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Båda författarna har bidragit likvärdigt till alla uppsatsens delar och allt arbete har utförts 
gemensamt. Det går därför inte att skilja på författarnas arbete.  

  



S A M M A N F A T T N I N G  
Organisatorisk demokrati har varit ett populärt forskningsområde de senaste decennierna men 
implementeringen i verkliga organisationer går långsamt (Kokkinidis, 2012; Verdorfer, Weber, 
Unterrainer & Seyr, 2013). Flera forskare (Schön Jansson, 2012; Falkheimer, Heide & 
Johansson, 2013) argumenterar för att kommunikatörer har en nyckelroll i demokratiska 
processer och eftersom kommunikatörers uppdrag är under ständig förändring finns få 
moderna studier. Syftet med denna studie är att belysa hur kommunikatörer i privata 
respektive offentliga organisationer upplever sitt uppdrag i arbetet med internkommunikation 
och i vilken mån de är medvetna om samt arbetar med intern organisatorisk demokrati. 

Kommunikatörerna som vi intervjuat hade en stark upplevelse av att de är en stödfunktion för 
verksamheten och organisationsledningen. Ur studiens resultat framgår det tydligt av deras 
uttalanden att kommunikatörerna är mycket lojala mot sin arbetsgivare och den organisation 
som de arbetar för. De är därför inte neutrala i sitt yrkesuppdrag utan argumenterar för att 
deras uppgift är att representera ledningens intressen. Alla intervjurespondenter lyckas dock 
förena sitt lojala uppdrag med ett medarbetarperspektiv i sitt arbete. 

Vi fann att kommunikatörerna i vår studie arbetar omedvetet för en organisatorisk demokrati. 
Denna slutsats har vi kunnat dra då respondenterna diskuterar hur de arbetar med 
demokratiska förutsättningar så som transparens, yttrandefrihet och värderingar internt. De har 
dock bristande kunskap om organisatorisk demokrati som begrepp eller process. 
Respondenterna upplevde inte att de ansvarar för att möjliggöra demokratiska förutsättningar 
som delaktighet och dialog, men att de bör sätta ton för organisationens kommunikation och 
skapa riktlinjer för kommunikationsmiljö och språkbruk. De demokratiska förutsättningarna 
som respondenterna arbetar med är istället kulturella normer och värderingar som de bär med 
sig i sitt arbete. Vi argumenterar därför för att kommunikatörernas arbete i allra högsta grad 
påverkas av Sveriges demokratiska statsskick och det samhälle som organisationen verkar inom.  

 

Nyckelord: Kommunikatörers uppdrag, Organisatorisk demokrati, Intern kommunikation, 
Organisationskommunikation 

 

 



A B S T R A C T  
Organizational democracy has been a popular research area in recent decades but the 
implementation in real organizations is slow (Kokkinidis, 2012; Verdorfer, Weber, Unter 
Rainer & Seyr, 2013). Several researchers (Schön Jansson, 2012; Falkheimer, Heide & 
Johansson, 2013) argue that communication practitioners have a key role in democratic 
processes and that because their job role is under constant change there are only a few modern 
studies regarding the subject. The purpose of this study is to illustrate how communication 
practitioners in private and public organizations experience their role in the process of internal 
communication and to what extent they are aware of, and work with internal organizational 
democracy. 

The practitioners we interviewed had a strong feeling that they were a support function for the 
business and the organizational management. As a result of the study it is clear that 
communication practitioners are very loyal to their employers and to the organization they 
work for. They are, therefore, not neutral in their professional role and argue that their task is 
to represent the management's interests. All interview respondents managed to unite their loyal 
mission with an employee perspective in their work. 

We found that the communication practitioners in our study worked unconsciously for 
organizational democracy. We have been able to draw this conclusion from the respondents’ 
discussions of how they work with democratic conditions such as transparency, freedom of 
speech and values within the organization. However, they lack understanding of organizational 
democracy as a concept or process. The respondents did not feel that they were responsible for 
enabling democratic conditions such as participation and dialogue, but rather that they should 
set the tone for the organization's communication and provide guidelines for communication 
environment and language. The democratic conditions that the respondents were working with 
are cultural norms and values that they carry with them in their work. We therefore argue that 
the practitioners’ work is very much influenced by Sweden's democratic form of government 
and the society in which the organization operates. 

 

Keywords: Communication practitioners’ professional role, Organizational democracy, 
Internal communication, Organizational communication  
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1  I N T R O D U K T I O N  

En vanlig dag på jobbet. Du börjar med att svara på lite mejl och gå igenom nya inlägg på 
intranätet. Det visar sig att arbetsrutinerna för din enhet skall göras om och du, som har arbetat 
länge med att öka effektiviteten för din avdelning, har inte fått framföra dina synpunkter på 
förändringen. Detta är ett bakslag då du alltid får höra hur viktigt det är att organisationen 
jobbar för en hög delaktighet i beslut och processer och att kommunikationen är en viktig del 
av detta.  

Organisatorisk demokrati har varit ett populärt forskningsområde de senaste decennierna men 
implementeringen i verkliga organisationer går långsamt (Kokkinidis, 2012; Verdorfer, Weber, 
Unterrainer & Seyr, 2013). Då kommunikation är nyckeln för intern organisatorisk demokrati 
(Heide & Simonsson, 2011; Swerling, Thorson & Zerfass, 2014; Heide & Simonsson, 2014; 
Mishra, Boynton & Mishra, 2014) har dagens kommunikatörer ett viktigt uppdrag, men vilka 
möjligheter ges de att arbeta med medarbetarnas delaktighet och vilket ansvar är de villiga att 
ta? I denna uppsats har vi för avsikt att uppnå en djupare förståelse för kommunikatörers 
uppdrag och arbetet med organisatorisk demokrati. 

1.1 Problembakgrund 
Organisationskommunikation är “ett forskningsfält på framväxt” (Dalfelt, Heide & 
Simonsson, 2001, s. 77) och flera forskare menar att det innebär att lite studier finns inom 
området (Seibold & Shea, 2001; Dalfelt, Heide & Simonsson, 2001; Heide & Simonsson, 
2014). Redan 1978 argumenterade Stymne för vikten av demokrati och gemensamma 
värderingar inom organisationer. Trots det saknas det fortfarande viktig forskning om vem som 
bär ansvaret för den organisatoriska strukturen och på vems agenda arbetet med medarbetarnas 
delaktighet bör stå.  

I det svenska samhället har demokratiformen börjat ändras och den utvecklas idag från att 
handla om representation till opinion. Det förändrade sättet att se på demokrati visar sig också 
i forskningen som börjat diskutera nya demokratiformer som belyser kommunikationens roll i 
den demokratiska processen (Habermas, 2003). Detta visar sig även i kommunikatörsyrket som 
expanderar. Under 2012 och 2013 fördes en debatt som följd av ett forskningsresultat som 
visat att det arbetar fyra gånger så många kommunikatörer, PR-konsulter och lobbyister än 
journalister i USA. Journalister ifrågasatte då fördelningens inverkan på den samhälleliga 
demokratin. Debatten i svenska medier utvecklades också till att handla om den offentliga 
verksamhetens kostnader för kommunikationsarbete och ett ökande antal anställda 
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kommunikatörer inom offentlig sektor. (Falkheimer, Heide & Johansson, 2013) Flera forskare 
och kommunikatörer (Schön Jansson, 2012; Falkheimer, Heide & Johansson, 2013) 
argumenterade då för att kommunikatörer har en nyckelroll i demokratin. Eftersom 
kommunikatörers uppdrag är under ständig förändring, vilket vi beskriver mer under avsnittet 
för Kommunikatörens uppdrag, vill vi undersöka hur kommunikatörer upplever sitt arbete och 
hur medvetna de är om demokratibegreppet samt hur de arbetar med organisatorisk demokrati. 

 1.1.1 Den organisatoriska demokratins syfte 
Syftet med en demokratisk organisation är att skapa ett arbetsklimat där så många som möjligt 
ska kunna göra sin röst hörd och ha möjlighet att påverka. Organisationsledningen har dock 
mycket att vinna på ett demokratiskt arbetssätt. Flera forskare (Seibold & Shea, 2001; 
Williams, 2014) argumenterar för att en demokratisk organisation har lättare att möta en 
föränderlig omvärld, exempelvis vid en lågkonjunktur. Williams (2014) menar också för att 
demokrati leder till en mer stabil produktion. Forskning har dessutom visat att medarbetares 
förtroende för organisationsledningen har ett positivt samband med vilken mängd information 
som ledningen sänder ut (Thomas, Zolin & Hartman, 2009). Genom att öppna en intern 
dialog och att be om feedback från medarbetarna skapas ett öppet kommunikationsklimat som 
i allra störst grad är lönsamt för organisationsledningen, även om införandet görs med avsikt att 
involvera medarbetarna. Forskare (Falkheimer, Heide & Johansson, 2013) anger att 
kommunikation är en förutsättning för att uppnå en effektiv organisation. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa hur kommunikatörer i privata respektive offentliga 
organisationer upplever sitt interna uppdrag och i vilken mån de är medvetna om samt arbetar 
med intern organisatorisk demokrati. 

 1.2.1 Avgränsningar 
Vi är medvetna om att intern organisatorisk demokrati påverkas av många aspekter, exempelvis 
organisationskultur och mångfald, men har i denna studie valt att fokusera på 
kommunikatörers uppdrag. Inom ramen för denna studie har vi fått avgränsa oss till 
organisationer i Värmland. Vi har aktivt valt att fokusera på hur kommunikatören upplever sin 
plats internt eftersom det är inom organisationer som en organisatorisk demokrati kan verka. 
Det är också därför som vi valt att intervjua kommunikatörer som arbetar med 
internkommunikation, då dessa har en större insyn i kommunikationen med medarbetarna. Vi 
har därmed inte undersökt kommunikatörers externa uppdrag.  I all text vidare där 
kommunikatörer benämns avses kommunikatörer som arbetar med intern kommunikation. 
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 1.2.2 Frågeställningar 
Ø Hur upplever kommunikatörer sitt uppdrag i arbetet med internkommunikation 

inom den egna organisationen? 
Ø På vilket sätt arbetar kommunikatörer, medvetet eller omedvetet, med organisatorisk 

demokrati? 
Ø Hur medvetna är kommunikatörer om organisatorisk demokrati? 

1.3 Definitioner 
Vidare följer de definitioner av de begrepp som är centrala i uppsatsen.  

 1.3.1 Organisatorisk demokrati 
Den arbetsdefinition av Organisatorisk demokrati som använts i uppsatsarbetet är: ett arbetssätt 
genom vilket medarbetare ges möjlighet till dialog och delaktighet i organisationens alla delar. 
Flera forskare (Follett, 1919; Bernstein, 1976; Michels, 1983; Habermas, 1997; Seibold & 
Shea, 2001; Kokkinidis, 2012; Verdorfer, Weber, Unterrainer & Seyr, 2013) menar att 
demokrati inte är ett statiskt tillstånd utan ett sätt att arbeta. Det är alltså människors 
samverkan som skapar demokrati (Michels, 1983, ss. 37-38). En del forskare (Verdorfer, et al., 
2013) argumenterar för vikten av att demokratin är strukturellt förankrad, vilket innebär att 
man har system för att undvika starkt hierarkiska organisationsstrukturer och dolda 
beslutsprocesser. Begreppet redogörs vidare under avsnittet för Den demokratiska processen. 

 1.3.2 Kommunikatör 
Kommunikatör är en individ som arbetar med kommunikation och Larsson (2008, s. 308) 
beskriver att kommunikationsarbetet är uppdelat i två primära uppgifter: 

1. Ansvar för informationsfrågor i en organisation, vilket innefattar kommunikation 
såväl internt inom organisationen samt externt mot omvärlden. 

2. Ansvar för att skapa normer för kommunikation. Detta innebär att sätta riktlinjer och 
ramar för hur kommunikationen internt inom organisationen skall ske; bemötande 
mellan medarbetare, chefer och kunder, etikfrågor samt språkbruk. 

Kommunikatörer kan både vara ensamma med sin kompetens inom en organisation samt 
utgöra en del av en större kommunikationsavdelning. Några av de arbetsuppgifter som 
kommunikatören jobbar med internt är; utbildning inom kommunikation, representation, 
produktion av trycksaker, upplysningstjänst samt profilfrågor och administrativt arbete. 
(Larsson, 2008, s. 316) Externt arbetar kommunikatörer med olika typer av pressfrågor och 
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arrangemang men inom ramen för detta arbete har vi valt att avgränsa oss till 
kommunikatörens interna arbete. 

 1.3.3 Information respektive kommunikation 
För en förståelse av ordbruket i denna uppsats är det av vikt att poängtera skillnaden mellan 
termerna information och kommunikation. Information avser budskapet, det vill säga 
innehållet. Kommunikation avser istället processen att gemensamgöra. (Jansson, 2009; Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012) 
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2  T E O R E T I S K T  R A M V E R K  

Nedan presenteras det teoretiska ramverk som placerar vår studie inom ramen för medie- och 
kommunikationsvetenskap. Här lyfter vi de teorier och tidigare forskning som legat till grund 
för studiens utformning, diskussioner och analyser. Vi har i vårt urval valt att utgå från teorier 
som visat sig vara generella, det vill säga hållbara över tid, och som även stödjs av modern 
forskning. 
 
Avsnittet är strukturerat efter den ordning som teorierna svarar på våra frågeställningar. Detta 
innebär att avsnittet inleds med att presentera forskning kring kommunikatörens uppdrag för 
att sedan redogöra för teorier som behandlar organisatorisk demokrati. Därefter följer en 
beskrivning av det kommunikativa ledarskapet och hur kommunikatören kan arbeta rent 
praktiskt för en demokratisk organisation. Kapitlet avslutas med en summering av de viktigaste 
aspekterna från detta teoriavsnitt. 

2.1 Kommunikatörens uppdrag 
Kommunikatörens uppdrag innefattar många olika arbetsuppgifter och arbetsrollen har, som 
tidigare nämnts, utvecklats till att ta en mer central roll i organisationer. Nedan redogör vi för 
hur forskningen diskuterar kommunikatörens yrkesuppdrag. 

 2.1.1 Ett komplext uppdrag 
Olika forskare belyser kommunikatörens yrke som mångfaldigt ur sammansättningen av 
arbetsuppgifter och synsätt. Det kan handla om kombinationen mellan kreativitet och 
systematik, mellan omvärlden och den egna organisationen (Larsson, 2008), mellan att sprida 
information och skapa gemensamma värden (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 
Dessutom ska kommunikatören arbeta strategiskt och göra ledningen medveten om 
kommunikationens viktiga roll (Simcic Bronn, 2014). Larsson (2008) pratar också om 
kommunikatörsyrkets fyra dimensioner som relationell, organisatorisk, professionell och etisk. 
Andra (Dozier & Broom, 2006; Larsson, 2008) pekar på Broom och Smiths fyra roller som 
kommunikatören kan ta: expert, lots, processmakare eller tekniker (som översatt i Larsson, 
2008) medan andra pekar på de fyra rollerna som strateg, rådgivare, övervakare eller producent 
(Larsson, 2008). Larsson menar som följd av detta att stor vikt bör ligga vid kommunikatörens 
integritet så att hen kan “stå fri” och “agera utan bindningar” (2008, s. 310). Vi ser här stora 
likheter med hur diskussioner förs kring journalisters uppdrag som objektiv granskare. 
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 2.1.2 Kommunikatören som länk i den demokratiska processen 
Eftersom denna studie avser att titta på hur kommunikatörer själva upplever sitt uppdrag har vi 
funnit det viktigt att undersöka hur forskare beskriver kommunikatörers yrkesroll. Inom ramen 
för denna uppsats har vi valt att titta på kommunikatörers uppdrag som länk i demokratiska 
organisatoriska processer. De kommunikatörer som idag arbetar med intern kommunikation 
har en på många vis dubbelt uppdrag då kommunikatören både företräder ledningen som hen 
arbetar för men skall också belysa medarbetarnas intressen i demokratiska och kommunikativa 
processer. Kommunikatörens yrkesroll kan därför liknas vid en diplomat (Larsson, 2008, s. 
309) som skall rådgiva i andras förhandlingar. På samma sätt argumenterar flera forskare 
(Heide & Simonsson, 2011; Mishra, Boynton & Mishra, 2014) för att en av de viktigaste 
arbetsuppgifterna för den moderna kommunikatören är att utbilda mellanchefer i 
kommunikation och handleda dem i deras dagliga kommunikativa arbete med medarbetarna. 
Heide och Simonsson (2011) pratar därför om den moderna kommunikatören som coach och 
argumenterar dessutom för att även medarbetarna skall tillgodoses med grundläggande 
kommunikativa kunskaper. Även Swerling, Thorson, Zerfass (2014) och Kokkinidis (2012) 
argumenterar för hur kommunikatörernas roll utvecklas mer och mer från att vara ett så kallat 
service-yrke till att få en mer central roll i organisationer, som strategiska rådgivare åt 
ledningen. Swerling, Thorson och Zerfass (2014) använder sig av begreppet kommunikativ 
brygga för att förklara kommunikatörernas roll som länk i organisationer och i den 
demokratiska processen.  

 2.1.3 Organisatoriska förutsättningar 
Vilket utrymme som kommunikatören ges att förbättra de kommunikativa och demokratiska 
processerna i sitt arbete grundar sig främst i organisatoriska förutsättningar (Larsson, 2008). 
Detta är viktigt att förstå i vår studie då kommunikatörer från privat respektive offentlig 
verksamhet har olika möjligheter att påverka strukturen internt och beslutsvägarna kan vara 
olika långa. Heide och Simonsson (2011) menar att många kommunikatörer idag lägger allt för 
stor del av sin tid på att paketera budskap och bör istället få ta en strategisk roll. Därför kan 
följaktligen en av de organisatoriska förutsättningarna vara möjligheten att delegera det 
operativa arbetet. Larsson (2008, ss. 311-312) diskuterar för kommunikatörers plats i 
organisationsstrukturen som en av förutsättningarna för hur hen kan arbeta. Exempelvis finns 
skillnader mellan en placering i koncernledning och på en decentraliserad, lokal enhet. 
Eftersom den organisatoriska strukturen påverkar kommunikatörens sätt att arbeta kan man 
också tänka sig skillnader mellan arbete i offentliga och privata organisationer som av dess 
skillnader i beslutsfattande följaktligen är strukturerade olika. 
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2.2 Den demokratiska processen 
Eftersom vår undersökning bland annat avser att undersöka kommunikatörernas förståelse för 
demokratibegreppet är det viktigt att problematisera och undersöka hur begreppet används av 
forskare idag. Demokrati definieras vanligen som folkstyre även om ordets omfattning är 
omdiskuterad (Kokkinidis, 2012; Nationalencyklopedin, 2014). Flera forskare argumenterar 
för att idealet är en direkt demokrati där alla som påverkas av ett beslut får vara med i 
beslutsprocessen (Michels, 1983; Seibold & Shea, 2001). Detta blir i många situationer 
svårgenomförbart, exempelvis om alla svenska medborgare skulle delta i alla riksdagens beslut. 
Kokkinidis (2012) menar därför att direkt demokrati inte är eftersträvansvärt i organisationer. 
Som följd av detta har en av de vanligaste demokratiformerna blivit den representativa 
demokratin där någon får representera en större grupp människor, exempelvis i Sveriges riksdag 
(Riksdagen, 2014). Vissa forskare (Michels, 1983; Seibold & Shea, 2001) menar dock att en 
demokratisk organisation i minsta möjliga mån skall förlita sig på representationer och Seibold 
och Shea (2001) föreslår istället självstyrande arbetsgrupper. Genom att decentralisera 
beslutsfattningen kan medarbetarna själva styra över de beslutsprocesser som gynnas av 
kunskap från en periferisk del av organisationen. Vissa frågeställningar bör helt enkelt 
diskuteras av, inte konsulteras med, dem som arbetar med den aktuella problematiken. En 
förutsättning för en decentraliserad organisation och att medarbetare skall ha möjlighet att ta 
välgrundade beslut är att hela organisationen är transparent (Bernstein, 1976; Seibold & Shea, 
2001), vilket vi diskuterar vidare under nästa avsnitt. 

Organisatorisk demokrati är ett komplext begrepp som kan innefatta många olika aspekter. I 
denna uppsats går vi bland annat igenom transparens, värderingar och yttrandefrihet som ett par 
av de delar som inryms i den demokratiska organisationen. Flertalet forskare, teoretiker och 
filosofer har försökt definiera krav för en demokrati. Gemensamt för dessa individer är dock 
tanken om att demokrati inte är ett statiskt tillstånd utan ett sätt att arbeta, en process (Follett, 
1919; Bernstein, 1976; Michels, 1983; Habermas, 1997; Seibold & Shea, 2001; Kokkinidis, 
2012; Verdorfer, et al., 2013). Många av forskarna poängterar framför allt vikten av den 
samlade gruppen med gemensamma tankar och mål, också kallat: Common will (Follett, 1919, 
s. 578), Kollektiv viljebildning (Habermas, 1997, s. 34) eller Collective bargaining (Bernstein, 
1976, s. 496). Michels (1983, ss. 37-38) menar att det är människors samverkan som skapar 
demokrati. 

Även om demokratibegreppet inte kan klargöras med definierade regler går det att lyfta vissa 
förutsättningar som krävs för att den demokratiska processen skall kunna ta plats. 
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 2.2.1 Demokratiska förutsättningar 
Bernstein (1976, s. 498) redogör för fem förutsättningar som krävs för att en organisation ska 
ha ett demokratiskt beslutsfattande och medarbetardelaktighet: Transparens, Yttrandefrihet, 
Konflikthantering och Skydd, Värderingar och Belöningssystem. Seibold och Shea (2001) 
argumenterar för att Bernsteins (1976) fem förutsättningar för ett demokratiskt beslutsfattande 
är grundläggande för att kunna uppnå en demokratisk organisation och lika aktuella idag som 
på 1970-talet. Nedan har vi utrett dessa fem förutsättningar i diskussion med andra teoretikers 
tankar om demokrati. 

Transparens 
Det första kriteriet som Bernstein (1976) diskuterar är transparens: vikten av att medarbetarna 
ska ha tillgång till information från ledningen, men också möjlighet till utbyte av information 
på alla nivåer. En transparent organisation definieras bland annat som en organisation som: 

1. Bistår med korrekt och uppdaterad information som underlättar beslutsfattande 
(Bernstein, 1976; Binneman, 2011) 

2. Är så öppen som möjligt utan att orsaka risker för organisationen (Binneman, 
2011). För att undvika risker med läckage av känslig information till konkurrenter 
hänvisar Bernstein (1976) till att fackföreningar och arbetsgivare i Sverige har 
utvecklat ett arbetssätt där chefer har rätt att undanhålla viss information som bara 
kan begäras ut av medarbetarnas förtroendevalda representanter. 

3. Inte enbart förlitar sig på att medarbetare skall efterfråga informationen utan också 
aktivt delger ny information (Binneman, 2011). 

4. Placerar information i en kontext som underlättar förståelse och jämförelser 
(Binneman, 2011). 

Modern forskning har också visat hur transparens har en positiv påverkan på medarbetares 
engagemang och förtroende (Thomas, Zolin & Hartman, 2009; Men & Stacks, 2014; Mishra, 
et al., 2014). Därigenom kan man tänka sig att det ökade engagemanget leder till att 
organisationsledningen tillåter en mer decentraliserad beslutsfattning. Ett led i att skapa en 
transparent organisation är också att de anställda vet hur de skall ta tills sig informationen 
(Bernstein, 1976). 

Yttrandefrihet 
En andra förutsättning för ett demokratiskt beslutsfattande är enligt Bernstein (1976) att 
kunna garantera sina anställda skydd och kunna bibehålla deras individuella rättigheter. Detta 
innebär att de anställda ska kunna känna sig trygga i att använda den information som de fått 
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ta del av och kunna kritisera och ifrågasätta informationen, ledningen eller organisationen utan 
påföljder eller att de på något sätt ska känna sig hotade. Om inte detta skydd finns är det 
omöjligt att ha en öppen dialog inom organisationen och de anställda kommer aktivt välja att 
inte engagera sig. Bernstein (1976) anger att med hjälp av yttrandefrihet inom organisationer 
kan ledningen få en mycket bredare bild av de uppfattningar som finns hos de anställda: allt 
från kritik och klagomål till hur miljön upplevs och vilka förbättringar som skulle kunna göras. 

Konflikthantering och skydd 
Bernsteins (1976) tredje förutsättning för en demokratisk organisation är att ha en oberoende 
aktör som kan lösa tvister inom organisationen oavsett om de är mellan chefer och anställda, 
chefer sinsemellan eller mellan medarbetare. Denna grupps tre främsta uppgifter är enligt 
Bernstein (1976) att försöka avveckla regelbrott helt, att bevara alla anställdas rättigheter och 
skydda bolagsordningen från brott. Detta kan bara uppnås om gruppen är helt oberoende av 
andra grupper inom organisationen. Vi kan se hur denna funktion fullföljs i Sverige av 
fackförbunden och därmed behöver den oberoende aktören inte verka inom organisationen.  

Flera andra teoretiker och filosofer diskutera också konfliktlösningsmetoder som en central del 
i den demokratiska organisationen. Konflikthantering är dessutom intressant att titta på i vår 
studie då många forskare (Larsson, 2008; Heide & Simonsson, 2011; Swerling, et al., 2014; 
Mishra, et al., 2014) diskuterar hur kommunikatörens uppdrag allt mer utvecklats till att 
handleda andra i kommunikation. Hur man löser oenigheter ger tydliga signaler om hur 
demokratisk organisationen är. Dock skiljer sig synen på hur problemlösningen bör gå tillväga. 
Mary P. Follett diskuterade ämnet redan 1919 och menar att ett förespråkande av 
kompromissen som en lösningsmetod bygger på en idé om att individens mål och önskningar 
är en färdig produkt (s. 577). Om så skulle vara spelar den samlade gruppen och gemenskapen 
(författarnas översättning, i original community) därmed ingen roll. Vid en kompromiss har 
ingen deltagare fått igenom sin önskan och heller inte kommit till en gemensam tanke om 
problemets bästa lösning. Individerna går vidare med en fortsatt tro om att deras respektive 
idéer är bäst. Att välja mellan två olika alternativ är dock en än sämre lösning eftersom det 
förutsätter att ett alternativ är rätt och det andra alternativet blir följaktligen fel (Follett, 1919, 
s. 581). Vidare hänvisar Follett till Freuds teorier och menar därmed att “two courses of action 
are not mutually exclusive” (Follett, 1919, s. 576). Med grund i Freuds teorier förespråkar 
Follett ett arbetssätt som bygger på att integrera olika tankar och idéer (författarnas 
översättning, i original wishes) för att en arbetsgrupp skall uppnå en gemensam vilja 
(författarnas översättning, i original common will). Follett hänvisar till dåtidens studier om den 
utvecklande individen (författarnas översättning, i original evolving individual) och det är också 
med grund i detta som hon argumenterar för gemenskap som process (författarnas översättning, i 
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original community as process) som vi redogjort för tidigare under avsnittet Den demokratiska 
processen. 

Jürgen Habermas är en filosof och sociolog från vår tid som i likhet med Follett (1919) 
diskuterar problemlösningsmetoder som en viktig aspekt för demokrati. Habermas menar att 
kompromisser kan vara en bra metod i diskussioner om gemensamma mål då “man inte kan 
bortse från maktförhållanden, utan bara disciplinera dessa” (Habermas, 1997, s. 40). Habermas 
argumenterar dock för att kompromisser kan vara problematiska i andra sammanhang än ovan 
nämnt och har därför utvecklat ett schema över problemlösningsmetoder utifrån 
aktörsperspektiv och koordineringsproblem, se figur A nedan. Till skillnad från Follett (1919) 
diskuterar inte Habermas (1997) en ideal problemlösningsprocess utan redogör för olika 
problems karaktär. Follett (1919, s. 582) förkastar resultatorienterat arbete som ett typiskt 
hierarkiskt arbetssätt där processen försvinner i strävan efter resultat. Habermas (1997, ss. 34-
37) accepterar att en resultatorienterad strävan är en del av motivationen hos människan och 
har istället delat upp olika handlanden i två huvudsakliga kategorier; Värdeorienterat 
handlande och intressepositioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A, Habermas problemlösningsstrategier. Källa: Habermas, 1997, s. 37. Publicerad med 
tillstånd av Daidalos. 
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Schemat har en bra struktur och skulle enkelt kunna appliceras på dagens organisationer. Som 
vi tidigare diskuterat under Demokratiska förutsättningar kan individers olika värderingar skapa 
oenigheter inom organisationer och genom Habermas schema kan en neutral kommunikatör 
lösa en konflikt beroende av dess karaktär. Detta säkerställer också Bernsteins (1976) villkor 
om en oberoende aktör, som tidigare nämnt i detta avsnitt. Det går också i linje med hur 
Larsson (2008) argumenterar för kommunikatören som oberoende rådgivare i andras 
förhandlingar. Habermas schema är användbart i vår studie då vi kan jämföra 
problemlösningsstrategier med hur kommunikatörer arbetar med konflikthantering. 

Värderingar 
Den fjärde förutsättningen för en demokratisk organisation pekar på vikten av att 
organisationens medlemmar har en delad värdegrund och demokratiskt synsätt. Detta kallar 
Bernstein (1976) för democratic consciousness. Bernstein (1976) fann att vissa attityder och 
värderingar gynnar ett demokratiskt arbetssätt och menar att det krävs att både chefer och 
anställda har liknande värderingar för att kunna skapa en demokratisk organisation. Dock 
förväntas det mer från cheferna då de ska föra vidare det demokratiska synsättet och inte heller 
missbruka sin makt. Även Kerr (2004) hävdar att det är cheferna som har det största ansvaret 
för att skapa en kultur med starka demokratiska värderingar i organisationen. Larsson (2008, s. 
308) menar att det är kommunikatörens ansvar att “skapa normer för kommunikation”, det vill 
säga en god kommunikationsmiljö, som bland annat sätter riktlinjer för bemötande, etik och 
språkbruk. Kommunikatörens arbete  för en god kommunikationsmiljö redogörs det vidare 
under punkt 3 i avsnittet för Det demokratiska ledarskapet. Vad som ses som gott respektive ont 
påverkar hur den anställda känner inför sin arbetsgivare och sina arbetssysslor. En individ som i 
sitt arbete utför goda handlingar som går i linje med dennes värderingar kommer känna sig 
tillfredsställd och i motsats olycklig om hen tvingas utföra arbetsuppgifter som strider mot 
medarbetarens personliga värderingar (Stymne, 1978). Ett sätt att säkerställa gemensamma 
värderingar är att anställa individer med liknande attityder och värden snarare än att rekrytera 
efter kompetens. På detta vis säkerställer företaget att organisationsmedlemmarna kommer 
önska samma typ av information och även tolka utsända budskap på liknande vis (Behling, 
1998; Lindmark & Önnevik, 2011, s. 287). Detta kan tyckas vara ett bra sätt att lösa 
problemet men en sådan lösning kommer hand i hand med andra problem. Homogena 
arbetsgrupper drabbas ofta av grupptänkande, ett fenomen som innebär att allt för lika åsikter 
leder till att gruppmedlemmarna får en övertro på sin egen kompetens och kan missa många 
viktiga aspekter i beslutsfattandet (Nilsson & Waldemarson, 2007; Lindmark & Önnevik, 
2011). Det är också därför som det förespråkas mångfald i ledningsgrupper. 
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Belöningssystem 
En femte och sista förutsättning för en demokratisk organisation är att det finns ett 
belöningssystem för de anställda som engagerar sig, menar Bernstein (1976). Att ha en 
demokratisk organisation innebär att de anställda måste känna att de är uppskattade för deras 
engagemang och blir rättvist belönade. Det är då viktigt enligt Bernstein (1976) att belöningen 
är skild från deras vanliga lön och att de också belönas med informell feedback för deras arbete. 
Eftersom interna belöningssystem inte faller på kommunikatörers uppdrag har vi valt att inte 
fördjupa oss vidare i denna förutsättning. I kommunikatörens roll ingår istället att stödja 
cheferna i deras arbete med medarbetarna (Larsson, 2008; Heide & Simonsson, 2011; Mishra, 
Boynton & Mishra, 2014), vilket vi utvecklar vidare under nästa avsnitt. 

 2.2.2 Det demokratiska ledarskapet 
I en demokratisk organisation spelar cheferna en avgörande roll och det har visat sig att 
medarbetare istället för att uppskatta det egna inflytandet har ett annat sätt att mäta 
delaktighet. Faktorer som har visat sig påverka medarbetarens upplevelse av inflytande är 
snarare den närmsta chefens ledarstil (Stymne, 1978) och medarbetarens förtroende för 
organisationen (Thomas, et al., 2009; Togna, 2014; Seibold & Shea, 2001). En kommunikativ 
och demokratisk lösning kan alltså vara en representativ demokrati innefattande en god 
internkommunikation i kombination med en demokratisk mellanchef som är väl införstådd 
med de åsikter och intressen som finns hos den grupp som skall representeras. En sådan chef 
kommer tillgodose medarbetarens behov utan att medarbetarna själva behövt delta i 
beslutsprocessen. Den närmsta chefens ledarstil har alltså en stor påverkan för hur 
medarbetaren upplever sin delaktighet och möjlighet att påverka i organisationen (Stymne, 
1978), vilket är en viktig del av demokratin. Genom en granskning mellan forskning och 
litteratur från 1978 till 2013 har vi kunnat identifiera sex stycken återkommande kriterium för 
en demokratisk, och för medarbetarna uppskattad, ledarstil. 

1.     Ledaren bör statuera goda exempel och vara samstämmig i ord och handling 
(Simonsson, 2002; Lindmark & Önnevik, 2011, s. 286). Detta blir aktuellt i 
kommunikatörens arbete, hur hen lyfter ledningen i den interna informationen. Vi har dock 
valt att inte fördjupa oss mer i detta eftersom det främst handlar om ledningens agerande och 
syftet med denna uppsats är att belysa kommunikatörens uppdrag i organisationen. 

2.     Chefen ger möjlighet för medarbetarna att själva styra över deras arbete (Stymne, 
1978, s. 63; Seibold & Shea, 2001, s. 689; Lindmark & Önnevik, 2011, s. 294). Eftersom 
kommunikatören inte har möjlighet att direkt påverka detta i relationen mellan chef och 
medarbetare har vi valt att inte fokusera på denna punkt. 
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3.     En öppen dialog mellan chef och medarbetare samt en god kommunikationsmiljö så 
att medarbetaren upplever att hen kan uttrycka sina åsikter fritt (Stymne, 1978; Simonsson, 
2002, s. 139). Detta är på många vis en punkt som kommunikatören kan arbeta aktivt med i 
form av att möjliggöra dialog via valet av kanaler samt skapa en god kommunikationsmiljö 
genom att sätta en god ton i de kanaler som når ut till många, exempelvis intranät eller 
personaltidning. Öppenhet/transparens och dialog är enlig Swerling, Thorson och Zerfass 
(2014) en av de viktigaste, stora förändringar som idag sker inom organisationers 
kommunikation. Simonsson (2002) poängterar också vikten av en förutsättningslös dialog där 
även medarbetaren har möjlighet att styra dagordningen, då medarbetarnas åsikter annars 
förblir enbart kommentarer på chefens uttalanden. Genom en sådan till synes liten detalj som 
att ställa öppna frågor istället för ledande menar alltså Simonsson (2002) att 
organisationsstrukturen kan förändras från hierarkisk till mer demokratisk och jämlik. 

Två faktorer som möjliggör förändringen mot större transparens och en mer öppen dialog 
inom organisationer är dels den nya tekniken som gör att tvåvägskommunikationen är enklare 
än någonsin. Dessutom ökar intressenternas krav på organisationers engagemang, öppenhet 
och information (Swerling, et al., 2014). Dessa förändringar sätter press på 
kommunikatörernas förmåga att anpassa sina roller utifrån nya krav och förväntningar. Det 
betyder att de måste anpassa sin röst utifrån de kanaler och plattformar som används för att 
kunna förmedla budskapet rätt. Vi tänker då också att kommunikatörens röst internt påverkar 
kommunikationsmiljön i organisationen.  

4.     Chefen rådgör med medarbetarna innan beslutsfattning (Stymne, 1978; Seibold & 
Shea, 2001). Swerling, Thorson och Zerfass (2014) anger i deras studie att en stor del av 
kommunikatörerna upplever att de får vara med i strategiska planeringsmöten med ledningen 
och att deras rekommendationer och åsikter tas på allvar. Samma forskare anger att 
kommunikatörer är positiva till sin roll som rådgivare och påverkande till den ledande chefen. 
Strategisk kommunikation tas på allvar och kommunikatörer är positiva till det inflytande man 
får. Därigenom har kommunikatörerna ett viktigt uppdrag genom att kommunicera internt 
tidigt i beslutsprocesser och öppna upp för dialog även om kommunikatören själv inte är 
ansvarig för beslutsfattningen. 

5.     Chefen bör vägleda, guida, coacha och stödja snarare än att bestämma (Simonsson, 
2002, s. 140; Lindmark & Önnevik, 2011, s. 293). Detta har nämnts tidigare under avsnittet 
Kommunikatörens uppdrag och bör alltså vara en central del av kommunikatörens arbete. 
Genom att kommunikatören utbildar och coachar chefer i kommunikation bör följden också 
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bli att dessa får bättre kompetens i att vägleda medarbetarna, som alltså är en viktig del av det 
demokratiska ledarskapet. 

6.     Chefen är insatt i medarbetarens arbete (Simonsson, 2002; Lindmark & Önnevik, 2011, 
s. 303) och kan därför förklara anledningen till förändringar (Stymne, 1978). Detta är en 
ledarskapsfråga som är aktuell längre ner i organisationen vilket är anledningen till att vi inte 
fördjupar oss i denna punkt vidare. Vi kan dock tänka oss att det har en viss betydelse i hur 
kommunikatören utformar informationen internt och målgruppsanpassar så att mottagaren 
känner att hen får svar på sina frågor. Kommunikatörens uppdrag handlar dock främst om att 
förmedla kanaler mellan medarbetare och ledning eftersom kommunikatören själv inte tar 
beslut om ledningsstyrda förändringar. Genom att skapa möjlighet till dialog genom rätt 
kanaler kan kommunikatören underlätta chefernas arbete med det demokratiska ledarskapet. 

2.3 Summering av det teoretiska ramverket  
Nedan kommer en kort summering av de mest framträdande teoretiska perspektiv som 
presenterats i avsnittet Teoretiskt ramverk.  

Ø Kommunikatörens uppdrag är komplext och dubbelt (Dozier & Broom, 2006; 
Larsson, 2008; Heide, Johansson & Simonsson, 2012; Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012) i flera bemärkelser. Kommunikatörsrollen har utvecklats från ett 
service-yrke till att få en mer central roll i organisationer som strategiska rådgivare åt 
ledningen (Swerling, et al., 2014) och handlar idag i stor utsträckning om att 
handleda andra anställda i kommunikation (Larsson, 2008; Heide & Simonsson, 
2011; Swerling, et al., 2014; Mishra, et al., 2014). 

Ø Många forskare definierar organisatorisk demokrati som en process och ett sätt att 
arbeta (Follett, 1919; Bernstein, 1976; Michels, 1983; Habermas, 1997; Seibold & 
Shea, 2001; Kokkinidis, 2012). Flera av forskarna poängterar framför allt vikten av 
den samlade gruppen med gemensamma tankar och mål. För att en organisatorisk 
demokrati skall infinna sig har Bernstein (1976) definierat fem förutsättningar: 
transparens, yttrandefrihet, konflikthantering och skydd, värderingar och 
belöningssystem. 

Ø Ett demokratiskt ledarskap har visat sig ha en positiv påverkan på medarbetarens 
delaktighet (Stymne, 1978) och förtroende för organisationen (Thomas, et al., 2009; 
Togna, 2014; Seibold & Shea, 2001). Kommunikatörens roll i det demokratiska 
ledarskapet är, utöver att handleda andra anställda i kommunikation, att skapa dialog 
och en god kommunikationsmiljö. Swerling, Thorson och Zerfass (2014) menar att 



 

15 

en av de viktigaste, stora förändringar som idag sker inom organisationers 
kommunikation är öppenhet, transparens och dialog.  

Ovan nämnda punkter har legat som huvudsakligt fokus för utformningen av uppsatsen. I 
nästa avsnitt kommer vi beskriva hur vi har utfört studien och implementerat dessa teorier i vår 
undersökning. 
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3  M E T O D  

I detta avsnitt presenteras hur vi utfört vår studie och vilka metodologiska val vi gjort under 
arbetets gång. Avsnittet är strukturerat så att vi inleder med att beskriva vårt metodval och 
metodens karaktär. Därefter går vi igenom hur vi utfört urval samt de forskningsetiska 
ställningstaganden som varit viktiga för studiens utformning. Därpå följer en beskrivning av 
hur vi operationaliserat forskningsfrågorna utifrån tidigare beskrivna teorier. Kapitlet avslutas 
med en redogörelse av studiens genomförande samt en diskussion kring vårt metodval och 
metodologiska problem. 

3.1 Metodval 
Området för kommunikatörens uppdrag och intern organisatorisk demokrati är sedan tidigare 
lite beforskat (Seibold & Shea, 2001; Dalfelt, et al., 2001; Heide & Simonsson, 2014) och 
samtidigt under ständig utveckling (Heide & Simonsson, 2011; Swerling, et al., 2014; Mishra, 
et al., 2014). Vi ser därför att de krävs explorativa studier som kan kartlägga ämnet för fortsatt 
forskning att bygga vidare på. Vi bedömde därför att en induktiv ansats lämpade sig väl för att 
undersöka hur våra forskningsfrågor förhåller sig till de diskussioner som forskare för och som 
vi presenterat under avsnittet Teoretiskt ramverk. Till denna typ av explorativa studier 
förespråkas den flexibla metoden med semistrukturerade intervjuer bra (Trost, 2005; Kvale & 
Brinkmann, 2014). Metoden beskrivs mer utförligt nedan. 

 3.1.1 Kvalitativ intervju som metod 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det bästa sättet för att ta reda på människors 
upplevelser och uppfattningar är genom att prata med dem och att den bästa metoden för detta 
är genom kvalitativa forskningsintervjuer. Detta stämmer väl överens med vårt syfte som är att 
ta reda på hur kommunikatörer uppfattar sitt uppdrag. Intervjuaren har förutbestämda teman 
att utgå ifrån på intervjun och kompletterar sedan med passande följdfrågor (Kvale & 
Brinkmann, 2014; Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003; Larsson, 2011). Därför är 
semistrukturerad intervju är den metod som vi använt oss av i denna studie, se bilaga för 
intervjumanual. Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskningsintervjun bygger på 
vardagliga samtal, men att den alltid har en viss struktur då dess syfte är att producera kunskap. 
Larsson (2011) argumenterar också för den semistrukturerade intervjun som extra samtalslik då 
forskaren skall ställa intervjumanualens frågor i en samtalsordning utifrån hur respondenten 
svarar. Semistrukturerade intervjuer innebär också att forskaren kan utforma frågorna efter 
respondentens eget vokabulär och bildningsnivå för att underlätta förståelsen för respondenten 
(Kvale & Brinkmann, 2014).  
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För att planera intervjuerna har vi utgått från de sju stadier som krävs för att genomföra en 
intervjuundersökning på ett effektivt och bra sätt, tematisering, design, intervjuande, 
överföring till bearbetningsbar form, bearbetning och analys, resultat och rapportering (Kvale 
och Brinkmann 2014). Även Trost (2005, s. 29) presenterar en egen tolkning av de sju 
stadierna som han anger är mycket användbara för planeringen av genomförande av en 
intervjuundersökning.  

3.2 Urval 
I vårt val av intervjupersoner har vi utgått från personer som jobbar som kommunikatörer eller 
kommunikationschefer i olika organisationer i Karlstad. Vi valde att inrikta oss på Värmland 
som följd av det som Larsson (2011) diskuterar som en bekvämlighetsteknik då det inom 
ramen för uppsatsskrivandet av tids- och kostnadsskäl inte skulle vara möjligt att undersöka 
flera orter. Vi har också valt att inrikta oss på en specifik plats då vi bedömer att 
kommunikatörer som arbetar på distans från verksamheten, exempelvis på ett huvudkontor, 
har svårt att bedöma medarbetarnas delaktighet, vilket är kärnan i en organisatorisk demokrati.  

Vi har fått kontakt med de kommunikatörer som arbetar specifikt med internkommunikation 
då vårt syfte för denna uppsats är avgränsad till den interna kommunikationen. I studien har vi 
intervjuat tolv kommunikatörer där ena hälften arbetar för privata organisationer och den 
andra hälften för offentliga verksamheter. Detta var ett val vi gjorde då vi från början bokat in 
tolv intervjuer med avsikt att undersöka när vi uppnått mättnad. Efter åtta intervjuer bedömde 
vi att vi uppnått mättnad och svaren från intervjupersonerna gav inga nya insikter. Vi valde 
dock att slutföra de tolv intervjuer som vi på förhand bokade in för att säkerställa att vi gjort en 
korrekt bedömning av mättnaden, vilket vi hade. 

Eftersom många mindre organisationer inte har någon anställd som arbetar heltid med 
kommunikation valde vi att utgå ifrån Karlstad kommuns lista över de 50 största arbetsgivarna 
i Värmland. Valet att inrikta oss på värmländska organisationer var av bekvämlighetsskäl. 
Bekvämlighetsurvalet gjorde också att vi kunde säkerställa största möjliga spridning gällande 
branschtillhörighet och verksamhet. Trost (2005) argumenterar därför för bekvämlighetsurvalet 
som strategiskt och i och med vår urvalsmetod kunde vi intervjua kommunikatörer från 
branscher för bland annat teknik, vård och omsorg, bygg, nöje, detaljhandeln och industri. Av 
de offentliga verksamheterna har vi intervjuat kommunikatörer från såväl kommun- och 
myndighetsnivå. Flera forskare (Trost, 2005; Larsson, 2011) beskriver också bekvämlighets-
urvalet som praktiskt då man kan tänkas möta svårigheter med att fylla sin kvot. Eftersom 
många stora privata organisationer inte har något kontor i Värmland hade flera av Värmlands 
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största arbetsgivare, exempelvis Skanska, IKEA, Carema, Samhall och Manpower, sina 
kommunikatörer på annan ort och då oftast i Stockholm. Vi valde därför att kontakta 
Kommunikatörsnätverket i Värmland för att få information om de kommunikatörer som är 
verksamma inom den privata sektorn med lokal placering. Kontakten med 
Kommunikatörsnätverket i Värmland var god då vi fick flera tips på privata organisationer. 
Dock stötte vi på problem med att få tag på kommunikatörerna för dessa företag och hann 
boka de tolv intervjuerna innan dessa tips kom till nytta.  

Den initiala kontakten med intervjupersonerna gjordes i första hand via telefon. Detta var ett 
val vi gjorde eftersom uppsatsskrivandet tog plats i slutet av året och vi ville få kontakt med 
respondenterna så tidigt som möjligt för att undvika krockar med julledigheten. 
Intervjupersonerna bokade sedan en tid och plats som de föredrog och som var avskild från 
andra individer (mötesrum eller liknande). Trost (2005, s. 44) argumenterar på samma sätt för 
att intervjusamtalet skall vara så enskilt och ostört som möjligt. Trost (2005) menar också att 
intervjun bör ske på en plats som respondenten delvis väljer eftersom respondenten annars kan 
känna sig i underläge och dessutom redan varit tillmötesgående med att delta i studien. Dock 
diskuterar Trost (2005) också riskerna med att intervjupersonen väljer helt fritt då det lätt kan 
bli i en miljö där intervjusituationen kan påverkas i allt för hög grad. Som en del av arbetet 
med reliabilitet bad vi därför respondenterna att välja en avskild plats. Eftersom vi på förhand 
anat att flera skulle önska att mötas på deras arbetsplats ville vi med detta säkerställa att 
respondenterna kunde uttala sig fritt utan att bli störda eller påverkade av sin chef eller sina 
arbetskamrater.  

På nästa sida redovisas en tabell över respondenterna och deras kvalifikationer, se Figur B. All 
information är förenklad och vi har även utelämnat respondentens ålder, kön etc. för att inte 
riskera möjlig identifiering. I tabellen har vi angivit om kommunikatören jobbar för offentlig 
respektive privat verksamhet samt vilket huvudämne respondenten har examen i. Vi har inte 
tagit hänsyn till eventuella fördjupningskurser eller fortbildning som är genomförd efter 
examen. Då vi intervjuat respondenter som arbetar med internkommunikation har deras 
befattning skiljt sig mellan organisationerna. Eftersom flera av respondenterna innehar titlar 
som enkelt kan förknippas till en specifik organisation har vi valt att förenkla titlarna till två 
nivåer: Kommunikatör respektive Kommunikationschef. Vi har sedan gjort en sammanvägd 
bedömning för varje respondent där vi utgått ifrån olika variabler så som hur många 
kommunikatörer de ansvarar för, om de sitter med i organisationens ledningsgrupp, 
självbestämmanderätt samt vem de rapporterar till. 
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Individ Verksamhet Utbildning Nivå Antal arbetade år 

Intervjuperson 1 Offentlig 
verksamhet 

Informatör Kommunikationschef 30 

Intervjuperson 2 Offentlig 
verksamhet 

Kulturvetare Kommunikationschef 21 

Intervjuperson 3 Offentlig 
verksamhet 

Beteendevetare Kommunikatör 31 

Intervjuperson 4 Offentlig 
verksamhet 

Kulturvetare Kommunikationschef 30 

Intervjuperson 5 Offentlig 
verksamhet 

Informatör Kommunikatör 14 

Intervjuperson 6 Offentlig 
verksamhet 

Informatör Kommunikatör 13 

Intervjuperson 1 Privat verksamhet Informatör Kommunikatör 15 

Intervjuperson 2 Privat verksamhet Informatör Kommunikatör 8 

Intervjuperson 3 Privat verksamhet Grafisk  
formgivare 

Kommunikationschef 13 

Intervjuperson 4 Privat verksamhet Informatör Kommunikationschef 7 

Intervjuperson 5 Privat verksamhet Ingen 
universitetsexamen 

Kommunikationschef 20 

Intervjuperson 6 Privat verksamhet Informatör Kommunikatör 4 

Figur B, Tabell över studiens respondenter. 
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3.3 Forskningsetiska ställningstaganden 
När man genomför en studie är det viktigt att ta ställning till vissa etiska aspekter för att inte 
skada de inblandades integritet. Detta är också det sjunde stadiet av Kvales sju stadier för 
genomförandet av en intervjuundersökning (Trost, 2005; Kvale & Brinkmann, 2014). Detta är 
också någonting som vi har haft i åtanke under hela studiens gång. 

Något som vi har varit tydliga med från början är att vi utlovar konfidentialitet, vilket innebär 
att ingen annan än intervjuarna känner till respondenternas namn eller den organisation de 
jobbar för. Inte heller respondenternas titel, kön eller ålder anges i uppsatsen. De intervjuade 
ska inte kunna identifieras genom de citat som finnes i uppsatsen. Østbye, Knapskog och 
Larsen (2003, s.127) kallar detta för Konfidentialitetskrav. Detta krav har vi uppfyllt genom att 
de citat där respondenten nämner företagsnamn eller ger exempel som kan kopplas till en 
specifik verksamhet har skrivits om. Även Trost (2005) nämner att citat inte behöver skrivas 
ordagrant utan ska ändras om det finns risk för att röja respondenternas konfidentialitet. Trost 
(2005) nämner också att många använder utfyllnadsuttryck mycket ofta i sitt tal, exempelvis 
liksom, vilket också kan vara en bidragande faktor till att en person kan identifieras. Vissa av 
citaten har skrivits om med hänsyn till detta, men också för att det kan bli svårläst med många 
upprepningar. Respondenterna informerades om undersökningens syfte och antalet 
respondenter så att de själva skulle kunna bedöma risken att läsarna kommer att förstå vilken 
organisation som respondenten arbetar för.  

Trost (2005) och även Østbye, Knapskog och Larsen (2003) nämner att det är viktigt att göra 
respondenterna medvetna om intervjuns syfte, om att konfidentialitet utlovas och att de kan 
avbryta intervjun när de vill eller avstå från att svara på sådana frågor som de upplever 
kontroversiella.  Detta är något som vi tagit med i intervjumanualen och som respondenten 
informerats om i början av varje intervju för att säkerställa att alla respondenter har fått ta del 
av samma information. Innan intervjuerna påbörjades säkerställde vi också att respondenterna 
godkände att vi spelade in intervjuerna, för att på så sätt underlätta vår kommande bearbetning 
av resultaten.  

I studien har vi varken utlovat möjligheten att granska transkriberingar eller att godkänna 
citatanvändningen. Detta är ett val vi gjort då det skulle bli en tidskrävande process, speciellt 
med tanke på att intervjuerna gjordes i närheten av julledigheten. Också eftersom citeringarna 
är anonyma och kan därmed inte medföra några negativa konsekvenser för respondenterna. 
Även Trost (2005) argumenterar för att respondenterna inte behöver se eller godkänna de 
transkriberingar eller citat som används så länge respondenterna inte kan identifieras i texterna.  
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En annan viktig etisk aspekt som vi tagit i beaktning har varit att intervjuerna ska hållas enskilt, 
det vill säga att bara intervjuaren och den intervjuade har varit närvarande. I första hand för att 
skapa en så god samtalsmiljö som möjligt, men också för att skapa förtroende hos den 
intervjuade. En avslappnad samtalsmiljö gör att respondenten kommer att känna sig mer 
bekväma att svara på frågor, även sådana som kan upplevas som kontroversiella (Trost, 2005).  

Som tack för medverkan har vi lovat att skicka en digital version av uppsatsen via mejl till 
intervjupersonerna. Dessa mejl skickas separat till varje person för att undvika identifiering. 

3.4 Operationalisering 
I arbetet med att utveckla en intervjumanual, se bilaga, har vi utgått från vårt syfte och våra 
frågeställningar samt de teorier som vi presenterar i avsnittet för Teoretiskt ramverk. Vi har 
aktivt jobbat med validitet genom en revideringsprocess där vi kontinuerligt under arbetet fram 
till genomförandet av intervjuerna har avvägt så att varje fråga har ett syfte och en koppling till 
våra frågeställningar. Ett exempel på hur vi validerat frågorna är arbetet med att formulera så 
att vi söker svar på respondentens egna uppfattningar. De största förändringarna av 
intervjumanualen har skett ihop med studiens två pilotintervjuer, som vi beskriver mer 
utförligt längre fram i detta avsnitt. Vi har också arbetat med reliabilitet genom att formulera 
öppna och neutrala frågor. 

Eftersom vi ville undersöka kommunikatörernas egna uppfattningar var det viktigt för oss att 
inte ställa direkta frågor eller använda akademiska begrepp. Vi valde därför att utgå ifrån den 
teknik som Kvale och Brinkmann (2014) kallar för tratteknik. Trattekniken innebär att 
forskaren istället för att ställa direkta frågor utifrån forskningsfrågan väljer att fråga utifrån olika 
teman som ska få respondenten att själv komma fram till svar som i förlängningen bidrar till att 
besvara forskningsfrågan. Trost (2005, s. 105) argumenterar för att forskaren bör ange så lite 
information som möjligt innan intervjutillfället och enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 
detta också en del i arbetet med att undvika låg reliabilitet i form av att respondenterna 
förändrar sina svar eller är oärliga. På samma sätt arbetade vi med att säkra studiens reliabilitet 
genom att vara försiktiga med hur mycket information respondenten gavs på förhand för att 
inte påverka intervjupersonens svar. 

I vår studie har det varit vägledande i utformningen av intervjumanualen att vi önskar att 
undersöka hur kommunikatörer själva beskriver och sätter ord på sitt arbete och sin 
arbetsprocess. Vi har därför valt att inte nämna nyckeltermer så som exempelvis demokrati i 
intervjufrågorna. På detta vis kunde vi under den första delen av intervjun undersöka huruvida 
kommunikatörer arbetar medvetet med organisatorisk demokrati genom att analysera deras 



 

22 

svar och ordval på andra frågor. För att skapa en röd tråd genom hela intervjun har vi valt att 
kategorisera frågorna utifrån sex olika teman; Bakgrundsfrågor, Arbetsrollen, Handledning, 
Internkommunikation, Den ideala kommunikationen och Den demokratiska organisationen.  

 3.4.1 Tema 1 & 2, Bakgrundsfrågor och arbetsrollen 
Det första temat innehåller Bakgrundsfrågor så som namn, utbildnings- och yrkesbakgrund. För 
att få en förståelse för kommunikatörens placering i organisationen frågade vi också om titel 
samt om andra kommunikatörer med placering i Värmland.  

I tema två, Arbetsrollen, ställs frågor med utgångspunkt från teorikapitlets avsnitt 
Kommunikatörens uppdrag. Genom att fråga vem kommunikatören upplever sig företräda samt 
hur hen upplever sina möjligheter att vara med och påverka beslut i organisationen kan vi 
undersöka den relationen med ledningen i det som flera forskare (Larsson, 2008; Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012) beskriver som en dubbel arbetsroll. Genom att fråga hur 
kommunikatören ser på sina möjligheter att påverka kan vi också undersöka om Larssons 
(2008) diskussion om den neutrala kommunikatören stämmer in på hur våra respondenter 
arbetar. 

 3.4.2 Tema 3, Handledning 
I nästa tema behandlar vi frågor om Handledning och har då utgått från forskarnas diskussioner 
om kommunikatörens viktiga uppdrag med att handleda andra anställda i kommunikation 
(Larsson, 2008; Heide & Simonsson, 2011; Swerling, et al., 2014; Mishra, et al., 2014). Vi 
undersöker också hur kommunikatörer arbetar med konflikthantering eftersom flera forskare 
(Follett, 1919; Bernstein, 1976; Habermas, 1997) diskuterar konflikthantering som en central 
del i den demokratiska processen. Råd kring konflikthantering kan dessutom vara ett sätt att 
handleda andra anställda i kommunikation samt verka som diplomat (Larsson, 2008, s. 309) 
och oberoende aktör (Bernstein, 1976). 

 3.4.3 Tema 4, Internkommunikation 
Det fjärde temat i intervjumanualen behandlar Internkommunikation. I detta avsnitt har vi valt 
diskutera organisationens internkommunikation och kommunikationskanaler för att bland 
annat undersöka hur respondenten tänker kring valet av kanaler och innehåll. Detta 
undersöker den andra delen av den dubbla arbetsrollen (Larsson, 2008; Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012) som visar på relationen till medarbetarna. Här undersöker vi bland annat 
kommunikatörens intentioner och tankar för att utreda vad kommunikatören utgår ifrån och 
tar hänsyn till i kommunikationen internt, vilket också belyser det som under teoriavsnittet 
diskuteras som den dubbla och komplexa arbetsrollen. 
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Under avsnittet ställer vi även frågor utifrån Bernsteins (1976) fem förutsättningar och 
undersöker hur kommunikatörer ser på arbetet med exempelvis transparens och gemensamma 
värderingar. Genom att ställa frågor om öppenhet, delaktighet och transparens har vi också 
arbetat med att bryta ner begreppet demokrati och sökt att identifiera kommunikatörens 
demokratiska värderingar. Genom att använda dessa begrepp kunde vi sedan utreda om 
kommunikatörer på olika sätt arbetar med organisatorisk demokrati, men också om de själva 
kopplar dessa begrepp till den senare ställda frågan Tycker du att man kan prata om en 
organisatorisk demokrati? 

Som tidigare nämnt har vi medvetet valt att inte introducera begreppet demokrati tidigt i 
intervjun. Detta är ett val vi gjort av olika skäl, exempelvis då det är ett komplext och diffust 
begrepp som kunde ha förvirrat de intervjupersoner som inte sedan tidigare känner till termen. 
Genom att inte nämna demokrati kunde vi under detta avsnitt också undersöka om 
intervjurespondenterna själva använder termen demokrati och associerar begreppet till de olika 
förutsättningar som diskuteras. 

Många forskare (Heide & Simonsson, 2011; Swerling, et al., 2014; Heide & Simonsson, 2014; 
Mishra, et al., 2014) beskriver kommunikation som nyckeln i den demokratiska processen. 
Detta innebär i förlängningen att kommunikatörer bär ett stort ansvar för den organisatoriska 
demokratin och flera av frågorna i avsnittet är därför ämnade att belysa hur respondenterna 
själva ser på ansvaret för olika delar av demokratin. I tema 5 ställer vi också en mer direkt fråga 
för vilket ansvar kommunikatören har i sitt arbete.  

 3.4.4 Tema 5, Den ideala kommunikationen 
Under kategorin Den ideala kommunikationen vill vi få svar på hur kommunikatörerna ser på 
den ideala kommunikationsprocessen, vem de tycker att en kommunikatör borde företräda i en 
ideal organisation men också om de anser sig bära ett ansvar för sitt yrke. Som presenterat 
under teoriavsnittet kan organisatoriska förutsättningar ha en stor påverkan på hur 
kommunikatören arbetar (Larsson, 2008). Under detta tema vill vi därför söka svar på om 
kommunikatörer önskar att arbeta på ett annat sätt än vad de under studiens genomförande ges 
möjlighet till. 

Som tidigare nämnt argumenterar Larsson (2008) för att kommunikatörer bör stå fria från 
bindningar. I tidigare frågor har fokus legat på hur respondenten faktiskt arbetar i sitt dagliga 
arbete och under detta avsnitt försöker vi se hur intervjurespondenten själv anser att hen bör 
arbeta och frågar därför God journalistisk sed brukar anges att arbeta för rättvis representation, 
mångfald och jämlikhet. Upplever du att det finns liknande seder inom kommunikatörers uppdrag? 
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 3.4.5 Tema 6, Den demokratiska organisationen 
Det sista temat i intervjumanualen heter Den demokratiska organisationen och det är först här 
som vi nämner termen organisatorisk demokrati med frågan Tycker du att man kan prata om en 
organisatorisk demokrati? Frågan ställdes dels för att undersöka om respondenten har kunskaper 
om begreppet men framför allt för att öka validiteten genom att kontrollera om vår analys av 
kommunikatörens medvetenhet från tidigare frågor stämmer. Därefter bad vi respondenter 
ange kriterium för vad de själva anser är en organisatorisk demokrati. Även under detta tema 
ställer vi frågor som bryter ner demokratibegreppet genom två av Bernsteins (1976) 
förutsättningar: Transparens och Yttrandefrihet. 

Som följd av Sveriges demokratiska statsskick finns det flera lagar som har en positiv påverkan 
på demokrati på olika sätt. En sådan är offentlighetsprincipen och därför valde vi även att fråga 
hur respondenterna tror att deras arbete påverkas av offentlighetsprincipen. Mot den teoretiska 
förförståelsen som vi hade inför studien ställde vi en sista fråga om politisk tillhörighet men 
som följd av bortfall och därmed ofullständigt resultat har vi valt att ta bort tillhörande avsnitt i 
hela uppsatsen. Frågan om politisk tillhörighet är dock kvar i intervjumanualen, se bilaga, som 
presenteras som den såg ut vid genomförandet av intervjuerna. 

 3.4.6 Pilotintervju 
För att säkerställa att intervjumanualen gav underlag till svar på våra forskningsfrågor och 
verifiera brister i intervjumanualen genomförde vi tre pilotintervjuer i två omgångar. Detta har 
utgjort en viktig del utav arbetet med studiens validitet. Larsson (2011) argumenterar för att 
pilotintervjuer är ett bra sätt att testa intervjumanualens utformning, hur frågorna är ställda 
samt inspelningsutrustningen. Pilotintervjuerna utfördes också som ett led i att vi som 
intervjuare skulle förbättra vår förmåga att skapa icke ledande och bekväma intervjusamtal där 
reliabiliteten stärks. 

Vid den första omgången gjordes två pilotintervjuer med en kommunikatör respektive en 
kommunikationschef för två olika offentliga verksamheter i Karlstad. Dessa intervjuer 
genomfördes vid uppsatskursens start för att undersöka möjligheten att besvara forsknings-
frågan. Därefter fortlöpte uppsatsskrivandet och intervjumanualen reviderades utefter vårt 
teoretiska ramverk.  

Vid den andra omgången hölls en pilotintervju med en tredje kommunikatör för en offentlig 
verksamhet i Karlstad. Intervjun genomfördes två dagar före den första forskningsintervjun. 
Denna pilotintervju hade som syfte att säkra validiteten genom att dels verifiera brister, men 
också att undersöka om frågorna var formulerade rätt och var tydliga för intervjurespondenten. 
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Efter denna pilotintervju reviderades intervjumanualen för att få ett bättre flyt och tydligare 
frågeställningar. Exempelvis ändrade vi ordningen så att de frågor som beskriver arbetet 
kommer tidigt då de i många fall täcker in efterföljande frågor. Tidigare var en fråga 
formulerad Kan du berätta om ditt arbete internt? men då denna fråga ledde till väldigt breda 
svar som inte kopplade till vår forskningsfråga omformulerades denna istället till Kan du berätta 
om dina arbetsuppgifter internt? Detsamma gäller frågan om den optimala kommunikationen 
som tidigare löd Hur tycker du att den ideala kommunikationsprocessen ser ut internt? men då 
respondenterna utgick ifrån sin egen organisation kom svaren främst att handla om 
organisatoriska förutsättningar som omöjliggör en ideal kommunikationsprocess. Därför 
omformulerades frågan till Om du tänker dig en ideal organisation, hur tycker du att den optimala 
kommunikationsprocessen bör sett ut internt? 

3.5 Genomförande av intervjuundersökningen 
Genomförandet av intervjuundersökningen inleddes med att vi bokade intervjuer med tolv 
kommunikatörer som är verksamma i olika organisationer i Värmland. Du kan läsa mer 
utförligt om urvalsprocessen under avsnittet för Urval. Intervjuerna genomfördes individuellt 
och spelades in, med godkännande från respondenterna.  Valet att spela in intervjuerna gjordes 
för att enklare kunna skapa en bra miljö för en samtalsintervju och att som intervjuare kunna 
lägga all fokus på respondenten. För att kunna ställa rätt följdfrågor, men också ta in sådant 
som kroppsspråk, uttryck och tonfall kan inte uppmärksamheten ligga på att man ska hinna 
skriva ner alla svar samtidigt som respondenten pratar (Kvale & Brinkmann, 2014). Tiden för 
intervjuerna varierade från 31 till 85 minuter. 

Transkriberingarna av intervjuerna genomfördes snabbast möjligt efter intervjutillfället och vi 
valde att inte transkribera intervjuerna fullständigt, utan utelämnade sådant som pauser, 
utfyllnadsuttryck och uttalanden som inte svarade på våra frågor. Detta val gjordes eftersom vi 
bedömde att det skulle vara för tidskrävande, men också irrelevant för vår studie då vi inte var 
intresserade att studera respondenternas uttryckssätt, utan själva innehållet. Trost (2005) 
påpekar också att det är för tidskrävande att transkribera allting och att man istället ska 
fokusera på det som känns relevant för ens studie. Flera forskare (Trost, 2005; Kvale & 
Brinkmann, 2014) menar att så länge inspelningarna finns kvar kan man alltid gå tillbaka och 
lyssna för att kontrollera att man inte har missat något.  
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För att kunna analysera och bearbeta intervjuerna bröt vi ner materialet i olika teman som 
svarar på studiens syfte. Med hjälp av studiens teoretiska ramverk kunde vi sedan göra en 
meningstolkning av respondenternas uttalanden och kategorisera citat utifrån våra 
forskningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter färgkodades innehållet, se figur C, 
utifrån de förutbestämda kategorierna för att förenkla och säkerställa en korrekt tolkning. 

 
Figur C, Färgkodning som analysmetod av transkribering 

3.6 Diskussion av metodval  
Vårt forskningsproblem skulle ha varit möjligt att angripa genom ett flertal olika metoder. En 
användbar metod skulle exempelvis kunnat vara etnografiska observationer då vi hade kunnat 
studera kommunikatörens dagliga arbete. Svårigheten med denna metod är dels tillträde, men 
också tidsaspekten då vi önskade att jämföra olika typer av organisationer. Fördelen med 
etnografiska observationer är den inifrån förståelse som forskaren får, men då våra respondenter 
oftast förekommer i få antal i varje organisation finns det inget intresse i att studera några 
kulturella företeelser (Ekström & Larsson, 2011). Intervjumetoden upplevdes för denna studie 
som den mest lämpliga då den har en hög svarsfrekvens och kan nå svårtillgänglig information 
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(Larsson, 2011). Vi önskade att belysa kommunikatörens egen syn på sitt uppdrag snarare än 
det faktiska arbetet, vilket har varit en avgörande aspekt i vårt metodval. Det har också varit 
avgörande att vi är intresserade av att söka svar på hur kommunikatörerna själva beskriver sitt 
arbete och sätter ord på sitt uppdrag, vilket inte skulle vara möjligt vid en enkätundersökning 
(Ekström & Larsson, 2011). En annan avgörande faktor har varit att vi genom intervjuer kan 
säkra respondenternas konfidentialitet vilket inte skulle vara möjligt i en fokusgrupp.  
 
Valet av samtalsintervju har visat sig vara en god metod för att besvara vårt syfte. Vi har heller 
inte stött på några metodologiska problem och har därför valt att inte diskutera det vidare. På 
nästa sida presenteras det resultat som studien utmynnat i och de analyser vi dragit av 
resultatet.  
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4  R E S U L T A T  O C H  A N A L Y S  

Här redovisar vi det resultat som vi fått genom vår intervjustudie. Avsnittet är strukturerat efter 
våra tre frågeställningar och inom varje fråga är resultatet ordnat efter teoriavsnittets struktur. 
Vi har särskiljt våra analyser från resultatet genom att kalla dessa avsnitt Analys, all annan text 
är fri från våra egna tolkningar. Syftet med övriga avsnitt är att helt enkelt lyfta fram vad vi 
samlat in för data. Uttalanden från intervjupersonerna har skrivits om något för att undvika 
identifikation samt för att göras mer lättlästa.   

4.1 Hur upplever kommunikatörer sitt uppdrag i arbetet med intern-
kommunikation inom den interna organisationen? 

Vår studie har haft sin utgångspunkt i hur kommunikatörer upplever sitt uppdrag, vilket också 
påverkar hur de arbetar med organisatorisk demokrati. Nedan presenteras resultatet som går att 
koppla till vår ovan ställda forskningsfråga. 

 4.1.1 Ett enkelt uppdrag 
Utifrån de svar som intervjurespondenterna gav fann vi att kommunikatörerna i vår studie har 
en stark upplevelse av att de företräder ledningen i deras dagliga uppdrag och ingen av 
respondenterna diskuterade några alternativ på den punkten. 

“Det är ju ingen tveksamhet om vem som har anställt mig, så jag representerar ju 
arbetsgivaren.” (Intervjuperson 3, Offentlig verksamhet) 

“Du har ett uppdrag från ledningen och det är det som går i främsta rummet om det 
skulle vara konflikter mellan ledning och medarbetare.”  
(Intervjuperson 1, Privat verksamhet) 
 
“I första hand är jag en person som företräder ledningen.”  
(Intervjupersoner 1, Offentlig verksamhet) 
 

På samma sätt svarade de på frågan om deras roll är dubbel, och respondenter påpekade vem 
som har anställt dem. Samtidigt poängterade flera intervjupersoner i motsats att deras uppdrag 
är att representera medarbetarna. 

“Jag kan känna att kommunikatören ska representera företaget och det är inte bara 
företagsledningen eller styrelse utan det är medarbetare också.”  
(Intervjuperson 4, Privat verksamhet) 
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“Jag ska företräda de som jobbar på golvet, uppåt. Om jag har rollen som 
kommunikatör så ska jag uppåt företräda de anställda.”  
(Intervjuperson 3, Privat verksamhet) 
 
“På ett sätt är det ju att se till att kommunikationen fungerar och då är det ju på 
mottagarens villkor. Man säger ju att all kommunikation sker på mottagarens villkor. 
Båda är väl kanske mottagare och sändare i något slags flöde men medarbetarna är ju 
flest så det handlar ju mycket om att tolka in medarbetarnas behov, önskemål, 
förståelse, förmåga att förstå.” (Intervjuperson 2, Offentlig verksamhet) 
 

Detta kom främst fram i diskussioner kring den ideala kommunikationen och respondenterna 
argumenterande för vikten av att se och arbeta för hela verksamheten. Detsamma gällde 
resonemang kring urvalet av informationen som förmedlas internt. 

“Jag ser några ansikten. Ofta tänker jag på någon i produktionen. [...] Vi försöker 
vara väldigt kundfokuserade i mycket av det vi gör och på något sätt så är 
produktionen längst bort från det. Så jag har några stycken som jag tänker på och 
frågar mig själv ”förstår hon det här nu?”, ”är det tydligt nog?”.”  
(Intervjuperson 1, Privat verksamhet) 
 
“Jag brukar tänka på dem som kanske inte alltid finns med i diskussionen. Det är så 
på alla arbetsplatser att det finns fikarumsdiskussioner som kompletterar bilden lite 
grann och försöka tänka på dem som inte är med i diskussionerna så att de också ser 
helheten.” (Intervjuperson 4, Privat verksamhet) 
 
“Jag försöker så gott jag kan sätta mig in i rollen som mottagare om det går.” 
(Intervjuperson 5, Offentlig verksamhet) 
 

Respondenterna menade att det är mottagaren, och då ofta medarbetarna, som är i fokus vid 
informationsutformningen. Även i frågor rörande kommunikatörens ansvar låg vikten vid 
medarbetarna och en större del av respondenterna diskuterade uppdraget som en 
servicefunktion med syfte att tydliggöra och visa respekt för andra. Vissa av respondenterna 
nämnde också uppdraget med att sätta ramarna för hur kommunikationen bör ske och att 
korrigera kränkande eller stötande uttryck.  

“Ja, men jag tror nog att vårat ansvar är att göra det begripligt för många. Framför 
allt i offentlig verksamhet som har allmänheten som uppdragsgivare så är det ju 
oerhört viktigt att dem som vi är till för också förstår vad det är som vi jobbar med. 
Den ödmjukheten inför den breda allmänheten tycker jag i så fall är vårt viktigaste 
ansvar.” (Intervjuperson 3, Offentlig verksamhet) 
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“Man har ju ett etiskt ansvar i allt man gör hela tiden. Både måste det som vi själva 
förmedlar vara normkritiskt och etiskt riktigt och bra, och stå för de värderingar och 
den värdegrund som organisationen har. Vi får också vara moralpoliser och gå in 
ibland om det blir konstiga eller kränkande kommentarer på intranätet eller sociala 
medier. Då får vi stänga eller ta bort det till exempel.”  
(Intervjuperson 2, Offentlig verksamhet) 
 
“Det får inte vara kränkande på nåt sätt [...]  Tydlighet, att man inte skriver så att 
ingen begriper [...] Ha respekt för mottagaren; så att informationen går att förstå och 
att man inte kränker någon.” (Intervjuperson 4, Privat verksamhet) 
 

Även servicefunktionen beskrevs i två bemärkelser då flera respondenter diskuterade service 
mot medarbetarna men också stöd i form av handledning och kommunikativ coachning för 
chefer.   

“Jag skulle önska att vi gjorde det mer och att vi var bättre på det. Jag skulle säga att 
coachningen är den allra viktigaste rollen. [...] Cheferna är nyckelpersoner för den 
interna kommunikationen genom sin dagliga dialog med sina medarbetare. De är 
viktigast och då är det viktigt att de har bra system, förmåga, kunskap, färdighet och 
rätt inställning förstås. De varierar givetvis [...] men att få upp den lägsta nivån är en 
viktig kommunikatörsroll, och den svåraste kommunikatörsrollen.”  
(Intervjuperson 2, Offentlig verksamhet) 
 
“Ja det handlar om att coacha, prata. Berätta vad kommunikation egentligen är. 
Kommunikation är när informationen blir en kedjereaktion mellan två personer, då 
blir det kommunikation. [...]Det handlar om att marknadsföra internt hur viktigt det 
är att man för en dialog.”(Intervjuperson 5, Privat verksamhet) 
 
“Man kan alltid bli bättre på någonting, vissa saker har man fallenhet för och vissa 
behöver man träna mer på. Så är det med kommunikativa chefer också. Handleder 
gör jag inte direkt, men jag kan gärna stöta cheferna i att hjälpa de att tänka lite mer 
kommunikativt.” (Intervjuperson 5, Offentlig verksamhet) 
 

Intervjupersonerna diskuterade hur de på olika sätt jobbar med att coacha cheferna till att bli 
mer kommunikativa och framför allt belysa att kommunikation är viktigt i det dagliga arbetet. 
Samtidigt beskrevs stödfunktionen också som en del av uppdraget med att driva verksamhetens 
strategier och mål, genom att stötta verksamhetens kommunikationsbehov.  

“Väldigt sällan står vi bakom kommunikationen, utan vi lyfter fram de som äger en 
verksamhet som vi stötar med kommunikation. [...] Uppgiften och värdet av det vi 
gör ska alltid vara en verksamhet som har ett kommunikationsbehov och du ska 
stötta den verksamheten.” (Intervjuperson 4, Offentlig verksamhet) 
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“Ibland måste man företräda beslut som man själv inte står bakom eller information 
som man själv inte tycker är den bästa men då får man gilla läget och informera om 
det också.” (Intervjuperson 4, Privat verksamhet) 
 
“Att vara stödjande, för organisationen som helhet, men man är utsedd av ledningen 
på det sätt att man är en del av ledningens ambition i att få till den här interna 
kommunikationen. På det sättet så är man ju ledningens verktyg.”  
(Intervjuperson 1, Offentlig verksamhet) 
 

Som en del utav serviceuppdraget poängterades också vikten av att inte ifrågasätta den egna 
verksamheten eller låta de egna åsikterna påverka arbetet. Den större delen av respondenterna 
menade att detta är skillnaden mot journalisters uppdrag som skall verka mer kritisk och 
granskande.  

“Du måste vara trogen verksamheten, kommunikatören kan inte ha sina egna 
värderingar, det kan journalister ha. [...] Kommunikatörer ska inte vara sin 
kommunikatörsheder, du ska vara verksamhetens uppdrag.”  
(Intervjuperson 4, Offentlig verksamhet) 

Därför argumenterade flera respondenter för att det underlättar att arbeta i organisationer vars 
värderingar man redan delar. Resultat för respondenternas uppfattning av sådana 
organisatoriska förutsättningar redovisas vidare under nästa del. 

 4.1.2 Organisatoriska förutsättningar 
I studien undersökte vi bland annat hur kommunikatörer såg på sina möjligheter att delta i 
beslut och vi fann att kommunikatörerna upplevde sig ha ett stort inflytande oberoende av 
vilken typ av verksamhet de arbetar för.  

“Absolut.” (Intervjuperson 3, Privat verksamhet) 

“Ja, det tycker jag.” (Intervjuperson 6, Offentlig verksamhet) 

“Ja, när jag är med i ledningsgruppen, där känner jag att jag är delaktig och kan ta 
plats. Sen tror jag inte alltid alla förstår nyttan med information och 
kommunikation. ” (Intervjuperson 6, Privat verksamhet) 

Vi frågade också hur respondenterna upplevde att de skulle arbeta annorlunda om de styrdes 
av, alternativt inte styrdes av, offentlighetsprincipen. Då intervjurespondenterna i stor 
utsträckning arbetat för endast en typ av verksamhet (antingen offentlig eller privat) hade de 
svårt att föreställa sig hur det skulle vara att arbeta för en organisation av annan typ. 
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Intervjurespondenterna argumenterade för att det inte är informationen, utan 
kommunikationen, som påverkas av de regler som styr verksamheten. Flera intervjupersoner 
menade att svårigheten med att arbeta för en verksamhet som styrs av offentlighetsprincipen 
kan likställas med svårigheten att arbeta för ett börsnoterat bolag. Två respondenter 
argumenterade för att börsreglerna påverkar transparensen i privata företag i motsatt riktning, 
som då blir mer slutna även mot medarbetarna. 

“Jag har jobbat tidigare i bolag som varit börsnoterade och där var man mer reglerad i 
vad du kunde kommunicera både internt och externt, vad gäller resultat och affärer. 
Regler på börserna kontrollerade när du fick kommunicera och så.”  
(Intervjuperson 1, Privat verksamhet) 
 
“Jag har ju jobbat inom kommun tidigare och det är en helt annan öppenhet där [...] 
Organisationen skulle nog påverkas positivt av en offentlighetsprincip, [...] men det 
finns ju grejer som av affärsmässiga skäl inte bör kommuniceras [...] Jag skulle inte 
behöva vara så försiktig med vad vi kommunicerar.”  
(Intervjuperson 2, Privat verksamhet) 
 

Respondenterna menade alltså att det framför allt påverkar hur snabbt och hur mycket som 
kommuniceras, samt hur transparenta kommunikatörerna tillåts att vara. En respondent 
diskuterade hur Sverige som demokrati med hjälp av fackförbunden påverkar de offentliga 
verksamheterna i en mer demokratisk riktning genom de regler och avtal som finns. 

“Vi har en väldigt demokratisk organisation och det är oerhört mycket mer 
demokratiskt än vad det var förr därför att det är så vi lever i Sverige nu för tiden. 
Alla medarbetare kan komma till tals och det finns kanaler för det. Det kommer ju 
ihop med samverkansavtalen och de fackliga avtalen. Facket har ju bidragit till att 
utveckla det här genom medbestämmandelagen och samverkansavtal. I en modern 
organisation bygger det på att medarbetarna är i högsta grad delaktiga och har makt 
att säga vad de tycker, lägga sig i och sådär.” (Intervjuperson 2, Offentlig verksamhet) 
 

Majoriteten av intervjurespondenterna var mycket positiva till offentlighetsprincipen även om 
en del av kommunikatörerna för offentlig verksamhet menade att de försvårar den interna 
kommunikationen eftersom de ibland blir kort varsel som följd av direkt diarieföring. Som en 
del i att undersöka kommunikatörers uppdrag frågade vi också om ansvarsroller. Även här var 
svaren överensstämmande oberoende av om respondenten arbetade för en offentlig eller privat 
verksamhet. Vi fann att kommunikatörer inte upplever sig ha något särskilt ansvar utöver sina 
angivna arbetsuppgifter och uppfyllande av direktiv från chefen. Flera av respondenterna 
diskuterade hur de är ett verktyg, liknande stödfunktionen som tidigare diskuterats, för 
uppfyllandet av organisationens mål. I frågor som behandlade vems ansvar det är att möjliggöra 
tvåvägskommunikation och delaktighet låg fokus på såväl chefen som medarbetarna. 
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“Yttersta ansvaret tycker jag ligger på ledningen, för det är de som sätter tonen och 
tillgängligheten. Sen måste naturligtvis varje anställd ta sin del av ansvaret.” 
(Intervjuperson 6, Offentlig verksamhet) 
 
“Det yttersta ansvaret för tvåvägskommunikation ligger på min chef, det är också han 
som ger än uppdraget att göra det man gör. [...] Delaktigheten är min chefs ansvar, 
sen är det naturligtvis alla mellanchefers ansvar. De har ansvar för att sina grupper ska 
känna delaktighet.” (Intervjuperson 6, Privat verksamhet)  
 
“Det är ett delat ansvar faktiskt. Du har ett ansvar som medarbetare att påverka och 
utveckla, det ingår i jobbet, det gör det definitivt. Cheferna ska utveckla den 
verksamheten som de ska leda men de kan inte göra det om de inte har medarbetare 
som är engagerade och oftast så är det medarbetarna som vet hur det bäst sköts. Då är 
det din skyldighet som medarbetare att påverka.”  
(Intervjuperson 4, Offentlig verksamhet) 
 

Ingen av respondenterna svarade att kommunikatören eller kommunikationsenheten hade ett 
ansvar för någon av de demokratiska förutsättningar som diskuteras i denna uppsats. Det 
ansvar som upplevdes ligga på den egna enheten var ansvaret för kanalerna och i vissa fall det 
redaktionella innehållet. 

 4.1.3 Analys 
Som vi nämnt tidigare i avsnittet för Teoretiskt ramverk så beskrivs kommunikatörens uppdrag 
som dubbelt (Larsson, 2008) då kommunikatören både företräder ledningen som hen arbetar 
för men skall också belysa medarbetarnas intressen i demokratiska och kommunikativa 
processer. Vi fann att kommunikatörerna som vi intervjuade inte såg på sitt uppdrag på detta 
sätt, utan menade att de utan tvekan företräder ledningen i sitt arbete. Dock vill vi ändå 
argumentera för att forskningen stämmer överens med vårt resultat då respondenterna 
samtidigt argumenterade för att kommunikatörens uppdrag är att representera och lyfta 
medarbetarna samt att tydliggöra och förenkla medarbetarnas informationsmottagande, vilket 
går hand i hand med forskningens syn på kommunikatören som länk i den demokratiska 
processen. 

På samma sätt stämde vårt resultat med hur forskarna (Dozier & Broom, 2006; Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012; Larsson, 2008; Heide, Johansson & Simonsson, 2012) 
diskuterar uppdraget som komplext. Även om kommunikatörerna inte diskuterar sitt uppdrag 
som flertydigt så argumenterar de på många vis för två ytterligheter där de å ena sidan skall vara 
ett språkrör för ledningens arbete oberoende av de egna åsikterna, men å andra sidan stå för de 
värderingar som organisationen representerar och göra etiska ställningstaganden. 
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De senaste årens forskning har, som tidigare presenterat under avsnittet Teoretiskt ramverk, 
visat att kommunikatörernas uppdrag utvecklas mer från att vara ett så kallat service-yrke till att 
få en mer central roll i organisationer (Kokkinidis, 2012; Swerling, et al., 2014).  

Även om vårt resultat pekar på att kommunikatörerna får styra över sitt eget arbete, sitta med i 
ledningsgrupper och arbeta strategiskt med exempelvis kommunikationskanaler, så beskriver 
flera respondenter uppdraget som en stödfunktion. Några av kommunikatörerna nämner också 
hur de är ett verktyg för ledningens mål och intentioner och vi vill därför mena att Heide och 
Simonsson (2011) fortfarande har rätt i att kommunikatörer lägger en stor del av sin tid på 
operativt istället för strategiskt arbete. Eftersom kommunikatörerna upplever sig vara en 
stödfunktion för organisationens intressen stämmer inte heller Larssons (2008) idé om 
kommunikatören som fri från bindningar. Vi fann i motsats att kommunikatörerna i vår studie 
är mycket lojala mot sin arbetsgivare och liknar därmed inte journalister som skall vara mer 
objektiva i sitt yrkesuppdrag.  

Vi har tidigare redogjort för hur många forskare beskriver en av de viktigaste arbetsuppgifterna 
för den moderna kommunikatören som att utbilda och handleda andra anställda i 
kommunikation (Larsson, 2008; Heide & Simonsson, 2011; Swerling, et al., 2014; Mishra, et 
al., 2014). Detta korresponderar med resultatet från vår studie och några intervjurespondenter 
argumenterade också för coachningen som en av de viktigaste arbetsuppgifterna. Dock arbetar 
kommunikatörerna inte med handledning i konflikthantering eller mellanmänsklig 
kommunikation, vilket redovisas vidare under resultatet för På vilket sätt arbetar 
kommunikatörer, medvetet eller omedvetet, med organisatorisk demokrati? Handledningen 
utgjordes istället främst av att belysa kommunikationens värde som arbetsverktyg. Ingen av 
intervjurespondenterna har angivit att de förser medarbetare med kommunikativa kunskaper, 
som Heide och Simonsson (2011) förespråkar. 

I avsnittet för Teoretiskt ramverk presenterades hur kommunikatörernas möjlighet att arbeta 
med demokrati i stor utsträckning påverkas av de organisatoriska förutsättningar som de omges 
av (Larsson, 2008). Vi fann att kommunikatörerna upplever sig ha stora möjligheter att 
påverka både organisationen och sitt eget arbete, oberoende av vilken typ av verksamhet som de 
arbetar i. På organisatorisk nivå finns det alltså inga förutsättningar som begränsar 
kommunikatörernas arbete. Däremot stämmer det ändå att organisatoriska förutsättningar 
påverkar arbetet eftersom man från en högre nivå styr hur offentliga och privata verksamheter 
skall arbeta. Några av intervjurespondenterna diskuterade hur offentlighetsprincipen, 
tillsammans med fackförbund och samverkansavtal samt regler för arbetsplatsträffar, driver 
offentliga organisationer till att vara mer transparenta, och där igenom mer demokratiska, på 
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samma sätt som börsregler påverkar i motsatt riktning. De kommunikatörer som är friast i att 
själv utforma hur kommunikationen skall utformas tycks därför vara de som arbetar för mindre 
privata företag, även om majoriteten av respondenterna argumenterade för att offentlighets-
principen är en positiv styrning. 

Flera av kommunikatörerna upplevde, som tidigare presenterat, att deras ansvar ligger i att 
tillhandahålla kommunikationskanaler. Detta blir något motsägelsefullt då respondenterna å 
andra sidan inte upplever sig ansvara för att möjliggöra tvåvägskommunikation, som grundas i 
att använda bra kanaler. Vi tolkar även detta som en följd av att kommunikatörerna är lojala 
mot sin arbetsgivare. Några av respondenterna har angivit att “min chef ger mig uppdrag” och 
därmed blir kommunikatörens uppdrag inte att själv ansvara för kommunikationen utan rollen 
upplevs istället handla om att samordna. Detta går också i linje med den något klassiska 
beskrivningen av kommunikatören som spindeln i nätet.  

4.2 På vilket sätt arbetar kommunikatörer, medvetet eller omedvetet, med 
organisatorisk demokrati? 

I vår intervjuundersökning har vi tittat på hur kommunikatörer på olika sätt arbetar medvetet 
eller omedvetet med organisatorisk demokrati. Vi har då undersökt hur demokratiska 
förutsättningar kan möjliggöras genom kommunikatörens val i deras arbete, exempelvis vilka 
kanaler som används internt, vilket utvecklas vidare nedan. Därefter följer det resultat som kan 
kopplas till Det demokratiska ledarskapet.  

 4.2.1 Demokratiska förutsättningar 
Det resultat som uppfyller Bernsteins (1976) demokratiska förutsättningar, som presenterat i 
avsnittet Teoretiskt ramverk, redogörs för här. Vi har dock valt att avgränsa oss och inte ha med 
Belöningssystem då det inte är aktuellt i kommunikatörernas uppdrag att skapa belöningssystem 
för medarbetarna. Vi inleder med att presentera hur kommunikatörerna i vår studie diskuterar 
transparens. 

Transparens  
En övervägande majoritet av de intervjuade kommunikatörerna angav att de arbetar för och 
med transparenta och öppna organisationer. Några av de intervjuade kommunikatörerna har 
definierat öppenhet som tydlighet och menade att det inte hjälper att det finns mycket 
tillgänglig information om den inte är tydlig så att alla inom organisationen kan ta till sig den. 

Kommunikatörerna argumenterar också för att tydlighet i en öppen organisation innebär att 
medarbetarna fritt kan ta del av sådant som händer inom organisationen, exempelvis att beslut 
inte tas bakom stängda dörrar och hålls hemliga.  
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“En öppen organisation innebär att du ska föra fram dina synpunkter, utan att nån 
klappar till dig [...] jag skulle vilja säga att öppenheten beror väldigt mycket på 
ledarskapet på alla nivåer.” (Intervjuperson 1, Offentlig verksamhet) 
 
“Det ska va transparent och i bästa fall även begripligt. Det är ett ansvar för dem som 
leder och tar beslut att man ska inte hitta på så krångliga grejer så att även om de är 
öppet så förstår du inte, det måste vara begripligt också annars så är det inte öppet på 
riktigt.” (Intervjuperson 4, Offentlig verksamhet) 
 
“För mig är en öppen organisation att vi har ganska mycket transparens mellan saker 
och ting som sker, att den inte blir sluten, sker i det dolda och man inte vet om vad 
som ska hända. Man inte förstår varför det har hänt och man bara blir behandlad 
som en robot när man är medarbetare.” (Intervjuperson 5, Offentlig verksamhet)  

“Öppenhet när det gäller till exempel en omorganisation att man är väldigt öppen 
med beslut, vad som håller på att hända, vad som kommer att hända. Det tycker jag 
är en öppen organisation, det är inte så mycket smusslande och så.”  
(Intervjuperson 6, Privat verksamhet) 
 

Överlag är alla kommunikatörer i studien överens om att öppenhet och transparens är viktiga 
egenskaper för en organisation, samtidigt menar flera av respondenterna att det alltid finns 
utrymme för att förbättra detta ytterligare. 

Yttrandefrihet 
Av våra respondenter arbetar en övervägande majoritet med intranät och flera diskuterade 
möjligheterna för medarbetarna att vara sociala via intranätet. Funktioner liknande 
facebookflöde med kommentarsfält och arbetsplattformar nämndes som önskvärda. Många 
menade att deras intranät inte är uppdaterat till den standard för vad man idag förväntar sig i 
jämförelse med sociala medier och att intranätet därmed känns föråldrat. Därför har ett par av 
respondenterna valt att istället använda sig av Facebookgrupper som kanal för 
internkommunikationen.  

“Intranät. Främsta interna kommunikationskanal. Ganska gammalt intranät som vi 
håller på att göra en förstudie till ett förändringsarbete med. Vi hoppas att skapa ett 
mer socialt intranät.” (Intervjuperson 3, Offentlig verksamhet) 

“Jajamen, vi har både intranät, vi har lokala facebookgrupper som uppmanar att man 
pratar och ger varandra idéer och inspiration. Intranätet är ett jätteviktigt verktyg 
naturligtvis. ” (Intervjuperson 5, Privat verksamhet) 
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“En del av oss har en facebookgrupper. Vi ska också ta fram en facebookgrupp för 
hela organisationen. Vi kommer också att jobba med SMS-funktioner internt, så det 
är på gång. [...] Just för vår produktionsgrupp så fungerar facebook-kanalen väldigt 
bra i och med att alla finns i den och kan ta del av den informationen när de har tid. 
De kan ge sig in i diskussionen om de vill och alla kan se det”  
(Intervjuperson 3, Privat verksamhet) 
 

Flera nämnde också att de planerar att utveckla sitt intranät och att de är positivt inställda till 
förändringen. En stor del av respondenterna pratade dessutom om vikten av att ha en god 
kommunikationsmiljö med högt i tak. 

“Högt i tak, öppet klimat, du ska tillåta folk att tycka saker. Sen är det så att du 
måste ha en struktur, det måste sluta med att det är chefen som bestämmer.” 
(Intervjuperson 6, Offentlig verksamhet) 
 
“Asså det är väl möjligheten att alla skall kunna komma till tals och att man dessutom 
tar hänsyn till vad alla säger.” (Intervjuperson 2, Privat verksamhet) 
 
“Det är att det är öppet och att alla känner att de kan prata.”  
(Intervjuperson 6, Privat verksamhet) 
 

Ingen av respondenterna hade kännedom av att någon medarbetare fått uppleva negativa 
konsekvenser av att uttrycka sig fritt och som tidigare presenterats under Hur upplever 
kommunikatörer sitt uppdrag i arbetet med internkommunikation inom den egna organisationen? 
upplevde flera kommunikatörer att en del av deras ansvar var att sätta ramar för god 
kommunikation och markera om någon medarbetare uttryckt sig kränkande. 

Konflikthantering och skydd 
Ingen av kommunikatörerna i vår studie angav att de arbetar med konflikthantering och kunde 
inte heller ge råd för hur detta borde ske. Vissa av de intervjuade menade att det är HR som 
ansvarar för konflikthantering medan andra svarade att de inte vet om organisationen har några 
generella råd för det.  

“Det har vi aldrig haft någon roll i, utan det är nåt som man sköter i HR.”  
(Intervjuperson 4, Privat verksamhet) 
 
“Det är chefer och medarbetare i så fall, det är inte jag inblandad i. ”  
(Intervjuperson 5, Offentlig verksamhet) 
 
“Nej, det vet jag inte. Det finns en ledarskapsutbildning men den är jag inte insatt i.” 
(Intervjuperson 2, Privat verksamhet) 
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De menade att de inte heller arbetar med att leda problemlösning i mellanmänsklig 
kommunikation eller lära ut sådan kompetens till organisationens chefer. Däremot belyste de 
vikten av att kommunicera gemensamma värden, som vi presenterar i nästa avsnitt.  

Värderingar 
I vår undersökning angav alla intervjurespondenter att de arbetar med gemensamma 
värderingar i någon utsträckning. Flera av kommunikatörerna nämnde att de har så kallade 
värdeord som definierar deras organisation och arbete.  

“Vi har vår vision, som talar om varför vi skall gå till jobbet [...]. Sedan har vi en 
värdegrund, som talar om hur vi skall göra detta [...]. Sedan har vi en strategisk plan, 
som talar om vad vi skall göra [...]. Så ja, vi har en värdegrund [...] den kom för några 
år sedan och då gjordes det ett rätt så omfattande implementeringsarbete.” 
(Intervjuperson 3, Offentlig verksamhet) 
 
“Man måste ha vissa saker gemensamt. Det här med värderingar är jättebra för det är 
det företaget står för och det är det vi ska visa utåt också. Om du ser vår 
medarbetarprofil, den bygger på våra värdeord. Det är något som alla ska känna till 
och det är något som alla ska jobba utefter. Där kan jag också säga att det försöker jag 
tänka på när jag skriver nyheter” (Intervjuperson 6, Privat verksamhet) 
 
“Det tror jag också är något slags grundarbete. Ska du fungera på en arbetsplats så 
måste du dela de här värderingarna, men det bör ju också vara värderingar som 
känns, det är inget som man kan klistra på. [...] Det måste vara någonting som 
verkligen är sant.” (Intervjuperson 6, Offentlig verksamhet) 
 

Några av kommunikatörerna nämner att de gjort ett gediget jobb med att ta fram dessa 
värdeord, men att de sedan hamnat i skymundan och används inte så mycket i det dagliga 
arbetet. Andra menar att de har organisationens värderingar i åtanke då de utformar 
informationen som förmedlas internt. 

 4.2.2 Det demokratiska ledarskapet 
Nedan följer resultatet för hur kommunikatörerna arbetar med det som vi under Teoretiskt 
ramverk presenterar som Det demokratiska ledarskapet. Vi har avgränsat oss från de aspekter 
som under teoriavsnittet anges falla utanför kommunikatörens yrkesuppdrag. 

De intervjuade kommunikatörerna diskuterade i flera sammanhang chefernas position och 
viktiga roll i den dagliga dialogen med medarbetarna.  

“Cheferna som då är nyckelpersoner för den interna kommunikationen: Dom är 
viktigast lixom. Och att dom har bra system, kunskap och förmåga.”  
(Intervjuperson 2, Offentlig verksamhet) 
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“Sedan är ju cheferna i sig en viktig kanal vad gäller internkommunikation. Det är ju 
också en kanal där man både från ledningens sida kan pusha men också be om hjälp 
från cheferna då cheferna kan fånga upp saker och skicka det till ledningen.” 
(Intervjuperson 1, Privat verksamhet) 
 
“Annars tycker jag att kanalen närmaste chef är det allra allra bästa för då har du hela paketet 
med en gång. Människan framför dig, du kan ställa frågor, du ser vad den menar, du hör. ” 
(Intervjuperson 5, Offentlig verksamhet) 

Ett genomgående svar hos många av de intervjuade kommunikatörerna har varit att cheferna i 
sig är viktiga kanaler för den interna kommunikationen. Kommunikatörerna använder sig 
också av en mängd andra kanaler för att kommunicera internt och argumenterar för att olika 
kanaler fyller olika syften. Vissa kanaler, exempelvis intranät, har som syfte att öppna upp för 
diskussion. Andra kanaler, exempelvis nyhetsbrev eller personaltidningar, används för att sprida 
information i pappersform till de medarbetare som inte använder datorer i sitt dagliga arbete.  

“En sån grej som jag vill ha med är att vi ska jobba att få in fler på intranätet.  Vår 
personaltidning är väldigt uppskattat och den når ju fler och även de medarbetare 
som inte sitter framför en dator.” (Intervjuperson 6, Privat verksamhet) 

En annan kanal som enligt många av respondenterna är mycket viktig och som alla 
organisationer använder sig av är möten. Detta är en kanal där många ges möjligheten att 
komma till tals och uttrycka sina åsikter, jämfört med tidigare nämnda personaltidningar. Det 
kan handla om allt från ledningsmöten och avdelningsmöten till möten där hela organisationen 
träffas.  

“Möten, återigen är, en jätteviktig kanal. Vi sitter hela tiden i möten, både för att 
dela information med varandra men också för o lösa uppgifter tillsammans. Så ser det 
ut väldigt mycket. Det är ju det viktigaste egentligen, mötet människor emellan.” 
(Intervjuperson 4, Offentlig verksamhet) 
 
“Sen så har vi avdelningsmöten och som är strukturerad agenda på dom, sen vi har 
arbetsgruppsmöten, sen har vår VD också möten med hela personalen inför 
styrelsemöten.” (Intervjuperson 4, Privat verksamhet) 
 
“Det är en hel del möten och det är en stor informationskanal och där hänger det 
väldigt mycket på personer.” (Intervjuperson 6, Privat verksamhet) 
 

En respondent diskuterade också hur storleken på organisationen påverka möjligheterna för en 
okomplicerad dialog. 



 

40 

“Jag tycker att det är väldigt sympatiskt att vi är en så liten verksamhet att vi kan rent 
fysiskt träffas allihopa.” (Intervjuperson 6, Offentlig verksamhet) 

Flera av respondenterna argumenterade för hur chefernas individuella egenskaper och 
kompetenser i stor grad påverkar hur medarbetarna uppfattar organisationen. Hur den enskilde 
chefen arbetar med exempelvis möten är i förlängningen vad som påverkar hur medarbetarna 
tar emot den muntliga informationen och hur fria de är att yttra sig, menade en del 
intervjupersoner. Därför angav flera av kommunikatörerna att det är cheferna som är ansvariga 
för den interna kommunikationen. 

 4.2.3 Analys 
Bernsteins (1976) första förutsättning för ett demokratiskt beslutsfattande är transparens, och 
en del av kommunikatörerna diskuterade transparens som en viktig parameter redan innan vi 
använt begreppet i intervjuerna. Precis som Binneman (2011) argumenterar för att information 
måste sättas i en kontext som gör den förståelig, diskuterar kommunikatörerna för jämförelser 
mellan begreppen öppenhet (ofta använt som synonym till transparens) och tydlighet. 
Kommunikatörerna uppger att de arbetar aktivt för att dela information med medarbetarna, 
men också att förtydliga och bidra med ett sammanhang för att undvika förvirring, vilket också 
stämmer överens med forskarnas (Bernstein 1976; Binneman, 2011) diskussioner.  

Vi har tidigare nämnt att flera forskare (Thomas, et al., 2009; Men & Stacks, 2014; Mishra, et 
al., 2014) i sina studier visat hur viktigt transparensen är för medarbetarnas engagemang och 
förtroende. Detta är något som kommunikatörerna i studien verkar vara medvetna om då flera 
respondenter nämner att det är viktigt att saker och ting inte hålls bakom stängda dörrar, att 
medarbetarna ska ha tillgång till beslut och att det är svårt för medarbetarna att vara engagerade 
om de inte får tillräckligt med information. 

Bernsteins (1976) andra förutsättning är yttrandefrihet och diskuterar då bland annat vikten av 
att medarbetare ska känna sig trygga i att ifrågasätta och använda informationen som finns 
tillgänglig. Flera av intervjurespondenterna diskuterar hur de vill arbeta mer med sociala 
intranät där medarbetarna har möjlighet att uttrycka sig och kommentera i flödet på samma 
sätt som i sociala medier. Stymne (1978) och Simonsson (2002)  menar att en öppen dialog 
mellan chefer och medarbetare skapar en god kommunikationsmiljö, vilket också är en viktig 
punkt i det demokratiska ledarskapet. En öppen dialog och aktivt deltagande bygger också på 
att medarbetarna och deras individuella rättigheter är skyddade (Bernstein, 1976). 
Respondenterna i vår studie uppgav att de inte hade kännedom om någon medarbetare som 
fått uppleva negativa konsekvenser av att uttrycka sina åsikter, vilket tyder på att medarbetarna 
är skyddade, enligt kommunikatörernas egna uttalanden. Några intervjurespondenter berättade 
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dessutom att de använder sig av Facebookgrupper som intern kommunikationskanal. Vi tolkar 
detta som en följd av de osociala intranäten och i förlängningen att kommunikatörerna önskar 
dialog. Tyvärr kan vi se hur Facebook utifrån Bernsteins (1976) förutsättningar är en något 
bristande kommunikationskanal eftersom den inte är transparent utifrån och dessutom väldigt 
uteslutande för de som inte har Facebook eller blivit inbjudna till rätt grupper.  

En annan kanal som används flitigt är möten, som anses vara en viktig kanal där många får 
komma till tals. Möten är också ett demokratiskt forum för chefer att rådgöra med 
medarbetare, som är en viktig del i ett demokratiskt ledarskap (Stymne, 1978; Seibold & Shea, 
2001). Swerling, Thorson & Zerfass (2014) anger i sin studie att kommunikatörer får vara med 
i strategiska planeringsmöten med ledningen och att kommunikatörernas rekommendationer 
och åsikter tas på allvar. Det stämmer överens med vårt resultat då flera kommunikatörer anger 
att deras uppdrag i ledningsmöten är att poängtera vikten av kommunikation, och att 
kommunicera tidigt, internt. Att kommunicera och öppna upp för dialog tidigt går också i linje 
med det demokratiska ledarskapet och att chefen skall rådgöra med medarbetare innan 
beslutsfattning (Stymne, 1978; Seibold & Shea, 2001). 

Bernstein (1976) anger att två av de demokratiska förutsättningarna för att möjliggöra en 
demokratisk organisation är konflikthantering och skydd samt värderingar. Ingen av 
intervjurespondenterna uppgav att de arbetar med konflikthantering och flera menade att det 
är HR- eller personalavdelningens ansvar att arbeta med konflikthantering. Vår tolkning av 
detta är att uppdelningen mellan avdelningar blivit som sådan att kommunikationsstaben 
ansvarar för kanalerna och personalstaben för medarbetarna. Analysen av denna uppdelning är 
att den på flera vis brister då personalavdelningen tycks arbeta med medarbetarna mer 
strategiskt än operativt, medan kommunikatörerna arbetar mer personligt med att handleda 
chefer. Follet (1919) förespråkar ett arbetssätt där konfliktlösning grundas i att integrera olika 
tankar och idéer för att uppnå en gemensam vilja. Flera forskare (Bernstein, 1976; Michels, 
1983; Habermas, 1997) menar att det är den gemensamma viljan och människors samverkan 
som skapar demokrati. Kommunikatörerna arbetar med att kommunicera gemensamma 
organisatoriska värderingar och också sätta ramar för kommunikationsklimatet och agera 
moralpoliser i arbetet med att motverka kränkningar. Eftersom de dessutom handleder i 
kommunikation bör de ha en stor påverkan på hur medarbetarna samverkar. I och med detta 
har kommunikatörerna en nyckelroll för Bernsteins (1976) demokratiska förutsättningar. Då 
intervjurespondenterna arbetar strategiskt för att optimera kanalerna ur ett medarbetar-
perspektiv kan man tänka sig att konflikthantering skulle vara ett sätt att lyfta cheferna i deras 
förmåga att kommunicera tydligt. Detta verkar också rimligt då tydlighet är en av de aspekter 
som kommunikatörerna själva argumenterar starkt för.  
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Att intervjurespondenterna inte arbetar med konfliktlösning går också hand i hand med att de, 
enligt vår tolkning, inte är neutrala i sitt yrkesuppdrag. Detta strider emot hur Larsson (2008) 
förespråkar kommunikatören som diplomat, fri och utan bindningar. Vi ser att bristen på 
konflikthanteringsarbete kommer som en följd av att kommunikatörerna är, som tidigare 
nämnt, lojala mot sin arbetsgivare. Flera respondenter har argumenterat för att deras uppdrag 
är att verka som ett kommunikationsverktyg för ledningen. Det blir då enkelt att förstå varför 
konflikthantering mellan exempelvis chefer och medarbetare inte uppfattas vara en del av deras 
uppdrag, då de tillhandahåller kanaler och inte skapar relationer. 

Som vi redovisar i nästa avsnitt blir den större delen av intervjurespondenterna förvirrade av 
tanken på en organisatorisk demokrati. Vi tolkar detta som en följd av att de förknippar 
demokrati med rösträtt och självstyre. Genom att använda Habermas (1997) 
problemlösningsschema hade kommunikatörerna på ett demokratiskt sätt kunnat ge 
medarbetarna inflytande och samtidigt komma runt starka hierarkier och svårgenomförbara 
medarbetarröstningar. Kommunikatörernas kunskaper om organisatorisk demokrati som 
begrepp och arbetssätt förklaras vidare i nästa avsnitt. 

4.3 Hur medvetna är kommunikatörer om organisatorisk demokrati? 
Eftersom många kommunikatörer arbetar ihop med andra delar av organisationens 
stabsfunktioner ville vi inte enbart undersöka om de arbetar för en organisatorisk demokrati, 
utan också om de är medvetna om begreppet och dess innebörd. Detta gjordes för att utesluta 
att arbetet inte var en följd av en annan stabs arbete.  

När vi frågade kommunikatörer om man kunde prata om en organisatorisk demokrati var de 
flesta respondenter osäkra och kunde inte ge ett säkert svar. De var osäkra både på begreppet 
och vilken innebörd de skulle lägga i en sådan term. Flera började diskutera rösträtt och att det 
inte finns någon möjlighet att välja sin ledare samt att inte alla kan vara med och bestämma.  

“Kan du utveckla frågan?” (Intervjuperson 4, Offentlig verksamhet) 

“Nej, jag vet inte om man kan det. Alla företag drivs ju för att tjäna pengar. [...] Det 
är viktigt att man får säga vad man tycker men man kan inte vara med och påverka i 
alla frågor.” (Intervjuperson 2, Privat verksamhet) 

“Vartdå? Gentemot vilka? [...] Vad pratar du om nu?” 
(Intervjuperson 5, Privat verksamhet) 
 
“Det är ju inte demokratiskt på det sättet att du får välja din ledare, det får man ju i 
samhället. För mig blir det lite snett att tänka så, förstår du, för i en organisation kan 
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man aldrig välja vilka chefer man vill ha eller vilka ledare som ska företräda 
organisationen. I samhället kan man ju välja vilken kommunledning man vill ha och 
så.” (Intervjuperson 1, Offentlig verksamhet) 
 
“Absolut! Men nja... Nej men asså, vi har ju inte omröstningar om vi skall satsa på 
det ena eller andra, eller vad vi skall investera i. Men det kan ju se väldigt olika ut hur 
öppen och lyhörd en organisation är.” (Intervjuperson 1, Privat verksamhet) 
 
“Jag vet inte vad jag ska lägga för innebörd i det i så fall.” 
 (Intervjuperson 5, Offentlig verksamhet) 
 

En av intervjurespondenterna argumenterade bestämt för att det inte går att prata om en 
demokratisk organisation. 

“Nej. Nej [...] det finns en ledning, det finns en styrelse och det finns politiker som 
bestämmer här hos oss. Det finns chefer och det finns ledningsgrupper. Asså, 
styrningen och ledningen är inget demokratiskt [...] Det är ju inte som att vi har 
stormöten och röstar [...] Det förekommer ju lixom inte. Nej, nej. Nej.” 
(Intervjuperson 3, Offentlig verksamhet) 

Endast tre respondenter stack ut och menade att man kan prata om en organisatorisk 
demokrati. 

“Ja, lite grann tycker jag att man kan göra det. Det är ju en generationsväxling på 
arbetsmarknaden, i alla fall hos oss, och det innebär att ledare jobbar på olika sätt [...] 
Det går mer och mer mot att man ska ha engagerade medarbetare som tar ansvar. Då 
måste det finnas en demokratisk tanke i det. Sen så för att det ska funka i en 
organisation så måste det ändå vara en som har högsta ansvaret oftast, då får man 
vara tydlig och det innebär inte att den behöver visa med hela handen. För det mesta 
kan man lösa saker. Det går att fatta beslut på många nivåer och man kan lösa många 
frågor utan att skicka upp det i organisationen.”  
(Intervjuperson 4, Privat verksamhet) 
 
“Ja, fast den ska absolut förbättras. [...] Hela det här som jag har försökt belysa sen 
jag börja kan man sammanfatta som att det handlar ju om en demokratisk process, 
där alla får vara delaktiga.” (Intervjuperson 3, Privat verksamhet) 
 
“Ja, det kan man väl. [...] Det ligger nära begreppet kommunikation egentligen, det 
handlar om öppenhet och att vi kommer överens om vad som skall göras och hur 
arbetet skall fördelas. [...] Sedan måste det vara några som pekar ut huvudriktningen 
annars kommer det inte riktigt funka, man behöver ett ledarskap. [...] Ja, jag skulle 
säga att demokrati och kommunikation ligger nära varandra. Har man en väl 
fungerande kommunikation i organisationen, då blir den demokratiskt. Den kan inte 
vara något annat. Det är nästan samma sak. ”  
(Intervjuperson 2, Offentlig verksamhet) 
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När vi bad intervjurespondenterna att definiera ett par kriterium för organisatorisk demokrati 
var svaren mer lika och flera viktiga demokratiska förutsättningar, som tidigare exemplifierat, 
lyftes från respondenterna. De främsta kriterier som nämndes var öppenhet, möjlighet att 
komma till tals samt engagemang eller delaktighet. Hur detta sammanfaller med vårt 
teoriavsnitt diskuteras under följande avsnitt för Analys.  

 4.3.1 Analys 
Det blev ganska snabbt tydligt för oss att kommunikatörerna inte är medvetna om 
organisatorisk demokrati. Ett av de viktigaste fynden som gör att vi kan påstå detta är att ingen 
utav respondenterna nämner ordet demokrati själva innan vi introducerar begreppet. Som 
tidigare nämnt valde vi att fråga om demokrati sent i intervjun för att ge respondenterna 
chansen att själva använda begreppet, vilket alltså inte hände. Dessutom blev flera respondenter 
förvirrade av frågan Tycker du att man kan prata om en organisatorisk demokrati? och var 
obeslutsamma i deras svar. 

Svaren visar att många kopplar begreppet till att alla ska vara med och rösta om beslut och 
chefspositioner, så kallad direkt demokrati. Direkt demokrati är, som diskuterat under avsnittet 
Teoretiskt ramverk, svårgenomförbart även om flera forskare (Michels, 1983; Seibold & Shea, 
2001) anser att det vore idealt. Enligt Kokkinidis (2012) är direkt demokrati inte heller något 
eftersträvansvärt i organisationer, vilket också kommunikatörerna i vår studie argumenterar för 
och säger att det skulle vara omöjligt om alla i en organisation behöver vara med och rösta i 
varje beslutsprocess. Flera av respondenterna nämner också vikten av ledarskap och en chef som 
tar besluten, vilket också pekar på att de är något otrygga med tanken vid en direkt demokrati i 
organisationer. 

För att koppla till Bernsteins (1976) fem förutsättningar kan vi se att kommunikatörer delvis 
har en förståelse för demokratibegreppet i stort. Vi har kunnat se genomgående svar hos många 
av respondenterna som belyser vikten av öppenhet (i många fall använt som synonym till 
transparens), möjligheten att få uttrycka sina åsikter och komma till tals (yttrandefrihet). Detta 
överensstämmer med hur forskare (Bernstein, 1976; Stymne, 1978; Simonsson, 2002) 
argumenterar för ett öppet kommunikationsklimat. Som redovisat tidigare i detta avsnitt 
diskuterar de även värderingarnas roll i det interna kommunikationsarbetet. Även engagemang 
och delaktighet är enligt kommunikatörerna viktiga kriterier för en demokratisk organisation, 
vilket överensstämmer med hur Stymne (1978) diskuterar för om det demokratiska 
ledarskapet. 
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Vi tolkar detta som att kommunikatörerna i vår studie inte har kännedom om begreppet 
organisatorisk demokrati, men än dock har en god känsla för organisatoriska demokratiska 
värderingar. Våra slutsatser från ovan diskuterade analyser redogörs för i nästa avsnitt.  
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5  S L U T S A T S E R  

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som ger svar på studiens syfte och frågeställningar. Som 
följd av en kvalitativ studie med litet urval kan vi inte generalisera våra resultat, men vill belysa 
de fenomen som vi kunnat utläsa från studien. Avsnittet är strukturerat efter undersökningens 
forskningsfrågor, och inleds därför med kommunikatörens uppdrag som följs av deras arbete 
med och medvetenheten om organisatorisk demokrati.  

5.1 Hur upplever kommunikatörer sitt uppdrag i arbetet med 
internkommunikation inom den egna organisationen? 

Kommunikatörerna som vi intervjuat har en stark upplevelse av att de utgör en stödfunktion 
för verksamheten och organisationsledningen. Deras uppdrag är att använda sina kompetenser 
som ett verktyg för att uppnå verksamhetens mål. För oss framgår det tydligt av deras 
uttalanden att kommunikatörerna är mycket lojala mot sin arbetsgivare och den organisation 
som de arbetar för. De är därför inte neutrala i sitt yrkesuppdrag utan argumenterar för att 
deras uppgift är att representera ledningens intressen. 

Alla intervjurespondenter lyckas trots sitt lojala uppdrag att förena arbetet med ett 
medarbetarperspektiv. Kommunikatörerna upplever dock inte att ansvaret gentemot 
medarbetarna, i termer som delaktighet och dialog, är deras. Respondenterna upplever istället 
att deras uppgift är att skapa kanaler inom vilket andra anställda ges möjlighet att 
kommunicera. De upplever också att det är deras ansvar att sätta ton för organisationens 
kommunikation och skapa riktlinjer för en god kommunikationsmiljö och språkbruk. 

5.2 På vilket sätt arbetar kommunikatörer, medvetet eller omedvetet, med 
organisatorisk demokrati? 

Vi fann att kommunikatörerna i vår studie arbetar omedvetet för en organisatorisk demokrati. 
Detta har vi kunnat se då respondenterna diskuterar hur de arbetar med demokratiska 
förutsättningar så som transparens, yttrandefrihet och värderingar internt. De har dock ingen 
kunskap om organisatorisk demokrati som begrepp, arbetssätt eller process. De demokratiska 
förutsättningarna var istället naturliga värderingar som de bär med sig i sitt arbete. I 
författandet av vårt teoriavsnitt togs inte hänsyn till ett större sammanhang där samhället som 
helhet påverkade kommunikatörens arbete. Vi tittade på faktorer som chefens och ledningen 
samt organisationens förutsättningar, men ser nu att det snarare är det svenska samhället med 
ett demokratiskt statsskick och demokratiska normer och kultur, exempelvis yttrandefrihet, 
som påverkar hur kommunikatörerna omedvetet arbetar för demokrati i organisationer. 
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Genom att respondenterna jämför interna kanaler, så som intranät, med sociala medier, 
exempelvis Facebook, påverkar den svenska yttrandefriheten normen för hur kommunikation 
bör ske även på arbetet och inom organisationen. Eftersom kommunikatörerna inte upplever 
att deras uppdrag härstammar från medarbetarna arbetar de dock inte med demokratiska 
förutsättningar som är mellanmänskliga, exempelvis konflikthantering. Undantaget från 
mellanmänskligt kommunikationsarbete är när kommunikatörerna arbetar med att handleda 
chefer. Detta bottnar dock också i att cheferna ses som en kommunikationskanal med en 
ständig förbättringspotential, likt andra kanaler. 

Efter vår undersökning kan vi också se att kommunikatörernas yrkesroll är komplex, precis som 
den tidigare beskrivits. Denna slutsats drar vi då kommunikatörerna i utformningen av 
information har mottagarna i åtanke och de har också en önskan om att fler medarbetare skall 
få ta del av informationen internt. 

5.3 Hur medvetna är kommunikatörer om organisatorisk demokrati? 
Genom vår undersökning har vi kunnat se att de kommunikatörer som vi intervjuat inte är 
medvetna om organisatorisk demokrati. Därmed är de heller inte medvetna om att de arbetar 
för en demokrati inom organisationen. I och med en ofullständig och allt för bokstavlig bild av 
demokratibegreppet, som folkstyre och rösträtt, har respondenterna svårt att förstå hur en 
organisation kan vara demokratisk.  

Kunskapen om organisatorisk demokrati skilde sig något åt beroende av verksamhetstyp. De 
kommunikatörer som argumenterade för att en organisation i viss mån kan vara demokratisk 
arbetade inom privat verksamhet. Efter vår undersökning drar vi slutsatsen av att organisationer 
som är styrda av såväl politiska- som tjänstemannahierarkier upplevs som mer centraliserade 
och därför har respondenterna från offentlig verksamhet svårare att tänka sig en demokratisk 
organisation.  
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6  D I S K U S S I O N  

Detta avsnitt är ämnat till att belysa våra tankar om studien samt studiens resultat. Vi börjar 
med att diskutera genomförandet för att sedan presentera våra tankar kring resultatet och 
slutligen våra förhoppningar på framtida studier. 

6.1 Genomförande 
Genom att utgå ifrån tidigare beprövade metoder för kvalitativ intervju har vi försökt att i 
minsta möjliga mål påverka studiens genomförande och resultat. 

Om vi skulle göra om studien är det mycket som vi skulle göra likadant. Vi upplever att det var 
ett bra beslut att slutföra det teoretiska ramverket innan vi gick vidare med studien. Detta gav 
oss mycket kännedom om ämnet och en bra grund att stå på inför genomförandet av 
intervjuundersökningarna. Eftersom vi på förhand hade goda kunskaper kunde vi utnyttja 
flexibiliteten i den semistrukturerade intervjumetoden. Som följd av en bred kunskap inom 
området hade vi skapat oss vissa förväntningar, som beskrivs vidare under Ett förvånande 
resultat. Vi upplever dock inte att dessa förväntningar har påverkat hur vi utförde studien då vi 
kontinuerligt kunde bolla nya resultat mot vårt teoretiska ramverk. Då resultatet blev 
annorlunda från vad vi hade förväntat oss anser vi oss inte påverkat analysen av 
respondenternas svar och studiens resultat på något betydande sätt. Vid genomförandet av 
studiens resultat och analys har vi i största möjliga mån försökt vara kritiska mot våra egna 
åsikter och istället lutat oss mot vårt teoretiska ramverk.  

Skulle vi göra om studien hade vi valt att ha fler öppna diskussionsfrågor i intervjumanualen 
och lita mer på att respondenterna kommer att svara på vårt syfte utan att vi behöver ställa en 
stor del specifika frågor. Dessa slutsatser kan vi dra då många av respondenterna ofta utvecklade 
sina svar och svarade på nästkommande frågor innan vi hann ställa de. Detta visar även på att 
vi formulerat frågorna rätt, samt öppet, för respondentens tolkning. 

6.2 Ett förvånande resultat 
Resultatet från studien var till stor del överraskande. Vi hade väntat oss att kommunikatörer 
skulle vara mer neutrala, som följd av att informatörsyrket till en början utgjordes av 
journalister. Flera av undersökningens respondenter hade tidigare arbetat som journalister men 
detta verkade inte påverka deras syn på uppdraget. Vi var också förvånade över 
kommunikatörernas lojalitet mot arbetsgivarna och trodde på förhand att de skulle vara mer 
medarbetarfokuserade i sitt arbete. 
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Vi hade en förutfattad idé om att privata organisationer skulle vara mindre demokratiska men 
förstår nu att de av natur är mer lättstyrda och kan därmed enklare anpassa sig till sin omvärld, 
som i Sverige är demokratisk. Det var extra intressant att kommunikatörerna som arbetar för 
offentlig verksamhet i en viss mån hade en sämre kunskap om demokratibegreppet. Eftersom 
de arbetar i organisationer som är direkt styrda av den svenska demokratin, som utformad i 
regeringsformen, hade vi väntat oss en mer dynamisk bild där de diskuterade demokrati genom 
representation. Kommunikatörernas snäva demokratiuppfattning är också än mer förvånande 
då flera, som tidigare nämnt, arbetat som journalister. 

6.3 Framtida studier 
I vår studie har vi dragit slutsatsen att kommunikatörerna som vi intervjuat påverkas utav det 
samhälle som de verkar inom. Vi skulle därför finna det mycket intressant att se framtida 
studier med liknande frågeställningar i andra, mindre demokratiska, länder. Det skulle då vara 
möjligt att undersöka hur mycket samhället i stort, och dess demokratiska normer, påverkar 
organisationernas arbetssätt. Det skulle också vara intressant att göra liknande kvantitativa 
studier för att undersöka om samma fenomen framträder i en större skala. 

6.4 Implikationer för kommunikatörsyrket och samhället 
I problembakgrunden för denna undersökning redogjorde vi för en samhällsdebatt där det 
argumenterats för att antalet kommunikatörer, PR-konsulter och lobbyister har en negativ 
påverkan på demokratin. Med reservation för att denna studies respondenter inte utgjorts av 
PR-konsulter och lobbyister vill vi ändå argumentera för att vårt resultat kan ge en 
fingervisning som tillägg till debatten. Vårt resultat visar att kommunikatörer bär med sig 
grundläggande demokratiska värderingar och normer omedvetet i deras dagliga arbete och de 
bör därmed inte utgöra någon fara för den svenska demokratin.  

Enligt studiens resultat ser sig kommunikatörerna som en stödfunktion för uppfyllandet av 
ledningens mål. Kommunikatörernas uppdrag är att arbeta med kommunikationen mellan 
ledning och medarbetare, och eftersom ledningen inte själva har direktkontakt med 
medarbetarna anser vi att kommunikatörer skulle tjäna på att inte enbart fokusera på att skapa 
kanaler utan också arbeta med att skapa relationer. Många av de positiva effekter som följer av 
organisatorisk demokrati hänger tätt samman med en god kommunikation och fokus bör 
därför också läggas vid att förbättra den mellanmänskliga kommunikationen inom 
organisationen. Kommunikatörerna upplever till viss del också att de får ägna tid åt att belysa 
kommunikationens vikt för ledningen, och vi menar därför att kommunikatörerna borde lägga 
mer tid på att arbeta efter en egen agenda där kommunikationen står i centrum. Ett sådant 
arbete skulle heller inte försämra lojaliteten mot arbetsgivaren eftersom bättre kommunikation 
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får många positiva effekter för hela organisationen, vilket bör ligga i ledningens intresse. 
Genom att arbeta efter en egen agenda istället för att komplettera ledningens övriga arbete kan 
kommunikationsarbetet bidra till hela organisationen i form av ökad effektivitet, delaktighet 
och bättre beslut på decentraliserad nivå.  

I många organisationer finns idag ett nära samarbete mellan informationsavdelningen för 
intern kommunikation och marknadsavdelningen för extern kommunikation. För vidare 
organisatoriska förbättringar efterfrågar vi ett tätare samarbete internt mellan 
informationsavdelningen och avdelningen för HR. Detta, eftersom det är vår uppfattning att 
organisationen skulle gynnas av att kommunikatörerna hade en mer personlig kontakt med 
medarbetarna. Många kommunikatörer hävdar att medarbetarna har ett ansvar i 
tvåvägskommunikation och i att vara delaktiga. För att medarbetarna ska ta sig an dessa 
möjligheter måste de dock göras medvetna om kommunikationsarbetet och de förväntningar 
som läggs på dem. 
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8  B I L A G O R  

8.1 Intervjumanual 
Berätta för respondenten 

• Syftet med studien är att undersöka kommunikatörens interna roll i organisationer 
och hur de arbetar med kommunikation intern. Vi fokuserar alltså på intern 
kommunikation. 

• Konfidentialitet, endast jag och min kollega och vår handledare får veta vilket företag 
du arbetar för. I uppsatsen kommer det endast framgå om eventuella citat kommer 
från en kommunikatör på en privat eller offentlig organisation. 

• Kan avbryta intervjun när som helst 
 
Tema 1, Bakgrundsfrågor 

1. Namn 
2. Kön 
3. Organisation 
4. Vad är din titel? 
5. Finns det andra kommunikatörer inom organisationen med placering här i 

Värmland? 
a. Hur många andra kommunikatörer finns det?  

6. Kan du berätta om din utbildningsbakgrund? 
7. Hur länge har du arbetat?  

a. Kan du nämna några av dina tidigare arbetsgivare? 
 
Tema 2, Arbetsrollen 

8. Vem företräder du i ditt arbete internt? 
9. Många kommunikatörer upplever att deras arbetsroll är dubbel då de företräder både 

medarbetare och ledning intern. Hur upplever du detta? 
10. Alla organisationer kontrolleras av olika styrdokument och regler. Hur påverkar detta 

ditt arbete?  
11. Har du möjlighet att delta i de beslut eller möten där du känner att du kan bidra? 
12. Kan du beskriva för mig hur processen ser ut då större beslut eller förändringar skall 

genomföras internt inom organisationen? 
13. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter internt? 

 
Tema 3, Ledning 

14. Många kommunikatörer upplever att de behöver handleda andra anställda inom 
internkommunikation, exempelvis chefer i relation med deras medarbetare. Kan du 
beskriva hur detta ser ut på ditt arbete? 

a. Vad upplever du att de behöver handledas i? 
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15. Kan du beskriva hur ni arbetar med konflikthantering internt? 
a. Vilka råd ger du? 

 
Tema 4, Internkommunikation 

16. Vem ansvarar för den interna kommunikationen? 
17. Kan du berätta för mig om era interna kommunikationskanaler? 

a. Vad tycker du om de kanaler som används? 
18. Kan du berätta för mig hur du resonerar då du väljer vad som skall kommuniceras 

internt? 
19. Vem har du i åtanke när du väljer ut vilken information som skall förmedlas? 
20. Om en anställd kommer med exempelvis förbättringsidéer för organisationen som är 

inte är en del av hens vanliga arbetsuppgifter, via vilka kanaler kan de kommunicera 
detta till ledningen?  

21. Vems ansvar är det att möjliggöra tvåvägskommunikationen mellan anställda och 
ledning? 

22. På vilket sätt belönas sådant engagemang från medarbetarna, utöver lönen? 
 

23. Vad anser du att en öppen organisation innebär?  
a. Arbetar du för en öppen organisation?  

24. Hur ser du på medarbetarnas delaktighet? 
a. Vilka möjligheter ges dem för att delta/påverka? 
b. Hur tar de dessa möjligheter? 

25. Vems ansvar är det att möjliggöra delaktighet? 
26. Många organisationer jobbar med att skapa gemensamma värderingar internt. Hur ser 

du på dem?  
a. På vilket sätt arbetar med gemensamma värderingar? 

 
Tema 5, Den ideala kommunikationen 

27. Om du tänker dig en ideal organisation, hur tycker du att den optimala 
kommunikationsprocessen bör sett ut internt? 

28. Vem tycker du att en kommunikatör bör representera internt i den ideala 
organisationen? 

29. God journalistisk sed brukar anges att arbeta för rättvis representation, mångfald och 
jämlikhet. Upplever du att det finns liknande seder inom kommunikatörers uppdrag? 

a. Kan du exemplifiera? 
30. I jämförelse med andra yrken, vilket särskilt ansvar tycker du att kommunikatörer bär 

i sitt arbete? 
 

Tema 6, Den demokratiska organisationen 
31. Tycker du att man kan prata om en organisatorisk demokrati? 
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32. Kan du ge mig några kriterier som du tror kan behövas för att en organisation ska 
vara demokratisk? God journalistisk sed brukar anges att arbeta för rättvis 
representation, mångfald och jämlikhet. Upplever du att det finns liknande seder 
inom kommunikatörers uppdrag? 

33. Anser du att detta är en demokratisk organisation? 
34. På vilket sätt påverkar du demokratin i organisationen? 
35. Anser du att detta är en transparent organisation? 
36. Anser du att du i ditt arbete påverkar transparensen i organisationen? 

a. Hurdå? 
37. Kan du berätta om du upplever att du kan uttrycka dina åsikter fritt inom 

organisationen? 
38. Har du kännedom av att någon inom organisationen har upplevt negativa 

konsekvenser av att ha uttryckt sina åsikter? Ge exempel 
 

39. På vilket sätt upplever du att offentlighetsprincipen påverkar ert arbete med 
kommunikation?  

40. På vilket sätt tror du att ni skulle arbeta annorlunda om ni styrdes av 
offentlighetsprincipen?  

41. Hur skulle du placera dig politiskt på en vänster till höger skala? 
 
Tack! Finns det något mer som du vill tillägga? 
Om du har några frågor kan du kontakta mig via telefon eller mejl: … 

 

 

 

 

 

 

 

 


