlemmarna 

jobba i enlighet med dessa. Organisationskultur är viktig på de flesta organisationer då den ofta 

leder till nöjda och glada medarbetare. Den hjälper också till att främja mål och visioner som 

organisationen har som alla engagerade bör känna till. Kulturen ska stödja verksamheten och vara 

väl integrerad i organisationens övergripande affärsidé. Kulturen bör spegla de mål och visioner 

som finns i organisationen för att alla engagerade ska jobba gemensamt mot samma sak. Utan 

detta blir det svårt att uppnå mål, då alla jobbar på olika sätt och inte riktigt vet vad det är 

organisationen finns till för. Om medarbetare har olika uppfattningar om organisationens mål 

och visioner blir det svårare för medarbetarna att samarbeta, och eftersom medarbetarna ej 

strävar mot organisationens mål kommer organisationen i sig att bli lidande. (Bruzelius & 

Skärvad, 2011).  

 

2.3.4 Nya kanaler 

Det nya informationssamhället medför nya möjligheter till kommunikation. Detta gör att 

organisationer har tvingats fundera över hur de ska kommunicera både internt och externt 

(Heide, et al., 2012). Internet, intranät och e-post exempelvis är nya, effektiva alternativ för att 

kommunicera. Dessa nya kommunikationskanaler lägger nytt ansvar på medarbetarna då de 

förväntas leta upp informationen. Poängen är att de nya kanalerna ska underlätta för medarbetare 
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då det gör att de slipper matas med information men det ställer också högre krav på 

medarbetarna, som nu ska söka informationen själva. Många problem kan uppstå till följd av de 

nya informationsteknikerna. Det kan bli informationsöverflöd, vilket innebär att individen får så 

mycket information att denne inte kan skilja den viktigare informationen från den mindre viktiga, 

vilket kan leda till sämre möjligheter att fatta beslut (Heide, et al., 2012). Denna typ av 

informations- och kommunikationsteknik kan även göra det svårare för medlemmar att förstå 

informationen. Dialog är vad som ger information mening. Det hjälper medlemmar att tolka och 

förstå, och detta försvinner när medlemmarna inte kommunicerar om informationen. En 

blandning av nya kommunikationskanaler, som effektiviserar informationsutskick, och gamla 

hederliga dialoger kan vara att föredra (Heide, et al., 2012). McDermott menar att om 

medlemmarna i en grupp inte redan har gemensamma kunskaper och bra kontakt kommer inte 

nya informations- och kommunikationstekniker skapa det (refererad till i Heide, et al., 2012). Det 

är lätt att bli bländad av dessa nya tekniker som sänder information så otroligt mer effektivt än 

äldre tekniker. Dessvärre kan användaren då glömmas bort. Användaren, mottagaren, 

medlemmen som behöver kommunicera med andra mottagare i samma kultur för att skapa 

gemensam mening med information och budskap. Om kulturen redan är etablerad dock, om 

gemensamma kunskaper och bra kontakt redan finns hos medlemmarna i en organisation kan nya 

tekniker vara väldigt bra för att effektivisera, utveckla och optimera kommunikation (Heide, et al., 

2012).   

 

2.4 Organisationskultur  

Vid diskussioner kring begreppet organisationskultur kan det talas specifikt om ritualer, myter 

och symboler o.s.v. Denna uppsats tar istället fasta på människors sätt att tänka snarare än 

handla. Därför läggs fokus på aspekter som värderingar, verklighetsuppfattningar och liknande, 

som redovisas längre fram i uppsatsen.  

 

Edgar Schein påpekar i sin bok "Organizational culture and leadership" (2010) att individens 

personlighet vägleder och påverkar dennes beteende. På samma sätt, menar han, vägleder och 

påverkar kulturen beteendet hos medlemmarna i en grupp genom normer som gruppens 

medlemmar har gemensamt. Kultur är för en grupp vad personlighet eller karaktär är för en 

individ (Schein, 2010). Inom organisationsvetenskap har forskare beskrivit kultur som de normer 

och praxis som organisationer utvecklar kring sin hantering av människor, eller som värderingar 

eller motto (credo) i en organisation (Schein, 2010). Mats Alvesson menar i sin bok "Understanding 

organizational culture" (2002) att kultur är ett sätt att förstå organisationer. Kultur ger en känsla av 
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gemensamma, antagna ideér, betydelser och meningar vilket är hjälpsamt för organisationer. 

Detta gör interaktion möjlig utan konstant förvirring eller tolkning och återtolkning av betydelser 

och meningar. Kulturen möjliggör för medlemmar att tänka likadant och utgå från samma idéer 

om grundläggande betydelser. Sättet vi uppfattar, känner och agerar i en viss kontext (t.ex. en 

organisation, ett samhälle eller diverse grupperingar) har lärts ut till oss genom sociala 

upplevelser, och används som ett sätt att upprätthålla den sociala ordningen i kontexten (Schein, 

2010). Även i organisationer där kultur inte ges stor uppmärksamhet existerar fortfarande kultur i 

form av idéer, betydelser och antaganden som påverkar organisationens medlemmars sätt att 

tänka, känna och agera (Alvesson, 2002). 

 

Kulturkonceptet kan appliceras till många olika användningar och undersökas som kollektivt 

delade idéer, symboler, värderingar, regler, normer, känslor eller även som omedvetna antaganden 

som beteendemönster eller strukturer m.m. (Alvesson, 2002). Detta gör att kultur täcker många 

olika ämnen att undersöka och det kan bli vagt att undersöka kultur som helhet.  

 

Edgar Schein skriver i sin artikel, "Coming to a New Awareness of Organizational Culture" en kort och 

effektiv definition av begreppet organisationskultur:  

"Organizational culture is the pattern of basic assumptions that a given group has invented, discovered, or 
developed in learning to cope with its problems of external adaptation and internal integration, and that have 
worked well enough to be considered valid, and, therefore, to be taught to new members as the correct way to 
perceive, think, and feel in relation to those problems" (Schein, 1984).  
 
Men åsikter om vad organisationskultur är för något varierar bland forskare. 
 

Henning Bang anser att organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar 

och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 

varandra och omvärlden (Bang, 2010). Detta innebär att kulturen inte är något fast, bestämt eller 

konkret utan den är ständigt förändringsbar och beror helt på människorna som är involverade i 

en organisation. Kultur har att göra med dominerande värderingar, vanor, normer med mera. 

Organisationskultur har att göra med medarbetarnas sätt att tänka och vara i en organisation 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). En stark organisationskultur kan födas ur bra 

organisationskommunikation. Kommunikation kan binda samman alla på en organisation och se 

till att alla känner till allt och har en gemensam förståelse för organisationen. Utan det skulle alla 

medarbetare jobba mycket splittrat och organisationen själv skulle lida i slutändan.  

 

I början av 1980-talet blev begreppet organisationskultur mycket stort i Japan. Begreppet hade 

funnits tidigare, men inte diskuterats särskilt mycket. Det finns olika förklaringar till varför ämnet 
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organisationskultur blivit så populärt på senare tid. Industrier är idag utsatta för ökad konkurrens, 

ekonomiska problem och svårare marknadsförhållanden än förr. För att överleva i dessa 

förhållanden behöver företagen göra något. Organisationskultur kan då effektivisera arbete, skapa 

lojalitet mot organisationen och vara framgångsfrämjande, vilket kan vara en förklaring till varför 

organisationskultur har blivit så populärt på senare tid (Bang, 2010). En annan förklaring kan vara 

att människor nu spenderar ungefär halva sin vakna tid på arbetet och de vill därför ha en trivsam 

arbetsplats. Genom att skapa en kultur får medarbetarna på arbetsplatsen en stark gemenskap där 

de får uppfylla sina sociala behov (Bang, 2010). En stark kultur på organisationen ger en 

gemenskap mellan medlemmar vilket bidrar till att effektivisera arbetet.   

 

För att förstå vad en organisationskultur bygger på bör flera delar av begreppet urskiljas. Då det 

är ett stort ämne och det finns många olika tolkningar och teorier kring det är det lämpligt att 

dela upp ämnet i flera mindre områden som tillsammans kan förklara och ge förståelse för en viss 

kultur. Schein definierar olika "lager" av kultur för att förklara ämnet. Några av dessa lager är 

grundläggande antaganden, verklighetsuppfattningar, normer och värderingar. Dessa utgör ett 

stadig grund för att förstå kultur och för att kunna undersöka ämnet i praktiken (Schein, 1984).  

 

2.4.1 Värderingar  

Fyra kärnelement av organisationskultur som forskare beskriver är värderingar, normer, 

grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar. Värderingar är det element som oftast 

används för att beskriva organisationskulturens innehåll (Bang, 2010). Rokeach definierar en 

värdering som: "...en ständig tro på att ett särskilt handlingssätt eller sluttillstånd, personligt eller socialt, är att 

föredra framför ett motsatt eller annat handlingssätt eller sluttillstånd" (Rokeach, 1976, refererad till i Bang, 

2010:50). Argyris och Schön skiljer mellan "förfäktade teorier" och "bruksteorier" (refererade till i 

Bang, 2010). Förfäktade (uttalade) värderingar är de värderingar som medarbetare säger att de 

tror på och är medvetna om. Sådana värderingar är organisationens formulerade målsättningar, 

filosofier och visioner. Men det finns också värderingar som inte uttalas, utan som "levs ut". 

Dessa värderingar faller in under begreppet bruksteorier, tillsammans med modeller och teorier 

som verkligen ligger bakom medarbetares beteenden i organisationen. Den enskilde 

medarbetaren är ofta ej medveten om bruksteorivärderingar i organisationen (Bang, 2010).  

 

2.4.2 Grundläggande antaganden 

Grundläggande antaganden handlar enligt Schein om inlärda reaktioner som styrs av värderingar 

(Schein, 1984). Dessa antaganden kan liknas vid bruksteorier (se punkt 2.4.2), som handlar om 
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värderingar som en grupp "lever ut" omedvetet, och inte direkt talar om. Grundläggande 

antaganden är inlärda beteenden och blir ofta med tiden självklara för medlemmarna i en kultur. 

Det är ofta även så att medlemmar inte är medvetna att de beter sig på ett visst sätt, att de har 

vissa antaganden. De går på "autopilot" utan att tänka sig ett annat sorts beteende. Begreppet kan 

även liknas vid normer, då de grundläggande antagandena kan ligga till grund för många av de 

normer som förekommer i en kultur (Schein, 1984). 

 

2.4.3 Verklighetsuppfattningar 

Alla människor tolkar hela tiden verkligheten för att förstå och skapa mening. I omgivningen 

finns alltid symboler, händelser o.s.v. som människor försöker förstå sig på och skapa mening 

kring (Bang, 2010). När människor blir medlemmar i en kultur skapas ett visst sätt för 

medlemmarna att kollektivt uppfatta och förstå en händelse, exempelvis, på samma sätt. Kulturen 

söker skaffa en gemensam verklighetsuppfattning för alla medlemmar, för att hjälpa dem skapa 

mening i allt som upplevs på en organisation. Verklighetsuppfattningarna fungerar då som en 

karta för medlemmarna som visar dem hur de ska tolka och förstå upplevelser. Dessa 

verklighetsuppfattningar utvecklas av medlemmarna, genom att de samverkar och interagerar, 

och behöver inte nödvändigtvis vara sanna. Det viktiga är att alla tror på dem och förhåller sig till 

dem som att de är sanna. Detta ger trygghet och gemenskap i kulturen (Bang, 2010).   

 

2.4.4 Normer 

Ur värderingarna i en kultur föds normer. Normer är oskrivna regler som medlemmarna i en 

kultur både skapar och följer. I en kultur utvecklas kollektiva normer som alla förväntas följa. 

Ofta är normer ett mer konkret handlingssätt än värderingar. Exempelvis om en värdering är "här 

är vi snälla" så kan normen bli "hälsa, tacka och säg välkommen till kollegorna". Oftast är 

normerna inte uttalade utan medlemmarna får själva "räkna ut" vad de är. (Bang, 2010). 

Organisationskultur kan ses som en "karta" som medarbetare kan lära sig och ha med sig i 

huvudet för att orientera sig på korrekt sätt inom organisationen. Bråten (refererad till i Bang, 

2010) kallar denna karta för "bakhuvudsmodell", och menar att det är en nödvändighet för 

människor eftersom vardagen och verkligheten är mångtydig och komplex. Modellen kan ses som 

en "riktningsvisare" som gör det möjligt för människor att förhålla oss till omvärldens 

komplexitet. 
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2.5 Bra eller dåligt?  

Vad som är bra kommunikation är svårt att säga, det beror på vem du frågar. Men ett svar är att 

"bra kommunikation är när kommunikationsparterna uppnår en gemensam förståelse" (Heide, et al., 

2012:36). I alla fall kan man kalla det lyckad kommunikation. När två parter kommunicerar fram 

en gemensam förståelse för en fråga har de lyckats med kommunikationen. Det är meningslöst 

att tala om bra eller dåliga organisationskulturer i sig. För att avgöra huruvida en kultur är bra 

eller dålig måste kulturen ställas i förhållande till något. T.ex. Hur bra en kultur är i förhållande till 

att trivseln på organisationen ska öka bland medarbetare, eller i förhållande till att organisationens 

ekonomiska mål ska uppnås. Istället för att tala om "bra" eller "dålig" kultur, kan det vara mer 

relevant att tala om "stark" eller "svag" kultur. (Bang, 2010).  
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3. Metod 

Föreliggande metodavsnitt beskriver hur vi gått tillväga med undersökningen. Vi diskuterar även 

operationaliseringen av teorierna, undersökningens validitet, reliabilitet och metodologiska problem vi har upptäckt 

och stött på under arbetets gång.  

 

3.1 Metodval  

För att få svar på studiens frågeställning anser vi att vi behöver både ledningens uppfattning av 

internkommunikationen och funktionärernas uppfattningar. För det första behövs en förståelse 

för hur kansliet distribuerar kommunikation, alltså en kartläggning av internkommunikationen. 

Vidare behövs förståelse för hur funktionärer tar emot kommunikationen, och om kansli och 

funktionärer har samma uppfattning av den eller ej. Kansliet kanske skickar kommunikation 

genom "fel kanaler" vilket gör att funktionärerna inte tar emot den. För att få svar på 

ovanstående är en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder lämpligt. En intervju med 

kommunikatören i organisationen och en enkätundersökning ämnad till funktionärerna ger 

stadigt underlag för att kartlägga internkommunikationen. En kvantitativ metod fokuserar på att 

skaffa generell kunskap och hitta samband mellan olika faktorer (Johansson i Ekström & 

Larsson, 2010) medan en kvalitativ intervju undersöker människors egna uppfattningar och 

erfarenheter. En intervju låter respondenten "konstruera sin sociala värld” och ger oss därmed en 

”autentisk insikt i folks erfarenheter” (Silverman, 2006, refererad till i Ekström & Larsson, 2010:55). 

Intervjuer med funktionärer genomförs för att ge ett djup till funktionärernas röst. Enbart en 

enkätundersökning kan inte ge oss total insikt i vad funktionärerna anser om kommunikationen. 

Efter insamling av denna data analyseras och jämförs svaren för att se om kansli och funktionärer 

har samma uppfattning och var det eventuellt brister.  

 

Samtalsintervjuer genomförs parallellt med enkätundersökningen för att ge oss bättre förståelse 

för kontexten och helheten. Det ger oss möjlighet att ställa de två svarssammanställningarna i 

förhållande till varandra och se vad som överensstämmer och inte. På så vis undersöks vad det är 

som eventuellt inte överensstämmer, och ger utifrån det förslag till organisationen om hur de kan 

effektivisera och optimera kommunikationen.  

 

3.1.1 Kvalitativ metod  

En kvalitativ intervju med kommunikatören, Jonas Anghammar, på Friskis&Svettis Karlstad 

tillåter oss att undersöka vad kansliet vill kommunicera till funktionärer och hur kansliet går 

tillväga för att göra detta. Kvalitativa intervjuer med funktionärer på Friskis&Svettis Karlstad 
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tillåter oss att undersöka hur de uppfattar internkommunikationen. För att få veta mer om (och 

gå på djupet i) ett ämne passar sig en kvalitativ intervju bäst. Metoden tillåter oss att ta del av 

respondenters egna uppfattningar och erfarenheter (Larsson i Ekström & Larsson 2010). Denna 

metod fungerar bättre för ändamålet än t.ex. en enkät. Vill man uttala sig om frekvenser bör man 

göra en kvantitativ undersökning, men om man vill försöka förstå människors sätt att resonera 

eller reagera är det rimligt med en kvalitativ undersökning (Trost, 2007). För att få kunskap om 

kontexten kan intervjustudien kompletteras med bakgrundsinformation och samtal med 

representanter från ledningen på organisationen (Larsson i Ekström & Larsson, 2010). Kunskap 

om sak- och bakgrundsinformation nås genom en intervju med informant från organisationen. 

En informant ger inte sina uppfattningar om ämnet, utan fakta om organisationen, till skillnad 

från en respondent (Larsson i Ekström & Larsson, 2010).  

 

Med en semistrukturerad intervju kan några frågor ställas som baseras i studiens frågeställningar 

samtidigt som frågorna är breda och lämnar rum för diskussion och samtal kring ämnet (Larsson 

i Ekström & Larsson, 2010). Då finns ingen färdig manual utan istället ämnen och frågor att 

fokusera på för att låta respondenten själv diskutera åsikter och nyanser av ett ämne fritt. 

Eftersom begrepp som "värderingar" och "visioner" kan uppfattas abstrakta kan de bli svåra att 

ställa frågor kring. Därför kan vi tillsammans med respondenten samtala fram en gemensam 

förståelse av det vi ämnar fråga om så att intervjufrågor lättare besvaras (Larsson i Ekström & 

Larsson, 2010). Kvalitativa områden kräver kvalitativa metoder - eftersom man vill åt 

respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter (Trost, 2007).  

 

3.1.2 Kvantitativ metod 

Eftersom studien också kräver generell kunskap om vad funktionärerna tycker om 

kommunikationen genomförs en enkätundersökning. Att argumentera för något med siffror kan 

vara mycket effektivt, därför genomför man ofta kvantitativa undersökningar idag. Procentsiffror 

symboliserar objektivitet, och med en välutförd enkätundersökning kan dessa procentsiffror 

generaliseras utifrån ett urval till en större population. (Johansson i Ekström & Larsson 2010).  

 

En enkätundersökning har fördelen att det kan bli enkelt att överskåda sina resultat. En annan 

fördel med enkätundersökningar är att de kan skickas ut till många människor på ett sätt som är 

både kostnadseffektivt och som sparar oss tid. En webbenkät kan besvaras av respondenter 

medan vi studenter jobbar med någon annan del av uppsatsen, och vi sparar både tid och pengar 

genom att inte skriva ut enkäter på papper (Trost, 2007).  
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3.2 Urval 

Gällande ideellt engagerade funktionärer på Friskis&Svettis Karlstad, består populationen av 302 

människor. Vi bestämde oss för att genomföra en totalundersökning, vilket innebär att inget urval 

görs och undersökningen går ut till hela populationen. Totalundersökningar tillåter forskaren att 

generalisera effektivt, då hela populationen man vill uttala sig om har deltagit i undersökningen 

(Trost, 2007). Enkäten besvarades dock av 52 funktionärer som själva tog sig tid att trycka på en 

länk som kommunikatören lagt upp på Friskis&Svettis interna webbsida. Då vi inte samlat in 

enkätsvar från samtliga funktionärer, är vårt urval istället ett obundet slumpmässigt urval (Trost, 

2007). Det är ett sannolikhetsurval som troligen är representativt för hela populationen (Ekström 

& Larsson, 2010).  

 

Ytterligare ett urval gjordes för de kvalitativa intervjuer med funktionärerna. Vi själva valde inte 

ut exakta personer, istället gav vi förslag och önskemål till kommunikatören om hur urvalet skulle 

gå till, som hjälpte oss med detta. Kommunikatören gav oss kontaktuppgifter till 10 funktionärer 

vi skulle lämna intervjuförfrågan till. Kommunikatören valde just dessa 10 funktionärer för att de 

hade olika roller inom organisationen och hade varit aktiva inom organisationen olika länge, 

vilket är vad vi önskade oss. Kommunikatören gjorde, på vår begäran, ett variationsurval som 

baserades på kön, ålder och arbetsuppgifter som funktionär (Larsson i Ekström & Larsson, 

2010).  

 

Kommunikatören på Friskis&Svettis Karlstad valde vi som både informant och respondent då 

han har ensamt ansvar för kommunikationen på organisationen och därför kan ge oss bäst svar 

och information. Som informant gav han oss information om Friskis&Svettis bakgrund och 

historia. Som respondent intervjuade vi honom om frågor kring kommunikationen, på samma 

sätt som vi intervjuade funktionärerna.  

 

3.3 Operationalisering 

Operationalisering har skett utifrån syfte och frågeställningar. Syftet är att undersöka den interna 

kommunikationen och kulturen på Friskis&Svettis Karlstad, med fokus på mål, visioner och värderingar. Våra 

fullständiga intervjufrågor finns att läsa som bilagor sist i dokumentet.  

 

Frågeställningarna är:  

1. Hur ser kommunikationen ut mellan kansli och ideellt engagerade på Friskis&Svettis Karlstad? 

2. Hur kommunicerar kansliet om mål, visioner och värderingar till ideellt engagerade?  
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3. I vilken utsträckning finns mål och visioner integrerade i organisationskulturen? 

Operationaliseringen utgår från våra frågeställningar och det teoretiska ramverk vi valt för 

uppsatsen. Syftet med studien är dels att undersöka hur ledningen använder kommunikation för 

att förmedla budskap om mål, visioner och värderingar till instruktörerna, och dels att undersöka 

huruvida det fungerar på det sätt som ledningen jobbar för. Syftet har brutits ner, delats upp och 

konkretiserats för att få relevanta variabler att undersöka som kan säga något om ämnet. Genom 

att bestämma vilka variabler som behöver undersökas formas och konkretiseras frågor vi behöver 

svar på. Variablerna som fokuseras på är just mål, visioner och värderingar. Utifrån dessa 

utformades öppna frågor för att få djupa, åsiktsfulla synpunkter på ämnena från respondenterna. 

Variabler som handlar om hur kommunikationen går till, hur kansliet ser på kommunikationen 

och hur funktionärerna ser på det kunde frågas om och diskuteras mer konkret. Dessa variabler 

handlar om att kartlägga kommunikationen och sökte inte djupare, kulturella svar med många 

nyanser, såsom variabler om mål o.s.v.  

 

Frågor som ställdes för att ta reda på vår första frågeställning handlade, rent konkret, om hur 

respondenterna uppfattar att kommunikationen går till och fungerar i dagsläget. Vad är det de får 

information om, genom vilka kanaler, kan de kommunicera till kansliet och i sådant fall hur?  För 

att få svar på detta ställdes frågor, i enkäten, som exempelvis: "hur tar du huvudsakligen emot 

information från kansliet?" och "hur kommunicerar du huvudsakligen till kansliet?". Detta gav en 

bild av hur kommunikationen sker; en kartläggning av internkommunikationen.  

Den andra frågeställningen krävde att vi undersökte hur ledningen avser informera och 

kommunicera kring mål, visioner och värderingar för att etablera och integrera dessa i 

organisationskulturen. I detta fall är det kommunikatören, Jonas Anghammar, som representerar 

kansliet, då det är han som har ansvar för att samla in all information kansliet har och distribuera 

detta till funktionärerna. Genom att fråga exempelvis om kanaler, om regelbundenhet fick vi en 

bild av den konkreta delen av kommunikationen kring mål, visioner och värderingar. Exempelvis 

"hur ofta eller sällan kommuniceras organisationens mål med funktionärerna?" och  "genom vilka 

kanaler kommunicerar ni i kansliet med funktionärerna?" är frågor som ställdes till 

kommunikatören Jonas. Dessa frågor undersöker hur kansliet avser kommunicera med 

funktionärerna och hur mål kommuniceras. Utöver det behöver vi förståelse för hur kansliet 

försöker integrera mål, visioner och värderingar i kulturen, vilket är mer abstrakt och kräver 

öppna frågor och en dialog som ger upphov till gemensam förståelse. "Hur jobbar ni i kansliet 

för att funktionärerna ska känna till och jobba i enlighet med organisationens värderingar?" var 

en fråga vi ställde till kommunikatören, för att samtala och försöka uppnå gemensam förståelse 
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kring hur värderingarna integreras i kulturen. I den tredje frågeställningen är variablerna desamma 

som för frågeställning två, vilket innebär att frågor och svar formuleras lika abstrakta vid dessa 

intervjuer. Denna frågeställning behöver istället svar ifrån andra respondenter, för att kunna 

utläsa om funktionärernas uppfattningar om kommunikationen skiljer sig från kommunikatörens 

svar. Exempelvis såg en fråga ut såhär: "Vad uppfattar du att Friskis&Svettis har för mål?". Med 

denna fråga får vi svar på huruvida respondenter känner till det verkliga målet eller ej, och vad de 

annars tror att det är. Vidare såg frågorna t.ex. ut såhär: "präglas ditt arbete hos Friskis&Svettis av 

organisationens värderingar?" och "känner du att det finns krav på dig att jobba i enlighet med 

organisationens värderingar?". Med dessa frågor som utgångspunkt sökte vi svar som skulle 

ställas i förhållande till resultaten på frågeställning två.   

 

3.4 Genomförande 

Enkäten innehåller en bakgrundsförklaring till vad undersökningen handlar om och vilka vi 

studenter är. Detta gör vi för att respondenter ska förstå varför vi ville ha svar på dessa frågor. Vi 

inkluderar även några definitioner för enkätens frågor. "Kommunikation", "Kansliet" och 

"Information" behöver sättas i kontext och förklaras för att det inte ska uppstå förvirring vid 

deltagande i enkätundersökningen. Att respondenterna är anonyma formulerade vi också i början 

av enkäten. Enkätundersökningen är standardiserad, d.v.s. att alla respondenter får svara på 

samma frågor på samma sätt (Trost, 2007). Enkäten är skapad med "Google Drive" och är 

således webbaserad (www.drive.google.com). Kommunikatören på Friskis&Svettis tilldelades en 

länk till enkäten, och lade upp länken på Friskis&Svettis Karlstads interna webbsida. 

Kommunikatören spred enkäten bland funktionärerna. 52 funktionärer deltog i 

enkätundersökningen, ett deltagande som är lägre än vad både vi och kommunikatören 

förväntade oss från början. Resultaten från enkätundersökningen visade sig enkla att samla in. 

"Google Drive" gjorde resultaten lättöverskådliga med grafer och tabeller.  

 

Intervjuerna är totalt 6 stycken. Fem av dem är intervjuer med funktionärer. Den sjätte intervjun 

är kommunikatören respondent, för att besvara frågor om internkommunikationen. För att hitta 

funktionärer som frivilligt ställde upp på intervju skickade vi e-post. Vi tilldelades en lista med 10 

funktionärers e-postadresser av kommunikatören på Friskis&Svettis, och skickade iväg vår 

förfrågan till dessa 10. Fem av funktionärerna svarade positivt på vår förfrågan och gick med på 

att delta på en intervju. Intervjuerna med funktionärerna genomfördes med stor respekt för deras 

önskemål om hur intervjun skulle genomföras. Vi fick tillgång till ett rum på Friskis&Svettis i 

Karlstad där vi kunde vara ifred och genomföra intervjuer, men vi var medvetna om att 
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respondenterna kanske ville mötas på andra platser också. Två intervjuer genomfördes på andra 

geografiska platser än just Friskis&Svettis Karlstad.  

 

Intervjuerna startade med att vi erbjöd respondenterna fika. Vi pratade även kort om vår 

undersökning, och besvarade eventuella frågor innan vi påbörjade intervjun. Sedan frågade vi om 

det var okej för respondenten om vi spelade in intervjun, för transkriberingens skull. Samtliga 

respondenter godkände ljudupptagningen. Respondenterna fick även veta att resultaten skulle 

behandlas konfidentiellt och de inte var tvungna att besvara alla frågor om de inte ville det. 

Respondenterna hade också möjligheten att när som helst avsluta om de så ville. Tiden det tog 

för oss att intervjua en respondent varierade mellan ca 20 - 35 minuter. Transkriberingsarbetet 

påbörjades så snabbt som möjligt efter avslutad intervju, för att vi skulle ha intervjun i färskt 

minne. Vi skrev ordagrant till att börja med, men vi insåg att det inte bidrog till undersökningen 

svar och enbart var problematiskt - när respondenter avslutade meningar tidigt, harklade sig, tog 

pauser mellan ord, hostade etc. Att transkribera det korrekt uttalade och sammanhängande som 

respondenterna svarade hade mer relevans för undersökningen, ansåg vi.  

 

Resultatet från enkätundersökningen och från intervjuerna analyserades och kompletterade 

varandra. Enkätundersökningens resultat ställdes emot både intervjuerna med funktionärerna och 

intervjun med kommunikatören osv. Detta för att jämföra ideellt engagerades (funktionärer) 

uppfattningar om kommunikationen med kansliets. Sedan använde vi oss av det teoretiska 

ramverk vi beskrivit tidigare (se punkt 2) och kopplade resultat till relevant forskning, för att 

vetenskapligt kunna uttrycka oss om Friskis&Svettis Karlstad.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Våra enkätfrågor och intervjufrågor är giltiga om de har med saken att göra (Ekström & Larsson, 

2010). För att ett vetenskapligt arbete ska anses ha validitet behövs både giltighet och 

tillförlitlighet. Våra variabler som handlar om att kartlägga internkommunikationen har utformats 

till liknande frågor till både enkätundersökning och intervju. Detta för att kunna jämföra svaren 

och hitta vart det eventuellt "felar" i kommunikationen. Enkäten innehåller svarsalternativ då vi 

vill ha konkreta svar som är enkla att koda och sammanställa. Enkäten frågar då om vad som i 

huvudsak sker när det gäller kommunikation, vilket gör att respondenterna endast ger ett svar och 

därmed underlättar både förståelsen och sammanställningen för oss.  
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Reliabilitet som begrepp särskiljs ibland till fyra komponenter. Vår enkät skapades med dessa 

komponenter i åtanke. De fyra komponenterna är: kongruens, precision, objektivitet och 

konstans (Trost, 2007). Kongruens innebär i detta sammanhang att ställa ett antal frågor om 

ungefär samma sak, för att få med alla olika aspekter av situationen. Precision har att göra med 

sättet vi registrerar svar, eller hur respondenten kryssar i enkätformuläret. Ju lättare det är för 

respondenten att svara på en fråga, desto högre är precisionen. Webbenkäten gör det möjligt för 

respondenten att svara genom att klicka i en cirkel som representerade ett svarsalternativ. På två 

frågor, där vi kan ha missat relevanta svarsalternativ, kan respondenterna kort skriva ett eget svar 

- med sina egna ord. Objektivitet handlar i sammanhanget om hur vi själva kodar och läser in 

data från enkätsvaren. Eftersom vi registrerar enkätsvar på samma sätt, anser vi att är 

objektiviteten hög. Konstans handlar i sammanhanget om att det inte ska spela någon roll för 

undersökningen om vi får enkätsvar idag eller om en vecka - att svaren vi får ändå har samma 

värde för vår undersökning. Ett problem med detta för oss är att det vi ska undersöka 

(kommunikation) alltid är förändringsbart; det är alltid en pågående process. Det är därför möjligt 

att en respondent känner olika inför ämnet från en vecka till en annan (Trost, 2007).  

 

När det gäller att uppnå validitet och trovärdighet i intervju-resultaten krävs det först och främst 

att intervjufrågorna har med saken att göra (Ekström & Larsson, 2010). Om frågorna vi ställt har 

med vårt syfte och frågeställningar att göra, kan resultaten vara starka vetenskapliga argument. 

För att säkerställa att intervjuerna blev så bra som möjligt fanns vi, båda två studenter, på plats 

under samtalen. Detta för att båda ska lyssna, komma ihåg och förstå vad som sagts. Vi spelade 

även in intervjuerna för att kunna gå tillbaka och se exakt vad som sades under intervjuerna. För 

att uppnå bäst resultat i svaren bör intervjuare och respondent gå igenom och diskutera fram en 

gemensam förståelse av frågan, vilket vi försökte göra vid varje samtalsämne (Larsson i Ekström 

& Larsson 2010). Under våra semistrukturerade intervjuer redde vi ut frågetecken om så 

behövdes. Om respondenten inte förstår frågan kan han svara något som inte alls stämmer och 

undersökningen får då mindre validitet.  

 

3.6 Metodproblem  

Det stora problemet med vårt metodval är att vi inte fick så många respondenter vi ville. 

Enkätundersökningen skulle från början vara en totalundersökning och gick ut till samtliga 302 

funktionärer, och intervjuerna med funktionärerna skulle från början vara 11 stycken (varav 1 är 

med kommunikatören). Det hela slutade, som tidigare sagt, med att vi samlade in 52 enkätsvar, 

och 6 intervjuer (varav en är med kommunikatören). En viktig faktor var att vi hade begränsat 
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med tid - och var därför tvungna (efter en viss punkt) att sluta vänta på att få svar på 

webbenkäten, och sluta skicka e-post till eventuella intervjurespondenter. Urvalet från enkäten 

kanske borde ha varit mindre från början. Att vi fick in mindre svar än förväntat gjorde att vi gav 

lite extra tid till funktionärerna att svara på webbenkäten, vilket ledde till en väntan vi egentligen 

inte hade råd med.  

 

Kvantitativa undersökningar kan sönderdela de sociala företeelser som undersöks (i detta fall 

kommunikation) i element som är lätta att mäta - vilket innebär att fenomen som undersöks 

tappar sin egentliga mening (Johansson i Ekström & Larsson, 2010). Vår webbenkät ställde 

frågor som t.ex. "Har du fått information om organisationens visioner från kansliet?". På denna 

fråga kunde respondenten enbart svara "Ja" eller "Nej" på, vilket kan vara problematiskt om 

respondenten inte riktigt förstår vad vi menar med "Visioner". Fördelen med samtalsintervjuer är 

att man kan diskutera fram en förståelse kring oklarheter i frågorna, men det funkar inte på 

samma sätt i en enkätundersökning.  

 

Ett problem som uppstår när man kartlägger värderingarna i en organisation är att man genom 

intervjuer och andra metoder främst möter organisationens förfäktade värderingar, d.v.s. de 

värderingar som respondenterna är medvetna om (se avsnitt 2.4.2). Resultaten ger då inte 

information om de outtalade värderingar som faktiskt "levs ut". För att samla in data om detta 

skulle en etnografisk studie krävas. Tyvärr kan vi enbart uttala oss om de förfäktade 

värderingarna.  

 

Kritik som vi kan ge undersökningen gäller även hur representativ vår enkätundersökning i 

slutändan är. Trots att vi gjorde en totalundersökning blev svarsfrekvensen lägre än väntad. Då 

enkäten spreds på intranätet kunde funktionärerna själva välja att svara på den eller ej. Detta kan 

påvisa en skevhet i våra enkätsvar då de som valt att svara på enkäten kan vara de som redan 

engagerar sig i kommunikationen mer än andra.  

 

3.6.1 Forskningsetiska överväganden 

Etiska aspekter av vår undersökning är väldigt viktiga. Eftersom Friskis&Svettis Karlstad är en 

arbetsplats, både för kansli och funktionärer är det viktigt att vårt arbete sköts etiskt. Vi vill inte 

att det ska uppstå konflikter internt på Friskis&Svettis Karlstad, på grund av vår undersökning. 

Därför har alla funktionärer som deltagit i både enkätundersökning och intervjuer total 

konfidentialitet. Inga uppgifter om funktionärerna som t.ex. ålder, kön eller funktion inom 
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Friskis&Svettis kommer att kunna utläsas ur vår uppsats.  

 

Respondenterna har innan deltagande fått reda på undersökningens syfte, och deras roll i det 

hela. När vi genomförde intervjuer med funktionärer hade de möjlighet att välja geografisk plats 

för intervjun. Detta för att ingen respondent skulle känna sig tvungen att bege sig till en bestämd 

plats för intervjun. Respondenterna kommer även att få ta del av vår färdiga uppsats, då den läggs 

upp på deras interna webbsida av kommunikatören.  

 

Kommunikatören som har agerat både informant och respondent har godkänt att inte vara 

anonym eller konfidentiell.  
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4. Resultat 

Följande avsnitt redovisar samtliga resultat från undersökningen. Först behandlas intervjun med kommunikatören 

på Friskis&Svettis Karlstad, Jonas Anghammar. I denna del är det Jonas som syftas till där det står 

"respondenten" eller "kommunikatören". Därefter följer intervjuerna med funktionärerna och slutligen redovisas 

enkätundersökningens resultat. För att göra skillnad på respondenterna för intervjuerna och de för enkäten 

benämner vi respondenterna för intervjuerna "intervjurespondenter" och de för enkät "enkätrespondenter". I detta 

avsnitt kommer Friskis&Svettis att benämnas F&S, för att underlätta läsningen. Styckena är även indelade i 

underrubriker efter teman för att ytterligare underlätta läsningen.  

 

4.1 Intervju med kommunikatör 

4.1.1 Kommunikation och kanaler 

Intervjun inleddes med en generell fråga om hur respondenten tycker att kommunikationen är 

mellan kansliet och funktionärerna. Han menade att kommunikationen fungerar men det är 

mycket jobb kvar innan den är bra. Det är något han har jobbat på senaste året, sedan han blev 

anställd och något som fortfarande är under arbete. Det svåra verkar ligga i att få funktionärerna 

att delta i kommunikationen så mycket som han skulle önska. Det gensvar som finns räcker inte, 

tyckte han, och han skulle vilja ha mycket mer av deras "input", under kontrollerade former. Med 

kontrollerade former menade han de kanaler som finns tillgängliga och inte bara sporadiska 

samtal i korridorerna på Friskis&Svettis Karlstad.  

 

En annan fråga gällde hur information från kansliet sprids till funktionärerna. Respondenten 

svarade att det finns flera olika sätt för dem att sprida information. De två primära kanalerna som 

används är en intern webbsida för alla funktionärer som ständigt uppdateras med information 

och e-post. Via e-post skickar kommunikatören ut ett sammanfattande utskick för vad som hänt 

sedan sist på funktionärssidan. Det är enligt respondenten ett behovsstyrt utskick, det är alltså 

inget regelbundet utan skickas ut vid behov. Andra kanaler som används av funktionärerna är en 

extern Facebook-sida och telefonsamtal.  

 

Två andra frågor berörde om funktionärerna har möjlighet att kommunicera till kansliet och i 

sådant fall hur de kan gå tillväga. Funktionärerna kommunicerar främst till kansliet genom e-post 

och att fysiskt prata på plats, enligt respondenten. Funktionärerna har möjlighet att svara på 

mejlen som kansliet skickar ut och de kan även kommentera på alla artiklar på funktionärssidan. 

Funktionärer kan alltid ringa, skicka e-post eller knacka på kansliets dörrar när som helst, men 



 29 

oftast sker den kommunikationen genom e-post. Respondenten jobbar mycket med att "skapa en 

bra plattform för tillbaka-kommunikation för att öka och stärka kommunikationen", som han uttryckte det.  

 

4.1.2 Mål 

Vidare ställde vi frågor kring organisationens mål och kommunikationen kring dem. 

Funktionärerna informeras om organisationens mål under utbildningen som alla genomgår innan 

de blir funktionärer. Under utbildningen är information om mål en stor och viktig del att "banka 

in" hos funktionärerna. Utöver det kan det vara ganska tyst på den fronten, menade 

respondenten. Han tänkte att "har funktionärerna lärt sig målet en gång så finns det alltid kvar sedan". 

Men om det är så det ligger till i verkligheten var han osäker på. Han menade att "organisationens 

mål är en sammanfattning av organisationens värderingar". Det är ett mycket komprimerat sätt att se på 

saken, men så kan man tänka, ansåg han. Överlag jobbar kansliet mer med att kommunicera 

värderingar. I och med att de jobbar så mycket med att få kommunikationen att genomsyras av 

värderingarna så hänger målet med i den kommunikationen, eftersom de båda delarna är 

kopplade till varandra.  

 

På samma sätt som med värderingarna, finns det inga uttalade krav på funktionärerna att känna 

till och jobba mot målen. Det finns inga kontroller och ingen skulle bestraffas om de inte känner 

till målet. Det viktiga är att de jobbar mot målen, vilket de kan göra både passivt och aktivt. 

Respondenten ansåg även att funktionärerna känner till och jobbar mot målen.  

 

4.1.3 Visioner 

När det gäller organisationens visioner informeras funktionärerna på liknande sätt som om målet. 

Under utbildningen för att bli funktionär sker den primära informeringen om visioner. 

Respondenten menade att han försöker jobba extra med visionerna i kommunikationen, även 

efter utbildningen, för att funktionärerna ska uppmärksamma dem. Han trodde att i och med att 

deras vision inte är organisationsspecifik kommer den oftare upp i det dagliga samtalet. Visionen 

blir därför mer levande än målet, trodde han, då det kommuniceras mer naturligt om det. På 

samma sätt som för både mål och värderingar finns det inga uttalade krav att känna till och jobba 

mot visionerna. Det förväntas att man jobbar mot visionen, passivt eller aktivt. Även visionerna 

ansåg respondenten att funktionärerna både känner till och jobbar i enlighet med.  

 

För att försöka se till att funktionärerna känner till och jobbar i enlighet med mål, visioner och 

värderingar trycker kansliet på vikten av dessa punkter vid funktionärsutbildningen. Det är inte 
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viktigt att funktionärerna aktivt och konstant ska tänka på mål o.s.v, utan det viktiga är att de ska 

"vara med och skapa ett bra Friskis&Svettis", som respondenten uttryckte det. Det, menade 

respondenten, kan funktionärerna göra antingen genom att lära sig alla mål, visioner och 

värderingar utantill eller genom att jobba in en bra känsla.  

 

4.1.4 Värderingar 

Vidare samtalade vi kring organisationens värderingar och hur de kommuniceras. Respondenten 

menade att han försöker få all kommunikation inom organisationen att genomsyras av 

värderingarna. Allt han sänder ut ska stämma överens med värderingarna. På ett mer konkret vis 

förklarade han att värderingarna finns på deras hemsida och på Friskis&Svettis Riks hemsida. 

Organisationen har även minst ett arrangemang varje år som syftar till att jobba med 

värderingarna och alla funktionärer ska ha gått igenom ett sådant arrangemang minst en gång. I år 

har de även inlett en intern kampanj som kallas "12 månader - 12 värderingar". Denna kampanj 

går ut på att de har en värdering varje månad som de fokuserar extra på, och kommunicerar extra 

om. Då delas "Tolv Boken" (se punkt 1.1) ut till alla funktionärer och de skapar diskussioner 

kring värderingarna med funktionärerna. Utöver det försöker kansliet påminna funktionärerna då 

och då om värderingarna, oftast i e-post-utskicken.  

 

Huruvida det är ett krav för funktionärerna att känna till och använda sig av värderingarna fanns 

inget konkret svar på. Det finns inget kontrakt för funktionärerna att skriva på eller några sorts 

uttalade regler. Det finns heller inga kontroller för att mäta hur väl funktionärerna känner till 

värderingarna. De kontroller som finns är till för att se till att alla funktionärer har fått "Tolv 

Boken", och att de har genomgått Friskis&Svettis värderingsutbildning. Däremot finns det 

förväntningar på att funktionärerna ska känna till och jobba i enlighet med dem. Respondenten 

påpekade att "det är funktionärerna som gör Friskis&Svettis varje dag. De på kansliet är de som jobbar med 

organisationen men funktionärerna är ansiktet utåt som ska förverkliga Friskis&Svettis för medlemmarna 

dagligen". I och med det är det viktigt att funktionärerna har koll på värderingarna. Nackdelen, 

menade respondenten, är att funktionärerna förmodligen inte skulle kunna rada upp 

värderingarna utantill. Fördelen, däremot, tyckte han är att det antagligen inte behövs. Om han 

skulle prata om värderingar med funktionärerna så tror han att alla skulle svara i enlighet med 

värderingarna, om än inte ordagrant. Det tyckte han är det bästa av allt; "om värderingarna inte längre 

bara är ord på papper utan istället en känsla, något som finns på organisationen på riktigt". I och med det 

ansåg han att det inte är av högsta prioritet att de kan värderingarna utantill, så länge känslan 

finns där. Respondenten ansåg även att funktionärerna känner till och jobbar utifrån 
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värderingarna. Det är en svår sak att mäta, tyckte han, då det är svårt att få en objektiv bild av 

något såpass abstrakt. Men av det han ser tyckte han att funktionärerna lever ut värderingarna, 

och att det är en stor anledning till att många trivs hos dem.  

 

4.1.5 Förbättringar  

Vidare pratade vi om kommunikationen mer generellt; hur det fungerar och hur det skulle kunna 

förbättras. Respondenten ansåg att kommunikationen mellan kansliet och funktionärer inte är 

särskilt bra just nu. Han menade att det kan gå lite upp och ner, och just nu har de ett lågt 

vattenmärke. Det är få, tyckte han, som uppmärksammar det kansliet skickar ut och de får dåligt 

gensvar på kommunikationen. Vad det kan bero på visste han inte. Det som då kan ske är att 

kansliet skickar ut mer information, för att få mer uppmärksamhet. Detta kan ge bakslag och bli 

tjatigt och tråkigt för funktionärerna, hävdade respondenten. Detta är enligt honom det största 

problemet och något han jobbar på att förbättra. Genom att kolla av med tvärgrupper vad de 

tycker om kommunikationen och hur de skulle vilja ha det försöker han komma på sätt att göra 

kommunikationen attraktiv. Det behöver hela tiden kollas av och utvärderas vad funktionärerna 

vill ha för att skapa en bra kommunikation. Respondenten påpekade att när han säger att 

kommunikationen inte är så bra just nu, så är det enligt hans egna höga krav han menar. Men 

organisationen fungerar påpekade han. "Det är inte värre än att han får tjata lite extra ibland, men det 

kan bli bättre", tillade han sedan.   

 

När det gäller mål, visioner och värderingar upplevde han att kommunikationen kring dem blir 

lidande när inte den operativa informationen fungerar. Då kan det bli tjat om praktiska detaljer 

istället för att prata om sådant som är roligt, d.v.s. värderingar, mål och visioner.  

 

Respondenten berättade att för att förbättra kommunikationen skulle han vilja att funktionärerna 

tar reda på mer information själva och att de återkopplar till kansliet mer. Han vill veta vad som 

är bra, vad som är dåligt och alla möjliga åsikter som kan finnas. Han vill även skapa en bra mix 

av kommunikation kring Friskis&Svettis värderingar, mål, visioner och allt sånt "luddigt" och det 

"tråkiga", som han uttryckte det, som kanske gäller en ny batteripolicy eller liknande. Han har 

försökt undvika att bara prata om de "tråkiga" sakerna och vill gärna ha mer diskussion kring det 

glada berättandet om föreningen. När det gäller vilka kanaler han vill använda sig av menade han 

att han vill spela på funktionärernas planhalva. Hur de än vill ha det, så fixar han det. Det ska vara 

lättvindigt för dem att ta del av kommunikationen, han vill inte ställa höga krav på de som 

engagerar sig ideellt. Helst skulle han dock jobba med de digitala kanalerna då det sparar tid, det 
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är lätt att arkivera och det är väldigt billigt. E-post och intern webbsida tycker han är de bästa 

sätten att kommunicera. Respondenten trodde att funktionärerna tycker kommunikationen blivit 

bättre på senaste tiden. Säkerligen finns det de som inte alls är nöjda med honom, trodde han, 

och som tycker att kommunikationen inte alls är bra. Men han trodde även att funktionärerna på 

Friskis&Svettis Karlstad är 302 väldigt åsiktsstarka personer som säkert skulle berätta om det var 

något som var "helt galet". Eftersom han inte hört något särskilt så förmodar han att det är helt 

okej. "Inte superduperbra, inte värdelöst", som han uttryckte sig. Dörren för att kommunicera till 

kommunikatören står alltid öppen, och det är han väldigt mån om att påminna om, ansåg han. 

Han vill gärna ha åsikter och synpunkter från funktionärerna. Hela kansliet uppmuntrar 

funktionärerna till att kommunicera till dem och det tror han att de lyckas med att förmedla.  

 

4.2 Intervjuer med funktionärer 

Då respondenternas svar ska hållas konfidentiella kommer inga namn stå med. Dock kommer de benämnas R1, 

R2 o.s.v., för att läsaren ska kunna se samband mellan vad en person sagt om olika frågor.  

 

4.2.1 Kommunikation och kanaler 

Fyra av fem öppnade med att säga att kommunikationen överlag mellan kansli och funktionärer 

är bra. En respondent (R1) ansåg att det finns en väldigt öppen kommunikation och att det, 

speciellt på möten, finns stora möjligheter att vädra sina åsikter. R5 tyckte att det är "ganska så bra, 

oftast". Det är inte så mycket kommunikation egentligen, upplevde denne respondent, utan det 

kan vara för lite information ibland. R2 ansåg att kommunikationen är rörig. Denne ansåg att det 

inte finns tydliga roller i kansliet, så det blir svårt att veta vem det är man ska kontakta. Det är 

svårt att veta vem som har ansvar för vad, vilket gör att det blir rörigt. R4 menade å andra sidan 

att det alltid går att få tag på den man söker. Denne påpekade även att det alltid går att knacka på 

dörren hos kansliet för att få kontakt med någon och hjälp. 

 

En respondent (R1) nämnde möten som främsta kommunikationskanal och menade att det sedan 

är upp till var och en att ta vara på de tillfällena för att delta i kommunikationen. Respondenten 

menade att det finns ett eget intresse för att delta i kommunikationen som avgör hur mycket eller 

lite de deltar. R4 nämnde möten som en kompletterande del av kommunikationen, inte som den 

primära mötesplatsen. Tre andra respondenter (R2, R4 och R5) nämnde e-post som den främsta 

kanalen för kommunikation. Detta, påpekade R4, kan bero på att respondenten själv använder e-

post mycket, så det passar bra för denne. R2 menade att det kan vara svårt att ringa, då man inte 

alltid får tag i den man söker. Det blir lättare med e-post, kände denne. Endast en respondent 
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(R3) svarade att intranätet är den huvudsakliga kanalen för kommunikation. En annan respondent 

(R5) nämnde intranätet men pratar om att denne sällan går in där om det inte står i nyhetsbreven 

att det är något särskilt intressant. R3 nämnde också e-post som sekundär kanal och påpekar att 

nyhetsbreven har blivit bättre på senare tid. R2 däremot uttryckte en tröttnad på 

informationsbrev via e-post. Denne ansåg att informationsbreven är bra, för att veta när man 

behöver in på funktionärssidan och läsa vad som är aktuellt. Men just nu upplevde denne att det 

skickas för många sådana informationsbrev och att respondenten själv inte orkar läsa allt. "Man 

tröttnar liksom på att läsa allt, det blir bara tjatigt", uttryckte sig respondenten. Denne respondent 

ansåg att mängden e-post tidigare har varit bra. 

 

Samtliga respondenter tyckte att kommunikation med kansliet är viktigt. Det är viktigt, menade 

R1, att de som ideellt engagerade känner sig uppmärksammade av föreningen och uppskattade 

som individer. "Det betyder ju väldigt mycket för F&S att vi som ideella funktionärer kommer hit när vi ska 

och tar hand om medlemmarna så det gäller ju för dem att få oss att känna oss sedda och uppskattade".	   Denne 

kände sig även sedd och uppskattad, ska tilläggas. R2 lade vikt vid att kommunikationen kring 

aktiviteter fungerar bra. Även R4 kände att om föreningen är ideell bör alla kunna vara lika 

delaktiga som kansliet och vara med och påverka föreningen. Denne ville heller inte behöva ringa 

runt och jaga upp någon i kansliet för att kommunicera. Då är det viktigt att känna att det finns 

en öppen kommunikation. R5 påpekade även det faktum att funktionärerna är ett slags "ansikte 

utåt". Medlemmar kan fråga funktionärerna om saker och då tyckte respondenten det är viktigt 

att ha fått information för att kunna svara dem så gott som möjligt.  

 

4.2.2 Mål 

När frågor om mål diskuterades kunde de flesta respondenter inte ordagrant berätta vad 

Friskis&Svettis mål är. R1 pratade om hög standard på träningen och att det ska vara tillgängligt 

för alla. R2 svarade istället att "det ska vara trivsamt här och kul att träna, det ska alla tycka". R3 

pratade om den nya lokalen och menar att ett mål är att växa och få fler motionärer. "Sprida 

rörelseglädjen" är de ord denne valde att avsluta med. R4 fokuserade på träningsglädjen. Denne 

menade att Friskis&Svettis vill få folk att röra sig och alla ska tycka att det är kul att röra sig. 

Denne påpekade även att det ska finnas en gemenskap på Friskis&Svettis Karlstad. R5 pratade 

också om att få folk att röra sig och tycka att det är kul, folk ska vilja komma hit. "Folk ska tänka 

på träning med ett leende" påpekade denne. Fyra av fem nämnde alltså att det ska vara kul att träna 

och ett mål för Friskis&Svettis är att få folk att ha kul och vilja träna.  
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De flesta respondenter (fyra av fem) ansåg att de känner till målet tillräckligt och har det med sig i 

arbetet hos F&S. Flera diskuterade det faktum att i och med att deras egna mål överensstämmer 

med F&S mål gör det naturligt att jobba i enlighet med det. R3 menade att det är inte jobbigt på 

något vis att känna att målet följer med en i arbetet. Det ska och det är lätt att vara ett ansikte utåt 

då man själv valt att engagera sig i F&S och valt det på grund av att man tycker bra om F&S 

koncept, menade denne. R4 menade att det är som vilken arbetsplats som helst, det skulle inte 

fungera om alla involverade ville uppnå olika mål, och drog åt olika håll. Respondenten ansåg att 

det ska finnas ett gemensamt mål och denne själv försöker tänka på det. R5 har svarat på mycket 

liknande vis som R4 och poängterade det faktum att organisationens mål alltid ska sträva efter att 

uppnås och därför finnas med i arbetet.  

 

4.2.3 Information och kommunikation om mål 

När det gäller kommunikation och information kring mål pratade respondenterna om olika 

kanaler. R1 pekade på att möten är den huvudsakliga kanalen för informationsspridning. Denne 

nämnde även värderingsboken, som ska ha delats ut till funktionärerna. Vidare menade denne att 

de vid två tillfällen varje termin har möten där de diskuterar mål och påminns om dem. R2 

påpekade att de på funktionärsutbildningen får information om mål. Denne menade att det kan 

komma upp, vidare i kommunikationen, på funktionärssidan. R3 fokuserade istället på de tema-

dagar Friskis&Svettis samordnar med funktionärerna. Då kommuniceras det om mål och i övrigt 

kan det komma upp i nyhetsbreven ibland. R4 pekade på, precis som R2, att det är i utbildningen 

som funktionärerna får (väldigt mycket) information om mål. R4 sade även att "Sen andas ju hela 

F&S deras värderingar tycker jag. Man känner av dem när man kommer hit, hela tiden".  

 

Respondenten menade också att kansli och funktionärer diskuterar mål vid möten, som även R1 

påpekade. Exempelvis när de ska planera och bygga upp träningspass, kommer målet upp i 

diskussionen, då det alltid finns med i bakhuvudet. Även R5 pratade om utbildningen och menar 

att det är mycket diskussion om värderingarna, eftersom "Friskis&Svettis är en väldigt värderingsstyrd 

organisation", enligt respondenten. Denne diskuterade även att funktionärsträffar är en stor del av 

kommunikationen kring mål och värderingar. Förra året, menade R5, skapades en ny bok om 

värderingar som delades ut till alla funktionärer. I samband med detta fick funktionärerna gå på 

presentationer och diskutera kring värderingarna med både andra funktionärer och kansliet. 

Denne menade att övningar och diskussioner kring mål och värderingar sker ofta och att de 

kommunicerar mycket kring hur funktionärer uppfattar och tolkar värderingar och mål. Två av 

fem har nämnt "Boken Tolv" som informationsspridning. Funktionärsutbildningen tas upp hos 
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tre av fem av de intervjuade. Två av fem pratade om möten som en stor del av 

kommunikationen. Endast en respondent pratade om funktionärssidan och endast en annan 

nämnde tema-dagar.  

 

4.2.4 Visioner 

Angående visioner menade tre av fem respondenter att det var svårt att svara på vad visionerna 

är. R3 kände sig osäker, men tror att visionen handlar om att Friskis&Svettis Karlstad ska bli 

större, erbjuda bra träning och skapa välmående. R1 menade att Friskis&Svettis Karlstads 

visioner handlar om sunt förnuft, men att det är svårt att definiera. Respondenten har fått 

information om organisationens visioner på möten med kansliet. R2 ansåg att organisationens 

visioner överensstämmer med dennes egna; "det ska vara roligt att träna och man ska känna gemenskap 

med de andra motionärerna, alla ska vara välkomna till Friskis&Svettis!".  

 

4.2.5 Information och kommunikation om visioner  

Respondenten har fått information om visionerna under funktionärsutbildningen, men kan inte 

svara på huruvida visionerna kommuniceras efter utbildningen eller inte. R3 respondent har fått 

information om visionerna under tema-dagar. Olika tema-dagar hålls i olika syften för att 

informera och inspirera funktionärerna. R3 menade att det finns kommunikation om visioner i 

allt från e-pst till anslagstavla på organisationen. Mål, visioner och värderingar kommuniceras 

regelbundet från kansliet, ansåg respondenten. R4 ansåg att visioner och mål är ungefär samma 

sak, men identifierar en vision i att F&S Karlstad ska byta lokal. Respondenten menade att 

lokalbytet tyder på att F&S vill "expandera och utvecklas". R5 menar att visionen är: "fler personer 

ska träna utan att känna en tvång, och inte bara på F&S, utan träna i allmänhet". R5 informerades främst 

genom funktionärsutbildningen om visionerna, men menade att det fortfarande kommuniceras 

en del om dem.  

 

4.2.6 Värderingar 

Vid diskussionen om värderingar gällde samma sak som för mål och visioner; de flesta kunde inte 

ordagrant berätta vilka värderingar som finns. Däremot pratade de flesta respondenter om saker 

som stämmer överens med värderingarna. R1 pratade om att det är sunda värderingar, det bygger 

på sunt förnuft. Denne menade att värderingarna handlar om att göra F&S till en plats som 

välkomnar alla. Alla funktionärer och kanslister jobbar lika hårt och bidrar lika mycket. R2 

berättade att denne fått information om värderingarna men att de inte sitter fastetsade i huvudet. 

Det som R2 uppfattade som viktigast att tänka på, är att vara service-minded, finnas där för 
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medlemmar och vara tillmötesgående för alla. R3 ansåg att det viktigaste är rörelseglädjen och 

känslan av att F&S inte bara ska ge träning utan även välmående. "Det ska vara en plats för alla att 

stärka sig och ha roligt, med rörelseglödjen i fokus", ansåg denne. R4 tyckte att värderingarna är mycket 

lika mål och visioner. Denne pratade om att medlemmarna ska vara i fokus och alla ska kunna 

vara med och passa in. "Alla ska må bra, ha roligt och känna träningsglädjen", tyckte denne. R5 pratade 

om ungefär samma sak när det gäller att alla är lika välkomna på F&S. Medlemmar ska ha roligt 

och känna att de är på F&S för deras egen skull. Samtliga respondenter pratade om att alla ska 

vara välkomna, passa in och ha roligt. Att medlemmarna ska tas om hand och känna sig 

välkomna är något som samtliga respondenter lagt vikt vid. Två av fem tog upp träningsglädje, 

eller rörelseglädje, som viktiga delar i värderingarna.  

 

De flesta respondenter ansåg att F&S värderingar stämmer överens med deras egna värderingar 

och att de därför tar med sig värderingarna i sitt arbete. R2 menade att denne måste tro på det 

denne engagerar sig i. Däremot påpekade respondenten att denne kände mer engagemang och 

motivation gentemot värderingarna när denne började på F&S. Kansliet har inte hållit igång 

engagemanget som fanns från början, upplevde respondenten. R3 menade att denne delar F&S 

värderingar och att detta kan de hjälpa respondenten i sitt arbete hos F&S. Detta för att denne 

hela tiden försöker förmedla värderingarna till medlemmar och därför jobbar utifrån 

värderingarna. R4 menade att denne själv hela tiden försöker förmedla F&S värderingar och hela 

konceptet med F&S. Respondenten upplevde att alla funktionärer på F&S jobbar i enlighet med 

värderingarna, och förmedlar dem utåt.  

 

4.2.7 Information och kommunikation om värderingar 

Hur respondenterna anser sig få information om och kommunicera kring värderingarna fanns det 

olika svar på. Samtliga respondenter nämnde "Tolv Boken" som F&S skapat för att samla och 

sprida dess värderingar. R1 tar emot både information och kommunikation om värderingar på 

möten med kansliet. Denne menade att värderingarna inte är något denne tänker på aktivt eller 

kan utantill, utan det är sunt förnuft mer än något annat. R2 ansåg att det finns för mycket 

kommunikation kring värderingar. Denne menade att det pratas mycket om hur det bör vara och 

för lite om hur det ska fungera i verkligheten och att värderingarna upplevs röriga. Denne 

hävdade även att den operativa informationen (de praktiska detaljerna) måste bli tydligare innan 

information och kommunikation om värderingar kan bli tydligare. R3 tog upp tema-dagar som en 

stor del i kommunikationen om värderingar. Respondenten nämnde även "Tolv Boken", som 

denne fått på en sådan temadag. Även R4 tog upp "Tolv Boken" och nämnde även hemsidan 
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som huvudsaklig kommunikation kring värderingar. Respondenten tog även upp 

funktionärsutbildningar och berättade att denne fått mycket information om värderingar just där. 

"Det går inte att missa" menade denne. Även R5 tog upp utbildningen och menade att de fick 

grundligt med information om värderingarna där. Denne ansåg dock att kommunikationen kring 

värderingar, efter utbildningen, är för liten.  

 

4.2.8 Krav 

Tre av fem respondenter upplevde att det finns krav på dem att jobba i enlighet med 

organisationens mål, visioner och värderingar. En av dem (R1) menade dock att denne själv 

medvetet valt att gå med på att jobba i enlighet med dem. Denne ansåg att funktionärer går med 

på att jobba i enlighet med dem när de genomgår utbildningen. En annan respondent (R5) 

påpekade dock att det inte finns något kontrakt att skriva på eller någon sorts känsla av tvång alls. 

Respondenten kände dock att det finns förväntningar på att de bör jobba med värderingarna. En 

tredje respondent (R3) menade att det finns krav på att denne, som funktionär och ansikte utåt, 

ska förmedla den känsla och de budskap som F&S står för. Dock upplevde respondenten inte att 

det finns krav på att känna till mål, visioner och värderingar utantill och aktivt tänka på dem i 

arbetet. Två av fem respondenter upplevde då inte att det finns krav på dem att jobba i enlighet 

med organisationens mål, visioner och värderingar. En av dem (R2) menade att "det finns en viss 

anda här. Funktionärerna känner och förmedlar F&S budskap, det bara är så". Denne nämnde endast 

F&S klädkoder som funktionärer ska följa, men utöver det upplevde respondenten inga krav. R4 

har heller aldrig känt att denne har krav att uppfylla. Respondenten påpekade att i och med att 

denne delar de värderingar som F&S har kan det göra att denne jobbar i enlighet med dem på ett 

naturligt vis, utan att känna sig "tvingad".  

 

4.2.9 Förbättringar  

När det gäller vilka förändringar respondenterna skulle vilja se i kommunikationen hade två av 

fem inga förslag. En respondent (R2) tyckte att kommunikationen behöver strukturering. 

Exempelvis information om praktiska detaljer kan förenklas och struktureras, då det just nu 

upplevs svårt att hitta information och veta vad som är "rätt" då det ibland kan finnas tvetydig 

information. Respondenten skulle även vilja få mer information om vem som har ansvar för vad i 

kansliet, för att lättare kunna veta vem denne ska kontakta vid frågor. Denne upplevde även att 

kommunikationen till kansliet kan kännas rörig. Oftast fungerar det bra med e-post, menade 

denne, men ibland kanske svar uteblir och denne kan istället tvingas "tjata" och ringa runt för att 

få hjälp. Det tar då ganska mycket tid och energi tyvärr. En annan respondent (R2) påpekade att 
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denne ibland kan dra sig för att delta och engagera sig i evenemang då kommunikationen då 

denne ofta förväntar sig att det kommer bli rörigt med kommunikationen. R3 upplevde att 

informationen som distribueras har blivit mycket mer nu än det har varit och att det blir alldeles 

för mycket information att ta in. Även kanalerna för information och kommunikation har blivit 

fler och det upplevs då som ännu mer information. Respondenten kände att denne matas och 

pumpas med information vilket kan leda till att denne blir mättad och inte orkar ta in allt. Denne 

hade även märkt på andra funktionärer att många har missat mycket av informationen som 

skickats ut och det tror denne beror på att det är så mycket. Respondent 5 ville ha information 

tidigare. Ibland kunde denne känna att mycket information, om exempelvis något som ska hända, 

kommer i "sista minuten". Denne ville gärna även ha ett forum eller liknande på intranätet, där 

funktionärer och kansli kan kommunicera. "På plats kan det bli rörigt att kommunicera då alla inte är 

där på samma tid och man kan då kanske inte prata med den man vill", ansåg denne. Även denna 

respondent ansåg, i likhet med R2, att informationen ibland kan vara tvetydig eller motsägande 

och det blir då rörigt och svårt att veta vad budskapet egentligen är.  

 

4.3 Enkätundersökning 

De grafer vi visar är ifrån den mjukvara vi använt för att skapa vår webbenkät; "Google Drive". Vi använder 

både graf till vänster och ett förtydligande till höger, för att visa både procent och antal.  

 

  
Figur 1 - Kommunikationens betydelse för respondenterna.  

 

På fråga 1 svarade således 46 procent av respondenterna att kommunikationen med kansliet var 

viktig "I mycket hög grad" och 29 procent svarade att kommunikationen med kansliet var viktig 

"I ganska hög grad". Detta innebär att 75 procent av respondenterna ansåg att kommunikationen 

var viktig. 19 procent av respondenterna svarade att kommunikationen med kansliet var viktig "I 

både hög och liten grad", medan endast 6 procent svarade att den "I ganska liten grad" var viktig. 

Ingen respondent ansåg kommunikationen vara helt onödig enligt undersökningen.  
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Figur 2 - Det som respondenterna uppfattar att kansliet huvudsakligen kommunicerar till dem. 

 

Det som huvudsakligen kommuniceras från kansliet till funktionärerna är "Information om 

Friskis&Svettis Karlstad" (63 procent av respondenterna). 23 procent valde svarsalternativet 

"Nyheter" som svar på vad som huvudsakligen kommuniceras. 4 procent valde alternativet 

"Other". De två respondenter som valde "Other" fick möjligheten att svara med egna ord. Den 

ene respondenten svarade "Kan ej besvara frågan" och den andre svarade inte alls.  

 

 

 
Figur 3 - Respondenternas uppfattning av kansliets huvudsakliga kommunikationskanal.   

 

Enkätundersökningen visar att funktionärerna huvudsakligen tar emot kommunikation från 

kansliet genom E-post. Hela 79 procent svarade "E-post", medan 12 procent svarade 

"Webbsida".  
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Figur 4 - Respondenternas upplevda möjlighet att kommunicera till kansliet. 

 

Fråga 4a handlade om funktionärernas möjlighet att kommunicera tillbaka till kansliet. 96 procent 

svarade att de har möjlighet att kommunicera tillbaka, medan 4 procent svarade att de ej kunde 

göra det.  

 

 
Figur 5 - Respondenternas huvudsakliga val av kommunikationskanal till kansliet.  

 

Fråga 4b undersökte genom vilka kanaler funktionärer kommunicerar till kansliet. 56 procent 

svarade att de huvudsakligen använder E-post, 17 procent svarade "Telefonsamtal" och 4 procent 

svarade "Webbsida".  

 

 

 
Figur 6 - I vilken mån respondenterna har informerats om organisationens mål. 
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Figur 7 - I vilken mån respondenterna har informerats om organisationens visioner. 

 

 

 
 

Figur 8 - I vilken mån respondenterna har informerats om organisationens värderingar. 

 

 

De sista tre frågorna i enkätundersökningen liknade varandra vilket är varför vi valt att 

kommentera dem i ett stycke. Dessa handlade om huruvida funktionärerna fått information om 

mål, visioner och värderingar från kansliet eller inte. 77 procent av respondenterna hade fått 

information om organisationens mål från kansliet, 80 procent hade fått information om 

organisationens visioner från kansliet och 81 procent hade fått information om organisationens 

värderingar från kansliet. 
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5. Analys och diskussion  

I detta avsnitt analyseras våra resultat och vi diskuterar betydelsen av dem. För att göra skillnad på respondenter 

för intervju och enkät kallar vi funktionärerna som var respondenter vid intervju för intervjurespondenter och de 

som svarade på enkäten för enkätrespondenter.  

 

5.1 Ledning och feedback 

Problemet med kommunikationen, enligt kommunikatören, är att funktionärerna inte ger 

tillräckligt med återkoppling på kommunikationen. Redding (refererad till i Jablin & Putnam, 

2001) menar att ett meddelande som skickas ut inte behöver vara samma meddelande som tas 

emot. Det kan vara så att kommunikationen tolkas och uppfattas på ett annat sätt än det som 

kommunikatören menade (Tompkins & Wanca-Thibault i Jablin & Putnam, 2001). Därför 

behöver kommunikatören få återkoppling från funktionärerna för att veta mer om hur de tar 

emot meddelanden, så att en gemensam uppfattning kan skapas. E-post, som visat sig vara den 

primära kommunikationskanalen, är inte rätt kanal att använda för detta, anser vi. Platser där 

funktionärerna och kansliet tillsammans kan kommunicera bidrar till en öppen kommunikation 

med rum för åsikter, feedback och gemensamma förståelser.  

 

Som både Richmond m.fl. (2004) och Bennis & Nanus (refererade till i Heide, et al., 2012) pratar 

om, är ledningen mycket viktig när det gäller att informera och kommunicera i en organisation. 

Richmond & McCrosky menar, med deras teori om ledningsfunktionen, att det är ledningen som 

gör att medarbetarna jobbar för att uppnå organisationens mål (refererade till i Heide, et al., 

2012). Enligt resultaten känner funktionärerna att de inte behöver ta del av kommunikationen i 

särskilt stor utsträckning. Detta är motsägelsefullt eftersom enkätresultaten visar att de flesta 

respondenterna anser att kommunikation med kansliet är viktigt. Det vi menar är att 

intervjurespondenter berättade att de inte känner att de behöver svara på kommunikationen från 

kansliet, och att de inte behöver ta till sig all information från nyhetsbreven och på intranätet. 

Då även kommunikatören anser att gensvaret från funktionärer inte är så stort är det svårt att 

veta om informationen går fram och om en gemensam uppfattning om kommunikationen finns. 

Det är lättare att med hjälp av feedback kommunicera fram en gemensam förståelse och 

uppfattning för ett ämne (Tompkins & Wanca-Thibault, 2001). De flesta av 

intervjurespondenterna (fyra av fem) anser att de inte behöver ta del av och svara på 

kommunikationen i så stor utsträckning för att känna sig informerade, vilket kan vara orsaken till 

att de inte upplever ett behov att ge feedback. Det kan leda till splittrad kommunikation, och 

delade uppfattningar om mål, visioner och värderingar. De skulle kunna känna sig informerade, 
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men i verkligheten är de informerade om fel sak, eller så kan de ha uppfattat och tolkat 

informationen fel.  

 

5.2 Kommunikation och kanaler 

Kommunikatören försöker utveckla internkommunikationen till dubbelriktad kommunikation, 

istället för bara enkelriktad informationsspridning. Som Redding påpekar i sina postulat (refererad 

till i Jablin & Putnam, 2001) är feedback av största vikt i en organisation. Ledningen ska dels vara 

mottagbara för feedback och det ska finnas möjlighet för funktionärerna att kommunicera till 

kansliet. Resultaten visar att funktionärerna känner att de har möjlighet att kommunicera till 

kansliet. Då resultaten även visar att e-post är den primära kanalen för kommunikation kan det 

vara orsaken till att funktionärerna känner att de kan kontakta kansliet. E-post ger dock inte stora 

möjligheter till gemensam kommunikation och dialog, där grupper kan samtala om ett ämne och 

tillsammans komma fram till en förståelse. E-post, tror vi, ger upphov till sporadiska och 

specifika frågor - och kommunikation mellan två personer. Detta behövs, för att ge 

funktionärerna möjligheter att enkelt få svar på frågor och hjälp. Vi anser dock att en större, 

gemensam kommunikation vore på sin plats för att öka gemensamma uppfattningar och även ta 

reda på vad som är bästa möjliga sätt för alla involverade att kommunicera. Det finns delade 

meningar om vad som är den primära kanalen för kommunikation vilket kan göra att 

funktionärerna inte riktigt vet hur, till vem eller var de ska kommunicera. Flera 

intervjurespondenter påpekar att det nu för tiden finns för många kanaler att använda för att 

kontakta kansliet. Heide, Johansson och Simonsson menar att alla dessa nya möjligheter till 

kommunikationskanaler (exempelvis intranät) lägger mer ansvar på mottagarna som själva måste 

leta upp information för att ta del av den (Heide, et al., 2012). När kanalerna blir fler kan 

mottagarna också bli mättade, vilket en funktionärsrespondent nämnde sig vara. Då 

funktionärerna är ideellt engagerade kanske det är för mycket ansvar att lägga på dem att själva 

behöva söka upp information, exempelvis genom en intern webbsida. Våra resultat visar att 

intranätet inte används så mycket. Detta är mycket synd då intranätet har bra möjligheter att vara 

en stark kommunikationskanal och gemensam "mötesplats" för både funktionärer och kansli.  

 

5.3 Mål, visioner och värderingar i kulturen 

Den regulativa funktionen d.v.s. kommunikationen kring regler, policy, värderingar och normer, 

som handlar om att styra medarbetares tänkande och handlande i organisationen, upplevs 

begränsad ur funktionärernas synpunkter (Richmond, et al., 2004). Vid diskussion kring hur de 

får information om mål, visioner och värderingar svarade de flesta att det skedde på 
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funktionärsutbildningen. I övrigt har de inte kommunicerat mycket om dem sedan dess. Vilket 

kan vara varför samtliga intervjurespondenter har glömt det exakta målen, visionerna och 

värderingarna. Intressant är att en del enkätrespondenter upplever att de inte fått information om 

mål, visioner eller värderingar. Kommunikatören klargjorde dock att samtliga funktionärer går 

genom en utbildning där information om mål, visioner och värderingar distribueras. Detta kan 

vara ett tecken på att kommunikationen om mål, visioner och värderingar skulle behöva 

tydliggöras för att få fler att förstå och komma ihåg att de har fått information om dessa. 

Intressant, tycker vi, är att tillfällen funktionärerna minns att de informerats och kommunicerat 

om mål, visioner och värderingar till största del är funktionärsutbildningen. Vid det tillfället 

skedde information och kommunikation om ämnena mellan kansli och funktionärer tillsammans, 

i grupp. Det tyder på att tillfällen där en öppen, gemensam kommunikation finns hjälper 

funktionärer att förstå och ta till sig organisationens mål, visioner och värderingar. Om mål, 

visioner och värderingar finns integrerade enligt integrationsfunktionen kanske mottagarna inte 

behöver regulativ information mer än en gång (Richmond, et al., 2004). Resultaten visar att 

kommunikationen kring mål och visioner i kommunikationen efter utbildningen inte uppfattas av 

funktionärerna. Kommunikatören menar att han försöker informera om mål, visioner och 

värderingar, oftast i nyhetsbreven, som skickas via e-post. E-post i sin tur ger inte upphov till 

gemensam kommunikation, vilket vi tror leder till att information om mål, visioner och 

värderingar via e-post inte uppmärksammas av funktionärerna. För att skapa gemensamma 

uppfattningar om mål, visioner och värderingar bör en kommunikation (inte endast enkelriktad 

information) finnas för att en grupp tillsammans ska skapa mening (Bruzelius & Skärvad, 2011).  

 

Utifrån vad intervjurespondenterna har pratat om leder många svar fram till att värderingar är väl 

integrerade i kulturen. Även om ingen respondent kunde berätta exakt vad organisationen hade 

för mål så svarade samtliga med förklaringar som ligger klart i enlighet med värderingarna. Enligt 

Richmond & McCrosky är det svårare att skapa gemensamma uppfattningar om mål, visioner och 

värderingar genom regler och direktiv (refererade till i Heide, et al., 2012). De menar att 

kommunikation är det enda som kan skapa dessa gemensamma uppfattningar. Därför kanske den 

regulativa funktionen inte är nödvändig mer än en gång, om budskapen integreras i kulturen då. 

Under intervjuerna med funktionärerna framkom inga ordagrant liknande svar. Istället pratade 

många om liknande saker och diskuterade ämnen som grundade sig i samma sak, nämligen 

värderingarna. Schein talade om grundläggande antaganden som inlärda beteenden som blivit 

självklara för medlemmar i en kultur (Schein, 1984). Funktionärerna behöver inte aktivt tänka på 

att jobba i enlighet med värderingarna eftersom de är så integrerade i kulturen att det är självklart 
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beteende för medlemmarna. På samma sätt diskuterar Argyris och Schön skillnad på att aktivt 

tänka på och vara medvetna om värderingar och de som istället mer eller mindre "levs ut" 

(refererade till i Bang, 2010). Intervjurespondenterna kunde inte berätta exakt vad organisationen 

har för mål, värderingar eller visioner, men vad de diskuterar grundar sig i antaganden de har om 

organisationen, som stämmer överens med dess värderingar. Enligt intervjurespondenternas svar 

om mål, visioner och värderingar finns dessa väl integrerade i deras kultur. Ett grundläggande 

antaganden exempelvis är: de tar för givet att det ska finnas någon sorts träning för alla hos dem. 

Verklighetsuppfattningar bland respondenterna visar sig vara:  "det ska vara kul att träna" och 

normer visar sig exempelvis som att "vi ska le och välkomna alla motionärer". I och med att 

samtliga intervjurespondenter har uttryckt sig ungefär såhär om både värderingar, mål och 

visioner, tror vi att just värderingarna finns väl etablerade i kulturen och hjälper funktionärerna 

bete sig och jobba i enlighet med dessa.  

 

Värderingarna kan antas vara det som kommuniceras mest kring. Det menar både 

kommunikatören och resultatet av enkätundersökningen. Och eftersom ingen intervjurespondent 

kände till varken mål eller visioner men diskuterade kring saker som ligger i linje med 

värderingarna (även då ämnet gällde mål och visioner) kan vi anta att dessa är vad som 

kommuniceras mest kring. Kommunikatören påpekade att vad kansliet fokuserar mest på i 

kommunikationen till funktionärerna är just värderingarna. Det faktum att funktionärerna har 

tagit till sig värderingarna på ett sätt där de är integrerade i kulturen och arbetssättet visar på att 

kommunikation kring värderingarna är stark. Detta, tror vi, beror på att värderingarna tas upp på 

tema-dagar, möten och även i och med kampanjen med värderingar som organisationen jobbar 

med detta år. Kommunikationen om mål och visioner har skett under funktionärsutbildningen 

och vidare genom nyhetsbrev (e-post). Även när intervjurespondenterna pratade om 

kommunikationen om mål, visioner och värderingar kunde de minnas att de informerats om mål 

och visioner endast vid funktionärsutbildningen. Värderingarna däremot upplevde fyra av fem 

intervjurespondenter att det kommunicerades om även efter utbildningen. Det pekar på att 

kommunikationen och informationen kring värderingar är mer än om mål och visioner. Men som 

kommunikatören påpekade, och som Schein menade med teorier om grundläggande antaganden, 

så kanske det inte behövs (refererad till i Heide, et al., 2012). Så länge funktionärerna känner till 

och tar till sig konceptet så kan det räcka för att de ska jobba i enlighet med dem. Flera 

intervjurespondenter menade även att Friskis&Svettis koncept stämmer överens med deras egna, 

personliga värderingar, mål och visioner och det kan också göra det lättare och naturligt att agera 

i enlighet med dem. Organisationen kan dock bli splittrad och dess riktiga mål och vision kan 
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glömmas bort och aldrig uppnås, om funktionärerna ej känner till (eller har en negativ 

uppfattning om) mål och visioner. Även om funktionärerna jobbar i enlighet med värderingar 

och inte strävar mot något särskilt, och därför inte fel sak heller, så kan engagemanget öka och 

samarbete mot ett gemensamt mål kan bli starkt. Detta kan hjälpa organisationen att uppnå sina 

mål.  

 

5.4 Förbättringar 

Kommunikatören pratade i intervjun om att han vill "spela på funktionärernas planhalva" och göra 

kommunikationen lättillgänglig för dem. Om funktionärerna skulle kräva handskrivna brev, då 

skulle kommunikatören vilja skriva brev, som han uttryckte det. Helst ville han använda sig av 

digitala kanaler, exempelvis e-post och internsida. Resultaten från både enkätundersökning och 

intervjuer visar att e-post är den primära kommunikationskanalen just nu och 

intervjurespondenterna talade mycket gott om den kanalen. Intranätet däremot har visat sig inte 

användas alls så mycket som kommunikatören önskar. Detta är mycket synd då intranätet ger bra 

möjligheter till en mer öppen och gemensam dialog. Resultaten från intervjuerna med 

funktionärerna pekar även på att e-post som kanal kan göra kommunikationen rörig och 

ostrukturerad. Flera respondenter menade att det är svårt att veta vem de ska kontakta och att det 

är svårt att få tag på den de söker via e-post. Ett forum på intranätet, som är tillgängligt för alla 

skulle hjälpa funktionärerna att kunna ställa en fråga som både kansli och funktionärer kan läsa. 

Den person som kan ge ett svar och hjälp kan då svara direkt i forumet. Detta skulle underlätta 

för funktionärerna, att slippa leta runt efter vem som kan hjälpa dem. Kommunikatören menade 

på att information kring mål, visioner och värderingar blir lidande då kommunikationen kring 

operativ information inte är fungerande. Utöver utbildningen verkar det inte ske kommunikation 

kring mål, visioner och värderingar. Detta kan göra att det lätt glöms bort och då försvinner. E-

post och även intranät kan ge upphov till mer sporadiska samtal, frågor om specifika saker, men 

inte samlad och gemensam kommunikation om föreningen. Just de sporadiska samtalen är något 

som kommunikatören försöker jobba bort för att istället få en öppen, gemensam dialog. Möten 

och tema-dagar är något som ger stora möjligheter för alla involverade i organisationen att dels 

vädra sina åsikter, få hjälp och svar på frågor. Utöver det skulle det ge upphov till en öppen, 

gemensam kommunikation där gemensamma förståelser för ämnen som mål, visioner och 

värderingar uppstår.  
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6. Slutsatser  

I det här kapitlet kommer frågeställningarna för uppsatsen att besvaras. Utifrån syftet med uppsatsen, och med det 

teoretiska ramverket i bakhuvudet, kommer vi att landa i relevanta slutsatser av undersökningens resultat. 

Frågeställning för frågeställning, kommer slutsatser att presenteras. Dessa slutsatser kommer förhoppningsvis 

kunna vara användbara för Friskis&Svettis Karlstad, för att förbättra deras interna kommunikation.  

 

6.1 Frågeställning 1 

Hur ser kommunikationen ut mellan kansli och ideellt engagerade på Friskis&Svettis 

Karlstad? 

Kommunikationen mellan kansliet och funktionärerna på Friskis&Svettis Karlstad "fungerar, men 

den kan bli bättre", som både Jonas och en intervjurespondent uttryckt sig. Allt från val av 

kommunikationskanaler till vilken sorts information som kansliet förmedlar till funktionärerna 

kan diskuteras. Den primära kommunikationskanalen är e-post. Kommunikatören vill helst av allt 

att den interna webbsidan blir den primära kommunikationskanalen, men undersökningen visar 

att funktionärerna inte alls i stor utsträckning tar del av kommunikationen på intranätet. Flera av 

intervjurespondenterna påpekade att de ej behöver ett intranät, eftersom de får samma 

information genom nyhetsbrevet som skickas via e-post. Vi tror att om intranätet var mer 

interaktivt och gav fler möjligheter till öppen kommunikation mellan samtliga involverade skulle 

nyhetsbrev och e-postkontakt inte behövas i så stor utsträckning. Undersökningen pekar på att en 

diskussion kring kommunikationen behövs. En av de fem intervjurespondenterna hade en idé 

som vi anser skulle förbättra kommunikation på Friskis&Svettis Karlstad: Att ett slags forum på 

intranätet skapas, där alla funktionärer och kanslister kan kommunicera med varandra - och alla 

medlemmar kan se vad som diskuteras. Flera respondenter upplever kommunikationen som rörig 

och att det behöver struktureras. Ett forum skulle underlätta även här, då fler funktionärer kanske 

undrar över samma sak och då har möjlighet att se vad som i forumet tidigare sagts om ämnet. 

Funktionärerna skulle då heller inte behöva leta runt efter hjälp, utan de skulle kunna ställa en 

fråga på forumet, som alla kan se. Den som då kan svara, kan enkelt göra det. De allra flesta av 

intervjurespondenterna är nöjda med e-post som kanal, men ett interaktivt forum på intranätet 

skulle ge upphov till en mer öppen och gemensam diskussion som vi tror skulle förbättra 

kommunikationen. Det stora problemet, dock, är att starta ett sådant forum och se till att 

funktionärerna deltar mycket mer än i dagsläget. Det skulle kräva mycket arbete från 

kommunikatörens och kansliets sida.  
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Kommunikationen mellan kansli och funktionärer på Friskis&Svettis Karlstad är mångsidig. Vi 

vet, efter samtalsintervjuerna och enkätundersökningen, att kommunikationen förekommer på 

flera sätt. Respondenterna anser överlag att kommunikationen fungerar - men är rörig.  

En tydlig sida på intranätet där kansliets anställda och deras kontaktuppgifter står, bör hjälpa 

funktionärerna att veta vem de ska kontakta och om vilka frågor. Detta för att undvika rörig och 

ostrukturerad kommunikation, men också för att inspirera funktionärer till att använda intranätet 

mer. Undersökningen pekar på att den interna webbsidan används för lite. Vilket är synd då det 

skulle kunna vara det starkaste forumet för internkommunikation på Friskis&Svettis Karlstad. På 

en webbsida som alla medlemmar besöker varje vecka, skulle funktionärerna kunna få den 

information de behöver för att utföra sitt ideella arbete - på samma gång som kansliet verkligen 

skulle nå ut till funktionärerna med kommunikationen. Kansliet behöver jobba för att intranätet 

ska ses som ett måste för funktionärerna. Även om kommunikationen är stark, kan 

funktionärernas motivation avgöra huruvida de tar till sig kommunikationen eller inte. Därför 

skulle det vara effektivt att skapa en motiverande kommunikation som får funktionärerna att 

använda intranätet mer.  

 

6.2 Frågeställning 2 

Hur kommunicerar kansliet om mål, visioner och värderingar till ideellt engagerade?  

Undersökningen visar att mål, visioner och värderingar huvudsakligen kommuniceras under 

funktionärsutbildningen. Kommunikatören menar att funktionärerna förhoppningsvis minns 

dem, men ingen av funktionärsrespondenterna kunde berätta vad organisationens mål, visioner 

eller värderingar (ordagrant och utantill) är. Som kommunikatören påpekade är organisationens 

värderingar en sammanfattning av målen och visionerna, vilket gör att om respondenternas 

känner till värderingarna någorlunda och förstår vilken sorts värderingar det är så har de även 

förstått målet och visionerna som organisationen har. Detta för att föreningen har jobbat med att 

integrera mål och visioner i värderingarna. Detta visar på att funktionärerna inte aktivt behöver 

jobba för att uppnå mål och visioner. Funktionärerna behöver nödvändigtvis inte kunna målet, 

visionerna och värderingarna utantill, så länge de har "rätt anda", som han uttryckte sig. 

Kommunikatören menar även att föreningen jobbar mycket mer med värderingarna än mål och 

visioner, just för att etablera rätt anda. Vi anser att det här är ett bra exempel på hur 

organisationskultur fungerar. Funktionärerna jobbar i enlighet med värderingar, mål och visioner 

eftersom att värderingarna finns väl integrerade i organisationskulturen och dess grundläggande 

antaganden, verklighetsuppfattningar och normer. Kommunikatören menar, som också våra 

resultat visar, att funktionärerna beter sig i enlighet med organisationens värderingar - och 
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därmed förverkligar en gemensam kultur. Enligt respondenternas svar om mål, visioner och 

värderingar finns dessa väl integrerade i deras grundläggande antaganden. För att förtydliga och 

etablera även mål och visioner i kulturen behövs mer kommunikation kring dem. Vi tror att 

tillfällen med möjligheter för gemensam kommunikation är det bästa för detta ändamål. Möten 

och tema-dagar är exempel på sådant som hjälper funktionärerna att kommunicera fram en 

gemensam förståelse och integrera denna i kulturen.  

 

6.3 Frågeställning 3 

I vilken utsträckning finns mål och visioner integrerade i organisationskulturen?  

Några respondenter nämner tema-dagar som en plats för kommunikation om mål, visioner och 

värderingar. Sådana dagar kan vara av högsta vikt när det gäller att skapa gemensamma förståelser 

kring sådana ämnen som mål, visioner och värderingar, då de är väldigt abstrakta och 

tolkningsbara. Att enbart informera om dessa ämnen räcker inte, det krävs en dialog kring dem 

för att förstå och ta dem till sig. Då inte alla respondenter pratade om tema-dagarna antar vi att 

alla inte deltar vid dem. Vi anser att kansliet bör jobba för att få med så många funktionärer som 

möjligt på tema-dagar kring mål, visioner och värderingar. Detta för att tema-dagar kan vara 

utmärkta tillfällen för en dialog kring mål, visioner och värderingar som skapar gemensamma 

uppfattningar kring dessa ämnen. Vi anser att kommunikation skapar kultur. När funktionärer 

deltar på en temadag kring mål, visioner och värderingar, kan de skapa en gemensam förståelse 

om ämnena - som sedan blir en del av funktionärsgruppens gemensamma kultur. Om en 

funktionär tar till sig information om ämnena på egen hand, blir förståelsen en del av dennes 

personliga kultur men ej en del av Friskis&Svettis Karlstads kultur. När funktionärerna istället 

kommer till en temadag, och utgör en grupp med en gemensam kultur som de senare kommer att 

ta med sig tillbaka till Friskis&Svettis Karlstad, ger det möjligheter för gemensamma 

uppfattningar av kommunikationen. Då mål, visioner och värderingar diskuteras och 

kommuniceras öppet mellan funktionärerna, grupperna och kansliet kan gemensamma förståelser 

för ämnena skapas, de diskuterar tillsammans fram en förståelse. Detta integreras då i den kultur 

som finns, där de kommunicerat fram en gemensam förståelse och och förståelsen för målet. 

Målet, visionerna och värderingarna följer sedan med i kulturen, tillbaka till arbetsplatsen.  

 

6.4 Brister 

En brist att utläsa i vår uppsats är det faktum att vi undersöker kulturen genom att fråga och 

prata med funktionärer om den. Kultur i form av grundläggande antaganden, värderingar m.m., 

är något som ofta sker omedvetet, och därför är ett svårt ämne att undersöka. Respondenter 
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svarar endast sådant som de är medvetna om, som de aktivt tänker på. Det är mycket som sker i 

organisationskulturen som medlemmar inte tänker på. I och med detta hade experiment, som 

metod, kunnat ge mycket annorlunda resultat, och visa på saker som medlemmarna i 

organisationen inte tänkt på.  
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7. Implikationer för samhället och arbets- / yrkesliv 

I detta avsnitt diskuterar vi våra resultat och slutsatser utifrån ett organisationsperspektiv. Vi ger läsaren förslag 

på hur internkommunikationen på en organisation kan förbättras, enligt oss och vår undersökning. 

 

Den interna kommunikationen på en organisation bör alltid prioriteras, för att det finns fördelar 

med välinformerade organisationsmedlemmar. Resultaten från vår undersökning visar att 

kommunikationskanaler som ledningen föredrar inte behöver vara de samma som medlemmarna 

faktiskt vill använda sig av. Effektivt (och potentiellt optimalt) vore om ledning och medlemmar 

primärt använder sig av samma kommunikationskanaler. I vår undersökning var fallet så att 

kommunikatören först lade upp ny information på organisationens intranät, för att sedan skicka 

iväg ett sammanfattande nyhetsbrev via e-post. De flesta funktionärerna tar inte del av 

informationen på intranätet, utan de läser det sammanfattande nyhetsbrevet. Att svara på 

informationen i nyhetsbreven och på intranätet, ansågs i flera fall vara svårt. Vi anser att 

intranätet, om det användes av de flesta funktionärer, skulle kunna vara ett effektivt och 

lättanvänt forum för funktionärerna att kommunicera rätt sak till rätt person. Om flera 

kommunikationskanaler används, och kontaktuppgifter upplevs som krångliga att få tag i, kan 

kommunikation bli onödigt svår att genomföra. Om det finns en gemensam 

kommunikationskanal där medlemmar enkelt kan finna det de söker, gynnas organisationen 

eftersom mindre förvirring uppstår. Det är lättare för organisationens medlemmar att utföra sina 

arbetsuppgifter om kommunikation är simpel och effektiv.  

 

Vår fallstudie om Friskis&Svettis Karlstad visar att kommunikation om en organisations 

värderingar, till dess medlemmar, är avgörande för att medlemmar ska förstå en organisations mål 

och visioner. Vi anser att organisationers mål, visioner och värderingar bör förmedlas, som en del 

av den regelbundna kommunikationen, till organisationens medlemmar för att medlemmarna ska 

kunna ta till sig dessa - och då utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som överensstämmer med 

vad organisationen vill. Vår undersökning visar också att mål, visioner och värderingar ej behöver 

läras ut ordagrannt till medlemmarna, utan det räcker om medlemmarna har tagit till sig antingen 

organisationens mål, visioner eller värderingar på ett positivt sätt - förutsatt att organisationens 

mål,visioner och värderingar har integrerats i varandra. Friskis&Svettis Karlstad har på ett lyckat 

sätt bakat ihop sina mål, visioner och värderingar så att dessa övernstämmer med varandra och 

har liknande budskap. Det blir lättare för organisationens medlemmar att exempelvis förstå 

visioner och värderingar, om de redan har en god förståelse för organisationens mål - som har 
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mycket gemensamt med visionerna och värderingarna. Vi uppmuntrar andra organisationer att 

arbeta med kommunikation om mål, visioner och värderingar som Friskis&Svettis Karlstad gör. 
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8. Framtida forskning 

Detta avsnitt behandlar hur andra aspekter av den interna kommunikationen på en organisation med ideell 

arbetskraft kan, och bör, undersökas i framtiden. Vi presenterar nya idéer och infallsvinklar vi har fått under vår 

undersökning. 

 

Då vi har gjort undersökningen har vi försökt att inte ta med det respondenterna sade, när 

respondenter diskuterat motivation. Om det inte gäller något i kommunikationen som motiverar 

dem. Detta för att vi inte ville glida in på ett sidospår och prata om något som är irrelevant för 

just uppsatsens problemställning. Vi lägger dock märke till att en stor del av funktionärernas 

engagemang beror på deras personliga motivation. Utifrån våra resultat om kommunikationen 

kring mål, visioner och värderingar skulle vidare forskning inom motivation vara intressant. Då 

psykologi och socialpsykologi blir en stor del av vad det är som motiverar ideellt engagerade att ta 

del av och arbeta mot mål, visioner och värderingar vore det intressant att undersöka hur 

kommunikation kan användas för att motivera ideellt engagerade till just detta. Hur tar individen 

och gruppen till sig kommunikation om dessa ämnen och hur tänker de om dem? Utifrån det 

skulle det vara intressant att undersöka olika sorters aktiviteter, kommunikationskanaler eller 

diskussioner kring ämnena som kan motivera ideellt engagerade ännu mer. I och med att det är 

en ideell förening och funktionärerna gör det de gör på  sin fritid, så krävs det motivation och 

vilja att arbeta för att uppnå en organisations mål, visioner och värderingar. En psykologisk eller 

socialpsykologisk aspekt på ämnet skulle kunna ge många förklaringar till ämnet och förslag till 

nya och bättre sätt att motivera personer.  
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Bilaga 1 

Intervju med kommunikatören  
Denna manual har inte följts till punkt och pricka då vi har använt oss av en semi-strukturerad samtalsintervju 

som metod. Frågorna har funnits med som hjälp, men till största del har vi fört en dialog med respondenten kring 

dessa ämnen.  

 

Hur är kommunikationen mellan kansliet och funktionärerna? 

Hur skickar ni ut information?  

Finns det möjlighet för dem att kommunicera till er? 

Hur kan de kommunicera till er? 

Vad och/eller vart anser du att i huvudsakligen skickar och/eller tar emot kommunikation? 

Hur många kommunikationskanaler finns det?  

Vilka används mest?  

Är det viktigt för er att era funktionärer känner till och jobbar i enlighet med värderingar, mål och 

visioner?  

 

Mål 

Hur informeras funktionärer om organisationens mål?  

Kommuniceras de regelbundet till funktionärerna? 

Är det ett krav för funktionärerna att känna till och jobba mot målen? 

Anser ut att funktionärerna känner till och jobbar mot målen? 

 

Visioner 

Hur informeras funktionärer om organisationens visioner?  

Kommuniceras de regelbundet till funktionärerna? 

Är det ett krav för funktionärerna att känna till och jobba mot visionerna? 

Anser ut att funktionärerna känner till och jobbar mot visionerna? 

 

Värderingar 

Hur informeras funktionärer om organisationens värderingar? Genom vilka kanaler, på vilket 

sätt? 

Kommuniceras de regelbundet till funktionärerna?  

Är det ett krav för funktionärerna att använda sig av värderingarna? 

Anser du att funktionärerna arbetar utifrån värderingarna?  
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Upplever du att den interna kommunikationen mellan kansli och ideellt engagerade överlag är 

god?  

Vad är din uppfattning om vad de ideellt engagerade tycker om kommunikationen?  

 

Finns det några problem med kommunikationen i dagsläget?  

Upplever du att kommunikationen behöver förändras på något sätt? I sådant fall, hur? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor för funktionärer 

Denna manual har inte följts till punkt och pricka då vi har använt oss av en semi-strukturerad samtalsintervju 

som metod. Frågorna har funnits med som hjälp, men till största del har vi fört en dialog med respondenterna 

kring dessa ämnen.  

 

Hur länge har du varit funktionär hos Friskis&Svettis?  

Hur är kommunikationen mellan dig och kansliet?  

Hur tar du emot kommunikation? 

Hur kommunicerar du till kansliet?  

Hur viktigt är det för dig att kommunicera med kansliet? 

 

Mål 

Vad uppfattar du att Friskis&Svettis har för mål? 

Hur fick du information om dem?  

Kommunicerar ni om dem?  

Överensstämmer dessa mål med dina egna? 

Präglas "arbetet" av dessa mål? 

 

Visioner 

Vad uppfattar du att Friskis&Svettis har för visioner? 

Hur fick du information om dem? 

Kommunicerar ni om dem?  

Präglas "arbetet" av dessa visioner? 

 

Värderingar  

Vad uppfattar du att Friskis&Svettis har för värderingar? 

Hur fick du information om dem? 

Kommunicerar ni om dem? 

Präglas "arbetet" av dessa värderingar?  

 

Är det ett krav att på något sätt jobba i enlighet med organisationens mål, visioner eller 

värderingar?  

Finns det någonting du skulle vilja förändra i kommunikationen?  
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Bilaga 3 

Skärmdumpar av webbenkäten. 
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