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Abstract 
 
This paper deals with the topic internal communication. The main emphasis has been placed on 

examining how the organizations, strategy, structure, policies, and communicative practices are 

used and working. The study was conducted in Sunne, Hammarö and Karlstad which are three 

municipalities in Värmland. A qualitative approach, individual interviews, was used in the study. 

A total of nine interviews were conducted. Those who participated in the interviews were three 

informants and six employees in the various municipalities. The study's objective was to see how 

local authorities are working with comprehensive internal communication, and to see if they use 

internal communication to benefit the employee’s satisfaction and wellbeing at the workplace. 

Employee experiences and perceptions of local internal communication have also been 

investigated. The results of the interviews have shown that local governments generally use their 

communication channels to disseminate information. Based on previous theories written by 

Heide (2005), it has been determined that there is some confusion of how information and 

communication should be used. Both informants and staff are agreed that the communication 

channels are working in the current situation, but they also thinks that the channels could be used 

more effectively than they do today. Exactly how the communication will evolve and become 

more efficient the informants do not know yet. But the informants constantly strive to create 

dialogue instead of monologue.  

 

In addition to a deeper understanding of local government comprehensive internal 

communication has also an immersion part been conducted to the study. Employee experiences 

and perceptions of what satisfaction and well being are have been taken into consideration. It has 

been shown that the employees who were interviewed are satisfied in their workplace. The 

technical communication resources that are used within the organization are not the main factor 

that ensures that employees are satisfied in their workplace. Both informant and employees 

believe that the sense of community is the most important aspects of job satisfaction. The 

informants in each municipality attach great importance that there should be a sense of 

community within the entire municipality. They want all of the employees, in all the 

municipality's operations, to feel that they are important pieces in a bigger picture. The employees 

relate comfortableness with their closest colleagues as most important for their job satisfaction. 

The social relationship between those in the same workgroup has been shown to be important 

for employees.  

Keywords: Internal communication, municipality, job-satisfaction and well being. 
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Sammanfattning 
 

Denna uppsats behandlar ämnet internkommunikation. Den största vikten har lagts vid att få 

djupare förståelse för undersökta organisationers strategi, struktur och policy samt hur deras 

kommunikativa praktiker används och fungerar. Undersökningen har utförts i tre av Värmlands 

kommuner nämligen Sunne-, Hammarö- och Karlstads kommun. En kvalitativ metod har 

använts i undersökningen i form av enskilda intervjuer. Sammanlagt nio intervjuer har 

genomförts. De som deltagit i intervjuerna är tre informatörer samt sex medarbetare inom de 

olika kommunerna. Undersökningens syfte har varit att se hur kommunerna övergripande arbetar 

med internkommunikation samt om de används för att gagna medarbetarnas trivsel på 

arbetsplatsen. Medarbetarnas upplevelser och uppfattningar av kommunernas 

internkommunikation har även undersökts. Resultatet av intervjuerna har visat att kommunerna 

generellt använder sina kommunikationskanaler för informationsspridning. Utifrån tidigare 

teorier ur bland annat Heides (2005) bok har det konstaterats att det råder en viss förvirring av 

hur information och kommunikation ska användas. Både informatörerna och medarbetarna är 

överens om att kommunikationskanalerna fungerar i dagsläget men de skulle kunna användas på 

ett effektivare sätt än vad de gör idag. Exakt hur kanalerna ska utvecklas och bli effektivare vet 

informatörerna inte än. Informatörerna strävar ständigt efter att skapa dialog istället för monolog.  

 

Utöver att en djupare förståelse för kommunernas övergripande internkommunikation 

eftersträvats har även en fördjupningsdel utförts i undersökningen. Medarbetarnas upplevelser 

och uppfattningar av vad trivsel och välmående är har tagits i beaktning. Det har visat sig att 

medarbetarna som intervjuats trivs på sin arbetsplats. De tekniska kommunikativa medel som 

används inom organisationen är inte den huvudsakliga faktorn som ser till att medarbetarna trivs 

på sin arbetsplats. Både informatörerna och medarbetarna anser att gemenskap är den viktigaste 

trivselaspekten. Informatörerna lägger stor vikt vid att det ska finnas en gemenskap inom hela 

kommunen. Medarbetare inom kommunens alla verksamheter ska känna att de ingår i en helhet. 

Samtidigt lägger medarbetarna i kommunhuset stor vikt vid att de ska trivas tillsammans med sina 

närmsta arbetskamrater. Den sociala relationen mellan de som ingår i samma arbetsgrupp har 

visat sig vara viktig för medarbetarna.  

 
Nyckelord: Internkommunikation, kommun, trivsel och välmående. 
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1 Inledning 

Forskning inom organisationskommunikation är omfattande och har funnits länge, den började 

växa fram under 1950- och 1960-talen. Tidigare forskning såg organisationerna som en plats där 

organisationsmedlemmarna var verksamma och kommunikationen ägde rum (Heide et al. 2005, 

s.18). Forskningen har med tiden utvecklats och fokuserar inte enbart på organisationen som ett 

objektivt fenomen, även sociala faktorer har fått betydelse. Det som är tydligast är att sedan 

forskningen började växa fram brukar organisationskommunikation handla om 

kommunikationen mellan organisationsmedlemmarna. Det som även kallas 

internkommunikation. Den största tyngdpunkten inom organisationsforskning har alltid legat på 

internkommunikation (Heide et al. 2005, s. 40). Även denna studie belyser internkommunikation.  

 

De organisationer som undersökts är tre kommuner i Värmlands län, Hammarö-, Sunne- och 

Karlstads kommun. Internkommunikation är ett brett begrepp och kan ha olika betydelser 

beroende på vad det står i relation till (Heide et al. 2005, s.43). I denna studie handlar det om 

vilka kommunikationskanaler kommunerna använder sig av inom kommunhuset för att 

medarbetarna ska kunna kommunicera med varandra. Organisationernas övergripande 

kommunikation i form av struktur, strategi och policys tas i beaktning för att ge en överblick hur 

organisationerna arbetar med sitt kommunikationsarbete. För att ta reda på hur 

kommunikationsarbetet samt kanalerna fungerar är medarbetarnas upplevelser och uppfattningar 

betydande då det är de som daglien kommunicerar med varandra utefter organisationernas 

kommunikativa riktlinjer.  

 

Syftet med studien är även att se hur medarbetarna upplever kommunikationens betydelse och 

relevans för trivsel på arbetsplatsen. Idag tenderar trivselkommunikation att reduceras till enbart 

information om fester och gemensamma fritidsaktiviteter (Heide et al. 2005, s. 104). 

Definieringen av begreppet verkar dock vara mer problematiskt än så. I denna studie finns en 

vilja att vidga denna aspekt och studera trivselkommunikation ur ett bredare och öppnare 

perspektiv. Genom samtal med medarbetarna undersöks trivselaspekternas betydelse i alla 

kommunikativa praktiker och skeenden på arbetsplatsen.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Hammarö, Sunne och Karlstads kommun 

övergripande arbetar med internkommunikation samt om, och i så fall hur, strategier, policys och 

kommunikativa praktiker utformas och används för att gagna medarbetarnas trivsel och 

välmående på arbetsplatsen. Uppsatsen har även för avsikt att undersöka medarbetarnas 

uppfattningar och upplevelser av internkommunikationen och dess betydelse för trivsel och 

välmående på arbetsplatsen.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur arbetar kommunerna övergripande med internkommunikation? 

- Använder kommunerna sig utav internkommunikativa medel som syftar till 

medarbetarnas trivsel och välmående på arbetsplatsen?  

- Vad har medarbetarna för uppfattning och upplevelser av kommunernas 

internkommunikation? 

- Överensstämmer medarbetarnas uppfattning och upplevelser med kommunens 

utformning av internkommunikationen? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Medarbetare – i denna studie är medarbetarna de personer som är kommunanställda som 

arbetar inom kommunhuset. Det är viktigt att studera och förstå medarbetarnas roller och 

uppfattningar för det är de som ska vara delaktiga och engagera sig i en dialog (Heide et al. 2005, 

s.112).  

 

Internkommunikativa medel – de kommunikationskanaler som finns inom kommunen för att 

medarbetarna ska kunna kommunicera mellan varandra. Både tekniska och muntliga 

kommunikationskanaler tas i beaktning i uppsatsen. Detta görs för att se vilka kanaler som både 

informatörerna och medarbetarna upplever som viktigast för att både kommunikation ska  

fungera samt vilka som bidrar till trivsel och välmående (Heide et al. 2005). 

 

Kommunikativa praktiker – alla de olika kommunikationsformer som finns på arbetsplatsen. 

De kan vara av teknisk eller muntlig form och förekomma i olika sammanhang (Heide et al. 2005, 

s.19). Kommunikativa praktiker handlar mer om den faktiska kommunikationen medan 

kommunikativa medel är ett redskap som används som kommunikationsväg. Hur dessa 



8 

 

kommunikativa praktiker går till i kommunerna har störst betydelse för att förstå medarbetarnas 

uppfattningar och upplevelser av internkommunikationen. 

 

Informationsspridning – hur organisationsmedlemmar på lättast och effektivast ska nås av viss 

information (Heide et al. 2005, s. 11). Huruvida organisationerna tillämpar informationsspridning 

är viktigt att ta reda på då tidigare forskning inom organisationskommunikation anser att det 

råder en viss förvirring mellan skillnaden på information och kommunikation (Heide et al. 2005, 

s. 11).  

 

Informell kommunikation – motsatsen till formell kommunikation. Human relations-

teoretikerna anser att informell kommunikation är viktigare än formell kommunikation. De ser 

organisationen som en levande organism och vad som händer inom den är viktigare än vad som 

händer utanför. I den informella kommunikationen läggs störst vikt på de sociala relationerna 

mellan organisationsmedlemmarna (Flaa et al. 1998, s. 46-48). Då det är medarbetarna och 

informatörerna som arbetar inom kommunhuset som ska undersökas är relationerna mellan dem 

viktiga att ta i beaktning. 

 

1.3.1 Avgränsningar 

Syftet med studien är att undersöka hur kommunerna arbetar med sin internkommunikation 

inom kommunhuset. Med kommunernas internkommunikation menas kommunens utformning 

av internkommunikation det vill säga vilka kommunikativa medel som används för att 

medarbetarna ska kunna kommunicera med varandra under en arbetsdag. För att ta reda på detta 

intervjuas informatörerna inom kommunerna. För att ta reda på hur internkommunikation inom 

kommunhuset i sin tur uppfattas och upplevs i praktiken intervjuas medarbetare inom 

kommunhuset.  

 

Många teoretiker anser att linjen mellan internkommunikation och externkommunikation börjar 

suddas ut, de anser att de är beroende av varandra. Det de har gemensamt är att båda delar måste 

fungera för att helheten, det vill säga organisationens kommunikation, ska fungera.  

Om medarbetarna får ta del av externkommunikationen, genom till exempel utgivna broschyrer, 

kan de skapa identifikation med organisationen (Heide et al. 2005, s. 72-73). Även om dessa 

begrepp lever i symbios med varandra kommer fokuseringen i denna studie ligga på 

internkommunikation då undersökningarna specifikt riktar sig till organisationens interna arbete. 

För att kunna se hur kommunernas internkommunikation, strategier, struktur och policys 
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fungerar i praktiken måste någon som tar del av dem få uttrycka sig, därav valet att intervjua 

medarbetare. Detta är inte enda anledningen till att störst fokusering läggs på medarbetaren. 

Kommuner är offentliga organisationer som är politiskt styrda. Flaa skriver i kapitel två om 

byråkratiteori att många politiskt styrda organisationer är byråkratiskt uppbyggda. En byråkratisk 

organisation innefattar fler led än en modern platt organisation (Flaa et al. 1998, s.22, 139). 

Anledningen till att kommuner behandlas i uppsatsen är för att de är byråkratiskt uppbyggda 

vilket innebär att internkommunikationen har längre väg att gå än i en horisontell 

organisationsstruktur, vilket är intressant att undersöka för syftet. ”Ju fler led som informationen 

ska passera genom, desto fler blir möjligheterna till förvrängningar och missförstånd” (Flaa et al. 

1998, s.139). 

 

1.3.2 Disposition 

I detta dispositionskapitel presenteras en kort sammanfattning av varje kapitels innehåll. 

I bakgrundskapitlet presenteras de tre olika kommunerna och ger en översiktlig inblick i deras 

arbete, mål och visioner. I det tredje kapitlet framhävs de teoretiska utgångspunkterna i arbetet. 

Tidigare forskning och teorier belyses som är viktiga aspekter för syfte och frågeställningar. 

Kapitel fyra är metodkapitlet. Här beskrivs metodvalet, urvalet av informanter, intervjumanualens 

utformning samt genomförandet av intervjun. I kapitel fem är intervjuernas transkriberingar 

skrivna i sammanfattad resultatform. Det sammanfattade resultatet analyseras och tolkas i ljuset 

av de teoretiska utgångspunkterna och frågeställningarna i ett analyskapitel. Det tänkta resultatet 

jämförs med det faktiska resultatet. Även slutsatser presenteras utifrån analys. För att ge läsaren 

en lättöverskådlig blick över slutsatserna har de viktigaste aspekterna kursiverats. Kapitel sex är 

diskussionskapitlet. Här sker en reflektion över arbetet i sin helhet. Tankar kring arbetet delas 

samt förslag på vidareforskning ges. I kapitel sju återfinns alla referenser. 

 

2 Bakgrund 

Hammarö kommun  

Hammarö kommun är en skärgårdskommun som ligger cirka 7 km utanför Värmlands största 

stad Karlstad. Kommunen har 14 900 invånare och huvudorten heter Skoghall där även 

kommunhuset är beläget. Deras vision om ”ett gött liv” syftar enligt kommunen till den 

värmländska livsfilosofin. Hammarö omges av Sveriges största sjö Vänern, kommunen har en 

vacker miljö vilket hjälper dem att förverkliga deras vision (www.hammaro.se).  

http://www.hammaro.se/
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Utöver sin vision och vackra skärgårdsmiljö har kommunen gått från att vara ett brukssamhälle 

till en modern industrikommun. I huvudorten Skoghall ligger Stora Enso Skoghall AB som är 

världsledande med att tillverka kartong och papper till livsmedel. Hammarö kommun bedriver en 

politik som ska få besökare och invånare att uppleva deras vision ”ett gött liv”.  

 

Karlstads kommun 

Karlstad är Värmlands största stad med 84 000 invånare. Karlstads kommun arbetar med sin 

vision Livskvalitet Karlstad 100 000. Deras mål är att se till att Karlstad ska vara en bra stad att 

bo och arbeta i och de vill uppnå invånarantalet 100 000. Karstad är känt för uttrycket ”sola i 

karlstad” som används flitigt inom kommunarbetet. De använder sig även av en sol som logotyp 

och varumärke. 

 

Vad gäller kommunens internkommunikation skriver de på sin hemsida att ”god kommunikation 

är ett ledningsverktyg som bidrar till att kommunens övergripande mål uppfylls och att beslut får 

snabbare genomslag. Ett framgångsrikt kommunikationsarbete bidrar också till att öka 

medarbetares delaktighet, motivation och ansvar på arbetsplatsen och medborgarnas förtroende 

för kommunen” (www.karlstad.se). 

 

Sunne kommun 

”Sunnes slogan Sagolika Sunne står för berättartradition, spetskompetens och livskvalitet” 

(www.sunne.se). Sunne ligger beläget mitt i Värmland nära den norska gränsen. I denna ort finner 

vi 13 400 invånare och ett företagsklimat som ligger på 30:e plats i Sverige, vilket innebär 

Värmlands bästa näringslivsklimat.  

 

De har liksom Karlstad ett huvudmål att öka antalet invånare, deras mål är 15 000 invånare. De 

satsar på att ha nöjda medarbetare, medborgare och företagare som alla kan bidra till att fler vill 

stanna kvar eller flytta till Sunne. Deras berättartradition och starka vilja att bedriva en god 

företagsamhet finner vi bland annat i deras historik. Författaren Selma Lagerlöf är starkt 

sammankopplat med Sunne kommun då hon bodde på Mårbacka som idag fortfarande går att 

besöka i kommunen. Hon skrev bland annat berättelsen om Nils Holgersson och var engagerad i 

att bedriva ortens utveckling. Selma Lagerlöf spa och hotell är även en attraktion som lockar både 

privatpersoner och företag att besöka Sunne. 

 

 

http://www.karlstad.se/
http://www.sunne.se/
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Kommunikation är begreppet som genomsyrar denna studie. Det är ett begrepp som kan 

användas i fler sammanhang än inom organisationer. I följande kapitel förklaras begreppets 

betydelse i just denna kontext, organisationskommunikation. Den största fokuseringen ligger på 

internkommunikation inom organisationer. I början av varje kapitel presenteras varje kapitels 

innehåll. Detta görs för att beskriva hur och varför teorierna kommer att användas i uppsatsen.  

 

3.1 Organisationskommunikation 

Detta kapitel har för avsikt att framhäva varför kommunikation är viktigt inom organisationer 

och vilka faktorer inom internkommunikation som tidigare lagts störst vikt vid. Anledningen till 

att den tidigare forskningen inom organisationskommunikation framhävs är för att i resultat och 

analys kunna jämföra teori med praktik. Det finns en vilja att ta reda på om kommunernas 

kommunikativa praktik idag används enligt tidigare teorier inom organisationskommunikation 

och om de faktorer som nämns i teorin är lika viktiga i praktiken för organisationerna. Genom att 

jämföra teorier med praktik kan en djupare förståelse för kommunernas utformning av 

internkommunikation uppnås.  

 

Organisationskommunikation var ett obekant begrepp fram till 1960-talet. Den tidiga forskningen 

ansåg att ledningsperspektivet var viktigt. Chefens roll var viktigast, han eller hon skulle kunna 

förklara fakta för medarbetarna så de blev samarbetsvilliga, solidariska, mer produktiva och 

arbetade hårdare. När denna forskning utfördes stod inte kommunikation i centrum av 

forskningen, det var snarare en biprodukt. Källorna som hypoteserna hämtades ifrån var inte 

heller kommunikationsvetenskapliga (Heide et al. 2005, s. 44). Idag är kommunikation ett 

begrepp som används flitigt inom organisationsforskning. ”Det är omöjligt att tänka sig en 

organisation utan kommunikation - en sådan skulle snabbt förtvina. Koordinering, styrning och 

ledning skulle vara omöjlig” (Heide et al. 2005, s.9). Författarna skriver även att tidigare har 

internkommunikation inte synliggjorts i varken privata eller offentliga organisationer, men idag 

har internkommunikation fått en större och viktigare betydelse för dem (Heide et al. 2005, s.9). 

Författarna i boken Kommunikation & organisation anser att kommunikation är en av de viktigaste 

faktorerna inom en organisation. De skriver även att, trots att det är en av de viktigaste faktorerna 

tas de fortfarande för lätt på inom många organisationer. Kommunikation är något medlemmarna 

inom en organisation tar för givet och även blandar ihop med informationsspridning. Med 

informationsspridning menas hur organisationsmedlemmarna lättast och effektivast ska nås av 

viss information. Det råder även brist på utbildad chefspersonal inom många organisationer, de 
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saknar kunskap i kommunikationsfrågor (Heide et al. 2005, s. 11). ”Kommunikation är en 

förutsättning för att organisationer ska kunna existera och fungera” (Heide et al. 2005, s.11). 

 

För att kommunikation ska kunna existera måste medarbetarna inom organisationen kunna 

kommunicera med varandra. Enligt Chester Barnard (Barnard, 1938/ 1968) är det ett måste att 

medarbetarna ska kunna kommunicera med varandra för organisationens överlevnad. Barnard 

ansåg även att relationen mellan människor är en viktig aspekt att ta hänsyn till. ”Han betonade 

dessutom att informell kommunikation är värdefull för organisationen under förutsättning att 

den hanteras med omsorg” (Heide et al. 2005, s.17).  

 

3.2 Human relations-skolan 

Detta kapitel kan huvudsakligen kopplas till fördjupningsdelen i uppsatsen, det vill säga viljan att 

ta reda på vad medarbetarna uppfattar som trivsel och välmående på arbetsplatsen. Human 

relations-teoretikerna utgår från sociologiska variabler och en harmoniaspekt. Huruvida viktigt 

detta är för att medarbetarna ska trivas på arbetsplatsen kommer i analysdelen att tas i beaktning. 

Även teorin om hur viktig arbetsgruppen är för den enskilda medarbetaren kommer att 

analyseras.   

 

Human relations är en tidig historisk organisationsteori som växte fram i takt med att ett 

organisationssamhälle utvecklades. Grundarna till human relations-skolan såg hur samhället blev 

mer och mer automatiserat. Maskiner blev viktigare för produktionen inom organisationerna 

medan den sociala funktionen hamnade i skymundan. Human relations-skolan vill att 

medarbetarnas sociala arbetsförhållanden ska ha den största betydelsen inom organisationen.  

De ser den informella kommunikationen som viktigare än den formella. En organisation ska ses 

som en egen organism som inte kan planeras teoretisk, den lever sitt eget informella liv. Human 

relations-teoretikerna utgår ifrån sociologiska variabler. De behandlar även medarbetarna som en 

arbetsgrupp istället för individer. Anledningen till att det gjorde det var på grund av genomförda 

undersökningar som visade att människor inte reagerar som enskilda individer, de reagerar i 

grupp inom organisationen. De måste därför behandlas på samma sätt som de reagerar.  

Det är lättare att påverka en grupp människor i en situation som består av deltagande och 

ömsesidig kommunikation. Detta är även positiva faktorer för att lösa organisationsproblem.  

Human relations-teoretikerna anser även sociala belöningar som beröm, ökad självkänsla och 

trygg anknytning till gemenskapen är bättre för människan än till exempel ekonomiska belöningar 

(Flaa et al. 1998, s. 46 - 48).  
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De ser även till harmoniaspekten inom organisationen. Om medarbetarna trivs desto effektivare 

blir de i sitt arbete. De anser även att ledningen har en viktig roll inom organisationen, det är de 

som ska ge medarbetarna de sociala belöningarna. De ska berömma medarbetarnas arbete och 

gärna tilltala dem vid förnamn (Flaa et al. 1998, s. 46 - 48).  

 

Forskning om vad som påverkar medarbetarna på arbetsplatsen har gjorts både på mikro- och 

makronivå. Med mikronivå menas forskning på individuell nivå och makro står för kollektiv 

forskningsnivå (Katz & Kahn, 1978, s. 12-13). Som skrivits ovan anser tidiga human relations-

skolan att medarbetarna ska behandlas som arbetsgrupper istället för individer då det är lättare att 

påverka dem i grupp. Katz & Kahn (1978) anser att det har skapats förvirring om nivåer av 

beskrivning och förklaring. Den äldre industriella psykologiska forskningen har försummat 

forskningen på kollektiv nivå och sociologer behandlar hellre människor på individnivå. De 

ifrågasätter skillnaden som forskare gör på mikro- och makronivå. De ifrågasätter genom att 

formulera frågan: Har vi inte att göra med individer på båda nivåerna? (Katz & Kahn, 1978, s. 

13).  

 

3.3 Internkommunikation 

Internkommunikation kan ha många betydelser. Ställs en fråga om internkommunikation kan 

man få många olika svar. Begreppet måste definieras i en fråga, gäller det kommunikation med 

ledningen, mellan medarbetarna, kommunikationskanaler, informationsspridning eller 

organisationens struktur, policy eller strategi? (Heide et al. 2005, s. 43). Kommunikation på 

arbetsplatsen handlar om att skapa gemensam förståelse för organisationen och de gemensamma 

målen samt att skapa relationer mellan varandra. ”Grunden för sociala relationer är 

kommunikation” (Heiden et al. 2005, s. 19). På de flesta arbetsplatser idag utgör olika 

kommunikativa praktiker en huvudsysselsättning under arbetsdagen kommunikation. 

Medarbetarna deltar i möten, talar med varandra vid kaffeautomaten, vid lunchbordet, läser mejl, 

skriver mejl eller tar del av en rapport. Varje dag kommunicerar medarbetarna på arbetet, kanske 

utan att tänka på det (Heide et al. 2005, s.19).  

 

Då internkommunikation är ett brett begrepp som kan ha många betydelser har underteman i 

detta kapitel formats och internkommunikation har satts in i respektive sammanhang för att visa 

hur internkommunikation används i de olika sammanhangen samt inom vilka sammanhang 

internkommunikation tidigare forskats inom. De underteman som presenteras handlar om olika 

kommunikationskanaler och hur medarbetaren kan bete sig i arbetsgrupper samt som enskild 
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individ. Dessa teorier kommer att jämföras med resultatet och diskuteras i analysdelen för att se 

vilka faktorer som är viktigast för medarbetarnas trivsel och välmående på arbetsplatsen. De 

kommer även analyseras för att få djupare förståelse för kommunens användning av 

kommunikationskanaler. 

 

3.3.1 Strategi och struktur 

Organisationers internkommunikation kan ske på olika sätt beroende på hur organisationers 

strategi och struktur ser ut. Strategi är ett ord som har sitt ursprung inom militären. Det står för 

att samordna människors insatser. Begreppet innefattar en samordning av de överordnades beslut 

om gemensamma riktlinjer, mål och aktiviteter. En strategi ska fungera som ett rättssnöre inom 

en organisation för att kunna arbeta enhetligt mot samma mål (Heide et al. 2005, s. 118 -119).  

 

Struktur i sin tur används inom organisationer för att fördela ansvar mellan medarbetare och talar 

om hur organisationen ska samordnas och styras (Heide et al. 2005, s. 78). I stora drag talar 

organisationsstrukturen om hur en organisation är uppbyggd. En kommun består till exempel av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse, olika förvaltningar och så vidare. ”Strukturer uppstår ur 

kommunikationsprocesser, och påverkar också framtida kommunikationsmönster” (Hedide et al. 

2005, s. 80). Dessa mönster ser till att medarbetarna inte behöver fundera på hur de ska göra 

något, det finns redan en struktur till hur saker och ting ska göras. Nackdelen med strukturer är 

att de kan vara hämmande om de blir för starka, kreativiteten hindras (Heide et al. 2005, s. 80). 

Struktur är en av de grundläggande beståndsdelarna hos organisationer och de både formar och 

formas av kommunikation. Strukturer ser till att olika uppdelningar skapas inom organisationen. 

Sådana uppdelningar som till exempel arbetsfördelning, roller och olika enheter. Dessa 

uppdelningar som skapas blir samtidigt en förutsättning för kommunikationen (Heide et al. 2005, 

s.94).  

 

3.3.2 Arbetsgrupper 

En uppdelning som är vanligt förekommande på arbetsplatser är arbetsgrupper. ”Det är viktigt 

för oss individer att identifiera oss med en grupp” (Heide et al. 2005, s.94). Genom att 

kommunicera med varandra i dessa grupper skapas en social verklighet. Den kan vara delvis 

gemensam och delvis individuell. Alla människor är olika och har oftast olika bakgrunder vilket 

påverkar hur vi upplever och uppfattar till exempel budskap i en kommunikation (Heide et al. 

2005, s. 35 - 36). ”I alla grupper av medarbetare i en organisation finns en variation i tolkningar 

och förståelse av verkligheten” (Heide et al. 2005, s. 36). Även om gruppen består av olika 
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individer skapas en identifikationsprocess där gemensamma betydelser, normer och värderingar 

uppstår. Arbetsgruppen kan enligt Heide så småningom bli en subkultur (Heide et al. 2005, s.94). 

 

För att beskriva arbetsgruppens betydelse inom en organisation kommer följande stycke att 

handla om medarbetaren som individ samt den sammanhållning en grupp kan skapa. Sociologen 

Erving Goffman (1998) skriver i sin bok Jaget och maskerna om att vi alltid väljer vilken omgivning 

vi vill befinna oss i. Han skriver att vi som individer spelar teater. Scenen kan vara till exempel 

arbetsplatsen. För att exemplifiera Goffmans teorier låter vi medarbetaren vara ”Jaget”. ”Jaget” 

använder sig utav en fasad för att inge ett visst intryck hos sina arbetskamrater, detta kan ske 

både medvetet och omedvetet. Arbetsplatsen och arbetsgruppen är den omgivning medarbetaren 

väljer att omge sig utav, vilket han kallar för inramning (Goffman, 1998, s. 28 - 29). Teamet eller 

arbetsgruppen som medarbetaren befinner sig i består av andra medarbetare som även de 

använder sig utav en fasad för att göra intryck. Dessa personer kan använda sig av individuella 

fasader som kan komma att överensstämma med varandra och fungera bra tillsammans 

(Goffman, 1998, s. 75). Arbetsgruppen kan spela teater bra ihop tillsammans, men om en 

medarbetare blir utan arbetsgruppens upplysningar kan personens roll tas ifrån honom eller 

henne. Detta skapar förvirring och medarbetaren vet inte vilken roll han eller hon ska inta 

(Goffman, 1998, s. 83).  

 

Ett team eller en arbetsgrupp kan även bli så sammansvetsade att de får svårt att sluta spela teater 

och kommunicera med andra arbetsgrupper. Enligt Goffman (1998) kan de båda grupper som 

ska kommunicera mellan varandra hålla så hårt på sina poseranden att istället för att sluta spela 

teater hjälper de den andra gruppen att uppehålla sin fasad (Goffman, 1998, s. 183). Denna teori 

kan delvis relateras till Heides (2005) teori om arbetsgruppen som subkulturer. Arbetsgruppens 

gemensamma värderingar och normer har blivit så starka att de inte kan sluta posera och strävar 

endast efter att uppehålla sin gemensamma fasad. Kommunikationsproblem kan oftast uppstå 

mellan olika arbetsgrupper då deras gemensamma värderingar, normer och regler inte 

överensstämmer med andra gruppers identitet (Heide et al. 2005, s.94). 

 

För att kunna skapa identifikation med sin organisation behöver vi känna att vi kan identifiera 

vilka vi är och skapa en förståelse för vår situation (Heide et al. 2005, s. 170). Sara von Platen 

(2006) skriver i sin avhandling: Internkommunikation och meningsskapande vid strategisk 

organisationsförändring, att ”människor placerar sig själva och andra i sociala kategorier”. Att känna 

social tillhörighet ger svar på frågan: Vem är jag? När medarbetarna skapar identifikation kan de 
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ställa sig frågan: Vem är du? Svaret på den andra frågan kan ges genom att använda sig utav 

stereotyper. Medarbetarna kan tilldela sina gruppkamrater vissa karaktärsdrag (Von Platen, 2006, 

s. 43).  

 

Von Platen (2006) skriver även i sin avhandling om rollidentitet. Hon skriver att rollidentiteter 

svarar på frågan: Vem gör vad? I vissa fall är rollerna redan tilldelade efter medarbetarnas olika 

arbetsuppgifter. I och med rollidentiteterna skapas ett förväntat beteende i vissa situationer. 

Rollerna är till för att skapa systematik, tanke och handling i den sociala verkligheten. ”All 

mänsklig aktivitet som upprepas ofta, till exempel rollspecifika handlingar för en scenograf, bildar 

praktiska och föreställningsmässiga mönster” (Von Platen, 2006, s. 47).  

 

Goffmans (1998) teori om att medarbetaren kan förlora sin fasad om han eller hon blir 

undanhållen information ifrån gruppen kan jämföras med Von Platens (2006) teori om 

rollförskjutningar. Ibland kan nya definitioner av roller behöva förhandlas fram. Om en 

medarbetare i gruppen blir undanhållen denna information leder det som Goffman (1998) skriver 

till att medarbetaren kan tappa sin fasad och bli förvirrad av situationen. Rollfördelning kan vara 

mest framträdande i små arbetsgrupper vilket bidrar till risk för konflikter inom gruppen (Von 

Platen, 2006, s. 47). Därför är det viktigt att alla inom gruppen blir informerade om vad som 

händer. 

 

3.3.3 Den enskilda medarbetaren 

Även om en medarbetare är en del av en arbetsgrupp är medarbetarna fortfarande sin egen 

individ. Människan som individ reagerar olika på saker och ting. På arbetsplatsen kan 

medarbetarna reagera olika på organisationens praktik. Medarbetarna har olika behov och 

tolerans vad gäller till exempel ledarskap, interaktion och arbetsansvar. Bowditch och Buono 

(2005) hävdar att människors olika personligheter påverkar hur de uppfattar och upplever sin 

sociala verklighet. Författarna delar upp människans personlighet i fem personligheter. Den 

välorganiserade och framåtblickande, öppna och sociala, nyfikna, känslomässigt osäkra och den 

pålitliga och omtyckta. Även om det inte är helt klart hur dessa egenskaper och individuella 

personligheter utvecklas, tycks det finnas tre stora influenser. Våra fysiska egenskaper och vårt 

biologiska påbrå begränsar hur vi kan anpassa oss till vår miljö. Vår socialisering och kultur i vår 

grupp och vårt samhälle. Olika händelser i livet, känslor och andra situationsfaktorer vi upplever. 

Dessa influenser både formar och fastställer det unika i personer och ansvarar för de beteenden 

och yttringar som vi kallar personlighet (Bowditch & Buono 2005, s. 47).  
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Utöver människans egen personlighet skriver även Bowditch och Buono (2005) om hur 

människan ser sig själv. Vad vi än gör påverkar synen på oss själva hur vi reagerar, vad vi säger 

och gör. Dessa påverkande interaktionsfaktorer delar författarna upp i fyra delar. Den första 

faktorn är värden, vad som är viktigt i livet för individen. Den andra är övertygelse, vad 

människor har för bild av hur världen ser ut och fungerar. Den tredje är kompetens, vad 

individen har för kunskap, förmåga och färdigheter för att handskas med världen. Den fjärde 

faktorn handlar om personliga mål. Vad individen eftersträvar för mål för att uppfylla det 

grundläggande behovet (Bowditch & Buono 2005, s.49).  

 

Dessa teorier om personlighet och synen på oss själva kan vara utgångspunkter för hur vi agerar 

på arbetsplatsen i olika situationer samt vad vi har för behov för att uppnå vår egen 

tillfredsställelse.  

 

3.3.4 Chefens roll 

Att känna tilltro och ha bra kontakt med varandra på arbetsplatsen är viktigt. Genom tidigare 

undersökningar har det visat sig att det inte enbart är kontakten mellan medarbetare som är 

viktig. Även förhållandet mellan över- och underordnande och andra avdelningar är betydelsefullt 

(Bradley, 1979, s. 129).  

 

Idag består chefens roll av att kunna bearbeta och minska all överflödig information. Han eller 

hon ska kunna förädla och förklara informationen för sin medarbetare. Chefen har även i uppgift 

att skapa dialoger istället för att endast delge information (Heide et al. 2005, s. 102). 

Medarbetarna kan idag uppleva att det finns alltför mycket information och för lite tid för att 

kunna bearbeta den. De anser att det är chefens uppgift att ge dem den relevanta informationen. 

Det är också chefens uppgift att ge informationens budskap en mening, detta kan han eller hon 

göra genom att sätta in informationen i en kontext (Heide et al. 2005, s. 106). Utöver chefens 

informationsansvar så ska även han eller hon inge en trygghet hos sina medarbetare. I den 

mittposition chefen befinner sig i måste han eller hon ha en egen filosofi att följa för att inge 

trygghet hos medarbetarna. En av de främsta funktionerna en chef också ska ha är att se till att 

utveckla arbetet, sina medarbetare och även sig själv (Engquist, 1994, s.146 – 147). Som chef kan 

det även innebära att man ska betraktas som en ledare. ”En person uppfattas som stark om han 

tror på sig själv och tycker han är någon och kan driva frågor – och som varm om han kan visa 

egna svagheter och leva sig in i andras känslor” (Engquist, 1994, s. 151). Det gäller för cheferna 

att hitta balansgången mellan att vara en stark och varm person på samma gång. Om en person 
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uppfattas som att han är någon kan han upplevas som osympatisk och om han visar sina 

svagheter kan medarbetarna ha svårt att se honom som en ledare (Engquist, 1994, s. 151). 

 

3.3.5 Möten 

Simonsson (2005) har genomfört en undersökning om hur chefer prioriterar rätt sorts 

information eller inte till sina medarbetare. Författaren utgår från olika kategorier för att analysera 

möten i olika grupper. För att se vad som tas upp i mötena utgår Simonsson från olika slags 

innehåll, bland annat arbetskommunikation, nyhets- och lägeskommunikation, styr- och 

förändringskommunikation, värderings- och kulturkommunikation och trivselkommunikation.  

I förhållande till innehållet utgår författaren från olika nivåer inom organisationen. Mikro är den 

nivå som behandlar information om den egna gruppen. Meso består av information om den 

större enhet inom organisationen som gruppen tillhör. Makro som är information i sin helhet 

samt omvärldsinformation. Denna undersökning genomförs för att se hur möten används i 

relation till andra kommunikationskanaler mellan chef och medarbetare. Simonsson anser att 

möten är den bästa kommunikationskanalen för att tillsammans kunna förstå svårtolkade 

budskap. Det behövs snarare fler än färre möten inom organisationer. Men för att mötena ska bli 

så givande som möjligt måste de handla om rätt saker, vilket de enligt Weick (1995) inte gör idag. 

Idag används möten för att diskutera enklare saker som egentligen skulle kunna förmedlas genom 

andra kanaler (Heide et al. 2005, s. 105 - 106). Istället skulle de användas till en meningsskapande 

process. Då information betyder olika för människor skulle möten kunna användas till att skapa 

gemensamma betydelser inför informationen. Här kan allas olika tolkningar och argumentationer 

diskuteras och ett gemensamt handlingsmönster kan skapas. Detta gäller även om en arbetsplats 

bestämmer sig för att införa fler möten. Rena informationsmöten är onödiga även om 

mötestillfällen expanderas (Heide et al. 2005, s.93).  

 

3.3.6 Fika- och lunchrummet 

Det är inte endast vid möten medarbetarna diskuterar viktiga frågor som gäller arbetet. Gunnar 

Ekman (1999/ 2003) anser att det vardagliga småpratet är mycket betydande, detta går cheferna 

oftast miste om. Beslut som eventuellt fattas vid möten fortsätter att diskuteras vid fika- eller 

lunchbordet. Medarbetarna diskuterar ett beslut och skapar en mening runtikring det, budskap 

tolkas och vilka konsekvenser som blir avgörs. Cheferna måste vara med i detta småprat (Heide 

et al. 2005, s. 25).  
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3.3.7 Intranät och e-post 

Utöver möten, fika- och lunchrum som kommunikativ arena finns även tekniska 

kommunikationskanaler som medarbetare ska använda sig utav. I organisationer strävas det efter 

att skapa en gemensam praktik. Det vill säga att medarbetarna inom en organisation ska ha 

tillgång till gemensam kunskap och praktik inom ett visst arbetsområde (Heide et al. 2005, s. 140). 

Intranät har idag blivit en vanlig kanal att använda sig utav för att lägga ut gemensam information 

som berör alla inom organisationen. Intranät är en webbsida som är till för interninformation. 

Enligt Heide (2005) kan sidan vara en bra grund för medarbetarnas gemensamma lärande. Risken 

med användning av intranät är att all samlad information kan uppfattas som rörig för 

medarbetarna. Det blir svårt för dem att sortera och hitta den information de vill åt. De kan även 

uppleva intranätet som ett informationsöverflöd som skapar svårigheter att avgöra vilken 

information som är viktig eller mindre viktig att ta del av (Heide et al. 2005, s. 142 - 143). Tidigare 

forskning visar även att det i sin tur kan vara svårt för medarbetarna att fatta beslut (Heide et al. 

2005, s. 143). Medarbetarna kan även uppleva att det inte finns tid för att använda intranätet för 

lärande, det kan uppstå problem med brandväggar mellan organisationens avdelningar. Det kan 

även uppstå skepsis mot sidan då medarbetarna har tidigare negativa erfarenheter av att hitta 

information. Det kan även vara svårt att tolka meningen i den information de får ta del av (Heide 

et al. 2005, s. 143). 

 

Enligt Heide (2005) är e-post ett bättre alternativ för medarbetarna så länge de befinner sig i en 

praktikgemenskap. Om medarbetarna gör det är det lättare att tolka och förstå information från 

den medarbetaren mejlar med. De är insatta och arbetar med samma praktik och vet vad den 

andre skriver i mejlet. Därmed blir det lättare att tolka och förstå vad som menas med mejlet 

(Heide et al. 2005, s. 145).  

 

Slutsatser som har dragits av kommunikationsteknik som e-post och intranät är att de är bra 

komplement, men dialogen är den viktigaste faktorn för att kommunikation ska bli betydelsefull 

och kunna tolkas (Heide et al. 2005, s. 146). 

 

3.4 Trivsel 

I detta kapitel framhävs uppfattningen om hur trivselkommunikation har en tendens till att 

enbart definieras som information om fester i Heides (2005) bok. I denna uppsats finns en vilja 

att undersöka trivsel i förhållande till internkommunikation ur ett bredare och öppnare 

perspektiv. Detta kapitel ska framhäva tidigare teorier som anses vara viktiga för att medarbetarna 
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ska trivas på arbetet. I detta kapitel diskuteras psykiska effekter och internkommunikation som 

verktyg för att skapa välbefinnande. 

 

Enligt Human relations-skolan ansåg man att organisationens produktion var som störst när 

trivseln är som störst. De ansåg att medarbetarna inom en organisation skulle känna sig som 

lyckliga familjemedlemmar som sjunger under arbetstid och skyndar sig till arbetet för att inte 

missa den trevliga gruppgemenskapen (Flaa et al. 1998, s.47 - 48).  

 

Idag kan ibland trivselkommunikation definieras enbart som information om fester och 

gemensamma fritidsaktiviteter (Heide et al. 2005, s. 104). Till viss del har forskare försökt 

undersöka vad människan uppfattar som trivsel på arbetsplatsen. ”Att ställa frågor om trivsel och 

attityder är viktigt. Individen är den som bäst värderar sin egen miljö” (Bradley, 1979, s. 16). Chris 

Segrin (2005) anser att trivsel är sammankopplat med psykisk- och fysiskhälsa, social anpassning, 

relationstillfredsställelse och karriärframgång. Han anser att alla dessa faktorer främjar människan 

livskvalitet. Segrin (2005) hävdar inte att dessa faktorer är avgörande för att medarbetaren ska 

trivas på arbetsplatsen. Men det är aspekter som kan tas i beaktning i relation till trivsel på 

arbetsplatsen. Kevin Daniels (2000) skriver i sin vetenskapliga artikel om åtgärder av fem aspekter 

av affektivt välbefinnande i arbetet. Han studerar fem aspekter med motsägande betydelse: 

Ångest – välbefinnande, depression – nöje, uttråkad – entusiastisk, trötthet – livskraft samt arg – 

lugn. Kevin Daniels (2000) fokuserar på psykologiska aspekter av trivsel medan Von Platen 

(2006) fokuserar på hur organisationens kommunikationsprocesser kan hjälpa medarbetarna att 

trivas på arbetet under organisationsförändringar.  

 

Daniels (2000) skriver i sin undersökning att det finns en lång tradition inom organisationsteori 

som betonar att psykologiskt välbefinnande är en viktig aspekt. Han hävdar även att psykologiskt 

välbefinnande har hindrats på två sätt. Det första beror på att organisatoriska forskare använde 

en del åtgärder som förväxlade välfärd med kognitiva processer som påverkade välbefinnandet. 

För det andra, arbetsrelaterat psykiskt välbefinnande har ofta snävt operationaliserats som trivsel.  

En metod som övervinner dessa brister är att värdera emotionellt välbefinnande. Affektivt 

välbefinnande, som han kallar det, speglar ofta erfarenhet av positiv påverkan och sällan 

erfarenhet av negativ påverkan. Även psykiskt välbefinnande består av ett antal komponenter, 

inklusive emotionellt välbefinnande, kompetens, aspiration, autonomi, integrativ funktion och 

tillfredsställelse. Affektivt välbefinnande är flerdimensionellt, och kan fånga nyanser, komplexitet 
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och förändringar i upplevelsen av arbetet som allmänna endimensionella åtgärder inte kan. 

Affektivt välbefinnande är domänspecifikt och kan mätas i förhållande till det arbete.  

 

Von Platen skriver i sin undersökning att vid en organisatorisk förändring kan medarbetare känna 

oro och stress inför förändringen. Internkommunikationen blir det viktigaste medlet att använda 

sig utav för att medarbetaren ska känna sig lugn. Hon skriver att medarbetaren har under en lång 

tid byggt upp en förståelse för organisationens mål, kollegorna och för sitt arbete. Förståelsen 

medarbetaren bygger upp för sitt arbete görs genom internkommunikation. Kommunikationen är 

även grunden för medarbetarnas vardagliga arbete.  Det gäller med hjälp av internkommunikation 

att få medarbetarna att se till exempel en förändring som något positivt. Om detta lyckas kan 

medarbetarna så småningom skapa en ny och positiv förståelse för arbetet. Daniels (2000) skriver 

att det är de positiva psykologiska känslorna som påverkar det psykiska välbefinnandet. 

Internkommunikation kan fungera som ett verktyg för att skapa lugn hos medarbetaren i en 

förändring istället för ilska. Genom att omvandla ilska till lugn når vi den positiva effekt för det 

psykiska välbefinnandet som Daniels (2000) skriver om. 

 

4 Metodbeskrivning  

Den metod som har använts i denna undersökning är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Valet av metod var lämpligast för syftet då det är människors upplevelser och uppfattningar som 

har haft störst fokusering. I Metodboken för medievetenskap skriver författarna att kvalitativa 

intervjuer är lägligt att använda sig utav när människors uppfattningar, värderingar och handlande 

ska samlas in som data och analyseras (Östbye et al. 2004, s.99). Författarna skriver även att 

fördelen med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren kan få reda på information som annars kan 

vara svårt att få tillgång till. Informanternas sätt att tala ger tillgång till deras samtalssätt och 

begreppsapparat inom organisationen. Egna hypoteser och kunskapsmodeller kan även testas 

under intervjuns gång (Östbye et al. 2004, s.101).  

 

Varje informant intervjuades enskilt. Anledningen till att medarbetarna intervjuats enskilt är för 

att ”analyser på individnivå fokuserar på individuella egenskaper och beteendemönster i ett 

organisatoriskt sammanhang. De enskilda aktörernas egenskaper och attityder, liksom 

relationerna mellan dem, utgör oftast den beroende variabeln, dvs det förhållande som ska 

förklaras” (Flaa et al. 1998, s.15). 
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En anledning till att kommunikationsfrågor inte har prioriterats som de borde är att det är svårt 

att mäta dem i siffror. Det är svårt att tyda vilket mervärde en välfungerande kommunikation ger 

en organisation (Heide et al. 2005, s. 21). Genom en enkät skulle samband behövt klargöras, 

vilket skulle varit svårt då kommunikationsprocesser är komplexa (Heide et al. 2005, s. 21). 

Meningen med intervjuerna har varit att få ökad förståelse för organisationernas utformning av 

internkommunikation, samt att få en djupare inblick i medarbetarnas personliga upplevelser och 

uppfattningar av internkommunikation och trivsel på arbetsplatsen. ”Det intressanta är att förstå 

människors uppfattningar, eftersom det är människors uppfattningar som påverkar hur de tänker 

och agerar” (Heide et al. 2005, s. 39). Under intervjun kan även spontana frågor ställas som är 

relevanta för syftet. En flexibilitet erbjuds och ger möjlighet att ställa uppföljande frågor under 

intervjuns gång (Östbye et al. 2004, s.103). De uppföljande frågorna som ställdes under 

intervjuerna har i efterhand kunnat kategoriseras utefter de förutbestämda teman som fanns, 

vilket underlättade datainsamlingen. 

 

Från början var det tänkt att kvalitativa intervjuer skulle kombineras med en enkätundersökning i 

en metodtriangulering. De kommuner som kontaktades kunde däremot inte ställa upp i en 

enkätundersökning då de själva nyss hade genomfört en liknande enkätundersökning om 

internkommunikation. De ville inte att det skulle bli mättat hos de anställda. Med hänsyn till den 

tidsbegränsning som fanns för undersökningen beslutades att enbart intervjuer skulle 

genomföras. En triangulering av intervjuer och enkäter hade varit positivt i bemärkelse att fler 

medarbetares upplevelser och uppfattningar hade kunnat analyseras i förhållande till syfte och 

frågeställningar. Däremot hade då intervjuer med endast informatörer genomförts, på grund av 

tidsbegränsning, och intervjuerna med medarbetarna hade uteslutits. Den djupare förståelsen för 

medarbetarnas upplevelser och uppfattningar av internkommunikation och trivsel på 

arbetsplatsen hade undgåtts. Ekström & Larsson (2000) rekommenderar i sin bok Metoder i 

kommunikationsvetenskap att om anställdas syn på internkommunikationen ska undersökas bör 

intervjuer användas. 

 

I intervjuerna tas forskningsetiken på fullaste allvar. Informanterna kommer inte att nämnas vid 

namn i varken bilagor, resultat eller analys. Medarbetarna som intervjuats kommer att vara helt 

anonyma, varken yrkesroll eller ålder kommer att nämnas för att inte avslöja deras identitet. 

Endast fingerade namn och kön delges. De tre informatörer som intervjuats hade inga krav på att 

deras yrkesroll inte fick avslöjas. Däremot nämns inte deras riktiga namn, även de har fingerade 

namn i resultatdelen. Den goda forsknings- och dokumentationsseden tas i beaktning och detta 
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informerades även informanterna om. Vetenskaplig data kommer inte att plagieras eller falsifieras 

(www.codex.se).  

 

4.1 Urval 

I denna undersökning har sammanlagt tre informatörer och sex medarbetare intervjuats. En 

informatör i respektive kommun samt två medarbetare i varje kommun. Motiveringen till att 

Hammarö-, Sunne- och Karlstads kommun valdes var bland annat för att alla tre ligger i 

Värmlands län och det skulle vara lättare att ta sig till dem än att åka till andra kommuner runt 

om i Sverige. Det fanns även en vilja att undersöka kommuner av olika storlek. Karlstad är 

Värmlands största stad vilket innebär att kommunen är en större organisation än Sunne- och 

Hammarö kommun som är relativt små kommuner. Det fanns en vilja att ta reda om det var 

någon större skillnad på medarbetarnas uppfattningar och upplevelser om de arbetade inom en 

mindre eller större organisation, samt om det var någon skillnad mellan 

internkommunikationsarbetet överlag. 

  

Enligt Kvale (1997) är det vanligt att intervjustudier kritiseras för att antalet studier är för få för 

att resultatet ska kunna generaliseras. För att kunna transkribera, bearbeta och analysera 

intervjuerna tillräckligt djupt gjordes valet att endast genomföra nio intervjuer. Valet av antal 

informanter påverkades även av tidsbegränsning för studien. Hade mer tid funnits hade fler 

intervjuer kunnat genomföras. 

 

Tillgängligheten av informanter inom kommunerna fick även tas hänsyn till då många kommuner 

inte hade tid till intervjuer. Många av Värmlands kommuner befann sig under omstrukturering av 

internkommunikationen och kunde därför inte delta i intervjuer. Valet av medarbetare gjordes av 

informatörerna. Det enda krav som fanns var att de skulle arbeta inom kommunhuset samt inom 

olika förvaltningsenheter. Anledningen till att informatörerna fick välja informanter var för den 

tidsbegränsning som erhållits med uppsatsen. Informatörerna som kontaktades och informerades 

om undersökningen meddelade att de skulle försöka få tag på medarbetare som hade tid för 

intervjuer. Varje informatör fick tag på två medarbetare var som hade tid för intervjuer. Dessa 

arbetade inom olika förvaltningsenheter. Anledningen till kravet på informanternas skilda 

förvaltningar beror på att en så bred bild som möjligt av arbetsplatserna ska kunna ges.  

 

De kvalitativa intervjuerna med kommunernas informatörer skulle ge svar på hur kommunerna 

övergripande arbetar med internkommunikation. Intervjuerna med medarbetarna skulle i sin tur 



24 

 

ge svar på hur de uppfattar och upplever internkommunikationen på arbetsplatsen. 

Medarbetarnas upplevelser och uppfattningar av internkommunikationen på arbetsplatsen har 

jämförts med informatörernas svar på kommunikationens utformning i analysdelen. Anledningen 

till att svaren i relation till varandra analyserats var för att se om medarbetarnas upplevelser och 

uppfattningar överensstämde med den tänkta internkommunikationsstrategin.  

 

4.2 Utformning av intervjumanual 

Intervjumanualens utformning består av tematisering och underfrågor från de områden som är 

viktiga att ta i beaktning för syfte och frågeställningar. Information om kommunerna har samlats 

in och bearbetats för att ge insikt och kompetens innan genomförande av intervjuer. ”Kvalitativa 

intervjuer kräver förberedelser. Intervjuaren ska i förväg skaffa sig insikter och kompetens på det 

område som ska undersökas. Frågorna eller de teman som vi vill belysa ska motiveras och vara 

relevanta för den överordnade frågeställningen” Östbye et al. 2004, s.104). Frågorna är korta och 

koncisa och ska ge utrymme till ytterligare frågor och längre svar.  

 

De teman som används i intervjumanualen är kopplade till syfte och frågeställningar. De 

tematiseringar och underfrågor som utformats ska ge möjlighet att täcka upp för syftet och 

frågeställningarna. ”Det finns ett standardsvar på frågan om hur en kvalitativ intervju ska läggas 

upp: det beror på undersökningens tematiska innehåll och undersökningens syfte” (Kvale, 1997, 

s.92). För att få en djupare inblick i kommunernas internkommunikation är intervjumanualen 

uppdelad i sju temarubriker med tillhörande underfrågor. Informatörernas och medarbetarnas 

intervjumanualer innehåller likadana tematiseringar. Syftet med undersökningen är att få en 

djupare inblick i hur den generella internkommunikationen är utformad samt att se hur 

medarbetarna i sin tur upplever och uppfattar kommunernas utformade internkommunikation. 

För att få svar på frågeställningarna och för att uppfylla syftet ställs likadana frågor till både 

informatörerna och medarbetarna. De teman och frågor som används är även utformade efter 

fördjupningsdelen av studien, det vill säga om internkommunikationen delvis används för att 

gagna medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen samt hur medarbetarna uppfattar och upplever 

trivsel på arbetsplatsen.  

 

4.3 Genomförande 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes enskilt med varje informant. Vid varje intervjutillfälle 

befann vi oss på informanternas kontor, förutom i ett fall där vi satt i en cafeteria på 

informantens arbetsplats. Omgivningen var tyst och lugn vid alla intervjuer förutom en. Miljön 
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som intervjun äger rum i kan påverka informantens intervjusvar. Att befinna sig i en lugn miljö 

kan ha betydelse för om informanten ger uppriktiga svar eller inte, informanten måste känna sig 

bekväm (Östbye et al, 2004, s.104). Vid varje intervju stängdes mobiltelefoner och 

informanternas fasta arbetstelefoner av. ”Det är inte så lämpligt att bli avbruten av telefoner, egna 

eller informanternas kolleger och annat som kan störa” (Östbye et al. 2004, s.104).  

 

Innan intervjun började fick varje informant samma information om vad syftet med intervjun var 

och hur den kommer att användas. De erbjöds även att få vara anonyma i arbetet och att få ta del 

av det slutgiltiga resultatet. Informanten fick även chans att ställa frågor innan intervjun började. 

Även en allmän diskussion om ”väder och vind” uppstod med vissa av informanterna, detta 

skapade en relativt avslappnad stämning. Ju längre tiden gick under intervjun desto mer 

avslappnade blev informanterna. 

 

Tanken med intervjun var att intervjuaren skulle ställa korta och koncisa frågor och låta 

informanten få störst utrymme i intervjun. Tystnad skulle få uppstå emellanåt för att informanten 

skulle få tid att tänka över om han eller hon ville uttrycka sig ytterligare i svaret på frågan. Om 

informanten inte gjorde detta var det intervjuarens ansvar att fortskrida konversationen. 

Informanten ska känna att han eller hon känner sig bekväm i situationen, få uppmärksamhet och 

kunna få tid till att uttrycka sig.     Den intervjuade vill ha en uppfattning om intervjuaren innan hon tillåter 

sig tala fritt och yppar erfarenheter och känslor för en främling. Intervjuaren skapar god kontakt genom att lyssna 

uppmärksamt, genom att visa intresse, förståelse och respekt för vad den intervjuade säger. På samma gång måste 

intervjuaren uppträda obesvärat och vara klar över vad han vill veta (Kvale, S, 1997, s.120).     Varje intervju 

spelades in och tog mellan 20 - 30 minuter att genomföra.     Genom att spela in intervjun på band eller 

diskett istället för att göra anteckningar om vad som sägs kan man förstärka den metodologiska reliabiliteten i ett 

forskningsprojekt. Som forskare kan vi då inrikta oss på det som blir sagt, ord för ord. I många fall stärker det 

även projektets validitet (Östbye et al. 2004, s.120-121).  

 

Intervjun inleddes med att varje informant fick presentera sig själva. De fick tala om vad de heter, 

deras titel på arbetsplatsen och vad deras arbetsuppgifter är. Efter detta formades intervjun efter 

de förutbestämda tematiseringarna men innehöll även ytterligare frågor och svar. 
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4.4 Reliabilitet och validitet 

Det finns alltid för- och nackdelar med olika forskningsundersökningar som kan påverka validitet 

och reliabilitet. Validiteten för denna undersökning anses vara godtagbar då syftet är att få ta del 

av medarbetares uppfattningar och upplevelser, detta är som nämnts tidigare svårt att mäta i 

siffror. Personlig kontakt krävs. I intervjuer finns det även möjlighet att ställa följdfrågor för att få 

en så nyanserad bild som möjligt av vad informanten anser i frågan (Östbye et al, 2004, s.41). 

Nackdelen med kvalitativa undersökningar är att det finns en risk för intervjuareffekt. Med detta 

menas att informanten kan bli påverkad av intervjuaren och svara så som denne tror att 

intervjuaren vill att den ska svara. Intervjuaren ska därför försöka vara så neutral som möjligt. Att 

undvika någon slags effekt är nästan omöjligt men genom att vara så neutral som möjligt genom 

uppträdande, klädsel och språk kan göra att intervjuareffekten minskas (Östbye et al. 2004, s.153).  

 

Anledningen till att intervjuer med informatörerna genomfördes var för att det är de som arbetar 

med kommunernas internkommunikation. Det är de som kan ge tydligast bild av hur 

kommunikationsarbetet går till i respektive kommun. Detta stärker även studiens validitet då det 

har varit internkommunikation som studien har haft för avsikt att undersöka. Hade till exempel 

de som arbetar inom kommunfullmäktige intervjuats hade svaren eventuellt inte varit lika 

uttömmande eller tillförlitliga då dessa personer primärt inte arbetar med kommunens 

internkommunikation. 

 

Informatörernas val av informanter uppfyllde det enda krav som fanns i undersökningen, det vill 

säga att de skulle arbeta inom olika förvaltningar. Antalet informanter kan påverka 

undersökningens reliabilitet då undersökningspersonerna kan betraktas som få, det kan vara svårt 

att få ett resultat som är generellt för alla medarbetare inom kommunerna. Informatörernas val av 

medarbetare kan även ha en viss påverkan för studiens reliabilitet. Informatörerna kan ha valt ut 

medarbetare som de sedan tidigare vet har en positiv inställning till sin arbetsplats. Det kan finnas 

en vilja hos informatörerna att få kommunerna att ge utomstående personer enbart en positiv 

bild av kommunen. De som intervjuats består av åtta kvinnor och en man. Detta kan även ha 

betydelse för reliabiliteten då män och kvinnor kan ha olika uppfattningar av vad trivsel och 

välmående är. En jämn fördelning av kön hade kunnat skapas om informatörerna hade fått 

mindre fria tyglar med urvalet av medarbetare. 

 

Om tid hade funnits till både intervjuer med informatörer, medarbetare samt en 

enkätundersökning hade undersökningens reliabilitet ökat. Om en metodtriangulering hade 



27 

 

kunnat genomföras hade fler personer kunnat undersökas och fler uppfattningar och upplevelser 

hade kunnat jämföras vilket skulle bidra till reliabiliteten. 

 

5 Resultat  

I detta kapitel sammanfattas de nio intervjuer som genomförts i de olika kommunerna. 

Presentationen är uppdelad i tre delar där kommunernas intervjuer sammanfattas var för sig. 

Resultatets rubriker är anpassade efter intervjumanualen och ska svara på uppsatsens alla 

frågeställningar. Den första delen för varje kommun presenterar hur kommunerna övergripande 

arbetar med sin internkommunikation samt vilka internkommunikativa medel som används och 

om de syftar till medarbetarnas trivsel och välmående. Denna del följs upp av en enskild 

sammanfattning av varje medarbetares uppfattningar och upplevelser av interkommunikationen. 

Resultatet är sammanfattat utifrån intervjuernas transkriberingar samt de dokument som tilldelats 

intervjuaren under intervjuns gång. Enligt Backman (2008) bör resultatet mer eller mindre endast 

innefatta en objektiv bild av intervjuer och dokument, inga tolkningar eller slutsatser ska 

förekomma (Backman, 2008, s.42-43). Objektivitet eftersträvas i resultatet men att uppnå en total 

sådan kan vara svårt. I möjligaste mån kommer tolkningar att undvikas.  

 

5.1 Sunne kommun 

 

Övergripande internkommunikationsarbete 

Under intervjuns början ställs frågan: vad har ni för strategier, struktur och policys inom 

kommunhuset för internkommunikation? Anna, informatör, berättar att Sunne kommun har 

olika policys beroende på vilket område kommunikationen berör. De har även politiska 

bestämmelser de måste rätta sig efter såsom offentlighetsprincipen och meddelarfrihet. De har 

även en kommunikationspolicy som inte är antagen politiskt än. Den har varit ute som remiss 

och är färdig men har nu tagits upp igen för omarbetning. Det som är färdigställt i 

kommunikationspolicyn kommer att behållas. Det är endast en del om sociala medier som håller 

på att skrivas till berättar Anna. 

 

Anna berättar att utöver de skrivna kommunikationspolicys som finns startade kommunen ett 

projekt som kallades för ”HUS” år 2002. ”HUS” stod för hållbar hälsa och utveckling i Sunne 

kommun. Projektet handlade om chef- och ledarskap, Anna är osäker på om projektet pågick till 

år 2005 eller 2006. Alla chefer, fackliga ordföranden och nämndordföranden deltog i detta 
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projekt. Efter projektets slut blev den grupp av chefer som deltog under projektets gång fastlagda 

som grupp. Under projekttiden träffades denna grupp en gång var femte vecka och deltog bland 

annat i workshops, föreläsningar, utbildningar samt seminarier. Dessa aktiviteter hade 

kommunikation som huvudämne. Deltagarna skulle utvecklas inom ledarskap och 

kommunikation som skulle vara anpassat efter individer. Genom detta projekt ville kommunen 

även visa att de även arbetar och tänker långsiktigt som Anna uttrycker sig under intervjun. De 

projekt de genomför pågår oftast under en längre tid och har för avsikt att införas i original 

verksamhet efter projektets slut. Detta gör de för att få så starkt genomslag som möjligt berättar 

Anna. 

 

Eftersom Sunne kommun är en relativt liten kommun har de inte möjlighet att ha en större 

informationsenhet än vad de har idag. Inom kommunhusets väggar sitter cirka 50 anställda. 

Deras informationsenhet består av Anna som är informatörsstrateg och en webbansvarig. För att 

kunna sprida informations- och kommunikationskunskap i större utsträckning startades bland 

annat ”HUS-projektet”. Ett enhetligt informations- och kommunikationstänk, som Anna 

uttrycker sig, ville skapas. En fråga ställs om det märks någon skillnad i dagsläget på chefernas 

kommunikationsarbete som deltagit aktivt under projektet och de som inte har det?     Det märks 

faktiskt jättestor skillnad. Nu vet jag inte om jag kommer på något sådant där bra exempel direkt men, 

men vi har verkligen tänkt på det i olika situationer där chefen inte har varit med på den här HUS-resan 

om man säger som kanske varit med varje gång och kanske inte prioriterat det. Då sprids ju inte det till 

de medarbetarna för när man jobbar så långsiktigt och håller på länge och några personer inte är med 

där, så är de ju inte med i tänket. Och då märks det ganska väl när det kommer till vissa situationer då. 

De som har varit med och har tänket och då, då går liksom, det går väldigt smidigt och med automatik. 

Och de som inte har varit med så ser man att de inte är med alls. De förstår inte riktigt språket eller vad 

man ska säga, så det är ju jätteviktigt (Intervju 1 2010-12-07). 

 

Anna berättar även att både innan och efter projektet diskuterade kommunen om de skulle ha 

fått alla chefer att skriva kontrakt på att de skulle delta i projektet. Beslutet togs innan projektets 

start att kontrakt inte skulle skrivas. I efterhand har de kommit på att det hade varit bäst om alla 

chefer hade fått göra det. Meningen med projektet var att skapa ett gemensamt helhetstänk, 

cheferna ska inte endast utgå från sin egen verksamhet, de ska se till att deras verksamheter faller 

in i en gemensam större verksamhet. Idag har kommunen gjort dessa träffar obligatoriska och de 

måste prioriteras av cheferna. Anna talar om att i dagsläget fungerar arbetet bättre, men det är 

fortfarande några som inte följer med tåget som de andra, och detta märks av enligt henne. 
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Kommunikativa medel 

För att ta reda på vilka kommunikativa medel som används inom kommunen ställs frågan: Vad 

använder medarbetarna för kanaler för att kommunicera med varandra? Anna berättar att Sunne 

kommuns tänkta huvudkanal för kommunikation är deras intranät. I dagsläget fungerar sidan mer 

som en informationssida. De har startat ett projekt som ska se till att intranätet ska profileras som 

ett arbetsverktyg. När de startade intranätet var inte alla medarbetare insatta i hur en sådan sida 

skulle fungera, skillnaden på en extern och internsida var inte självklar för alla. Idag använder 

medarbetarna sidan först och främst till att informera sig om nya händelser inom kommunen. 

Intranätet som arbetsverktyg används inte utav alla. Anna anser dock att intranätet är en bra sida 

att använda sig utav om sidan utnyttjas på rätt sätt. 

 

Utöver användningen av intranätet berättar Anna om de möten som förekommer på 

arbetsplatsen. Kommunen har chefer i respektive förvaltning som träffas regelbundet i sin 

ledningsgrupp. De har i sin tur sina chefsgrupper och de har sina respektive arbetsgrupper. Hon 

beskriver det som att mötena med varje grupp fortplantas nedåt i en kedja. Den grupp som 

bildats ur ”HUS-projektet” är även en viktig länk i verksamheten. Cirka 60 – 70 chefer och 

arbetsledare ingår i denna grupp idag. De träffas regelbundet och ser till att det finns en 

samverkan mellan de olika förvaltningarna. Genom dessa träffar skapas relationer, vilket 

kommunen anser är viktigt. De som ingår i gruppen får lära känna varandra som individer inte 

endast genom ett namn på ett papper. Dessa träffar har gjort att alla chefer kan bli mer personliga 

och inte endast se varandra som en chef inom en annan förvaltning berättar Anna. Mötena 

mellan chefer och deras arbetsgrupper är de möten som kallas för arbetsplatsträffar och dessa 

möten är till för att reda ut olika saker, om problem uppstår bland annat. 

 

Kommunikation, trivsel och välmående 

Utöver det gemensamma kommunikationsarbetet kommunen eftersträvar och de kanaler som 

används är sociala aktiviteter viktigt för att alla ska känna att de tillhör ett sammanhang berättar 

Anna. Ingen ska vara viktigare än någon annan, organisationen vill inte heller att hierarkier ska 

kännas utav. Trivsel är viktigt och därför finns sociala aktiviteter som personalfester, skidresor 

och turer till deras vattenland som är beläget inom kommunen. Anna berättar också: ” Sedan är 

det skräpplockar dag varje vår, där man träffas också plockar vi skräp tillsammans i hela Sunne 

här, låter ju inte som någon kul sysselsättning men det blir liksom någon gemenskap och att man 

också tar ansvar för hur det ser ut och sådär” (Intervju 1 2010-12-07). De har även gympa, 

ryggympa och stavgång varje tisdag. Dessa aktiviteter ska främja social samvaro och hälsa. Det 
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finns även möjlighet att köpa träningskort på de olika träningscentren som finns i kommunen. 

Inom kommunhuset firar de även de medarbetare som fyller jämt. De har ett gemensamt fika- 

och lunchrum och alla har rast och lunch samtidigt. 

 

För att följa upp hur medarbetarna uppfattar och upplever kommunens arbete använder de sig 

utav en jämställdhets- och hälsoenkät. Där ställs frågor om trivsel och vad medarbetarna tycker 

fungerar och inte. Enkäten genomförs vartannat år talar Anna om.  

 

Upplevelser och uppfattningar av kommunens internkommunikation 

 

Övergripande internkommunikation 

Ylva är den första medarbetaren inom Sunne kommun som intervjuas. Hon har mycket kontakt 

med både kommunens arbetsledare och arbetstagare. Avdelningen hon arbetar inom har olika 

policys som måste följas. Dessa policys gäller massmedia, telefon, friskvård, handlingsplan för 

sexuella trakasserier och handlingsprogram vid hantering av missbruksproblem inom 

kommunens förvaltningar. Arbetsledarens och chefens roll och ansvar tas upp i 

policydokumentet. De har också en policy som kallas för de nödvändiga samtalen. Samtalen är till 

för att lösa problem kring produktionen eller relationerna på arbetsplatsen. Det är först och 

främst arbetsledaren som har ansvar för det nödvändiga samtalet. Kommunen har en mall som 

kan vara till hjälp för arbetsledaren när denne ska genomföra ett samtal med sin medarbetare. 

Samtalen finns till för att tillsammans kunna lösa de problem som uppstått. Policy för 

arbetsanpassning och rehabilitering finns även med i Ylvas policydokument. Denna policy finns 

till för att arbetsledaren och arbetskamraterna ska vara lyhörda för hur en arbetskamrat mår i det 

dagliga arbetet. Dokumentet behandlar även rutiner vid en anställds bortgång och regler för 

avgångsgåvor till anställda och förtroendevalda. Rutiner beskrivs även då åtgärder behövs vid 

inträffad arbetsskada eller tillbud. Ylva berättar att de policys som finns idag fungerar bra och att 

det är ett högt procenttal som känner till vilka olika policys som finns. Hon berättar även att 

enkätundersökningen som görs vartannat år visar att det är många inom kommunen som känner 

till vilka policys som finns. Intranätet finns även till för de som vill läsa kommunens policys.  

 

Sunne kommun har en vision om berättartradition, spetskompetens och livskvalité, frågan ställs 

till medarbetaren om hon anser att visionen även speglas i kommunhuset? Ylva anser inte att 

visionen speglas i kommunhuset. ”Jag tycker det är en turistgrej, det är ju ingenting som känns på 

jobbet, inte alls. Det gör det inte” (Intervju 2 2010-12-07). 
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Kommunikativa medel 

På Ylvas avdelning sitter de nära varandra och tar kontakt med varandra mellan kontoren och 

kommunicerar muntligen. Även mejl och telefon används. Detta fungerar bra enligt henne. Ylvas 

närmsta chef sitter även nära sin arbetsgrupp, detta bidrar till att det är lätt att få tag på chefen när 

det behövs. Om det uppstår vardagsproblem kan alla inom avdelningen tala med varandra 

muntligen för att lösa problemet, även chefen hjälper till om det behövs berättar hon  

 

När det gäller möten ingår Ylva i en större arbetsgrupp som ses cirka en gång varannan månad. I 

gruppen ingår medarbetare med skiftande arbetsuppgifter. Möten med den mindre arbetsgruppen 

som Ylva tillhör har möten cirka en gång i månaden. Medarbetarna i den mindre gruppen har 

liknande arbetsuppgifter. Tid för möten behöver inte bokas i förväg, dessa kan bokas spontant 

när alla i gruppen har tid. I den större gruppen är det chefen som håller i mötet. Information om 

vad som händer i kommunen tas upp under detta möte. I mötet med den lilla gruppen diskuterar 

medarbetarna sitt eget arbete. Under de stora mötena går de laget runt ifall det är någon som har 

något de vill diskutera, det är sällan någon har något att diskutera. Det är i den lilla gruppen 

medarbetarna diskuterar sitt eget arbete och sina arbetsförhållanden. Detta anser Ylva fungerar 

bra i dagsläget.  

 

Kommunikation, trivsel och välmående 

Ylva anser att trivsel är när det känns roligt att gå till arbetet. Hon trivs på sin arbetsplats då 

stämningen mellan alla medarbetare inom avdelningen är bra. De är kompisar med varandra och 

kan tala om allting. De kan tala direkt med varandra när det behövs och det finns ingenting som 

gör att de känner sig hämmade. Ylva kopplar välmående till fysiskt välmående. ”Mer sådär fysiskt 

tänker jag på välmående, att man mår bra i kroppen” (Intervju 2 2010-12-07). Om någon skulle 

behöva hjälp med någon fysisk arbetsskada finns hälsolänken, före detta hälsovården. Där kan 

alla anställda inom kommunen boka tid. Där finns det läkare, sköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsmiljöingenjör, psykolog och beteendevetare. Hälsolänken används ganska flitigt överlag i 

verksamheterna enligt Ylva.  

 

Ylva tänker först och främst på intranätet när hon hör ordet internkommunikation. Kanalen 

används till att se ifall några nyheter lagts upp som berör de olika förvaltningarna. Det är den 

första länken som används för att se om det hänt något nytt. Varje förvaltning har även en egen 

flik på hemsidan där information kan läggas upp. Vid senaste undersökningen visade det sig att 
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cirka 50 % inom kommunen använder intranätet regelbundet. Medarbetaren önskar att det var 

fler som använde sidan regelbundet.  

 

Frågor om fika- och lunchrum ställdes till medarbetaren. Det finns ett gemensamt fika- och 

lunchrum. Samtalsämnen vid fika- och lunchbordet varierar beroende på vem Ylva sitter vid. De 

kan tala om till exempel vad som sågs på TV kvällen innan. Det finns tillräckligt med tid för 

lunch och fika. Det är sällan Ylva använder en hel timme till att äta lunch. Vid vissa tillfällen 

händer det, om hon behöver uträtta ärenden eller dylikt.  

 

Frågor om personalevenemang ställs till Ylva. Personalevenemangen har tidigare bestått av att 

varje person som fyller jämt eller går i pension har firats. Detta har tidigare gjorts vid ett flertal 

tillfällen. Istället för att dela upp firandet vid fler tillfällen samlar kommunen i dagsläget alla som 

har fyllt år eller gått i pension under året och firar alla vid ett och samma tillfälle. Denna 

förändring tycker hon är bra då de flesta har familjer och barn. Antal personalevenemang som 

finns idag räcker.  

 

Övergripande internkommunikation 

Johanna är den andra medarbetaren som intervjuas i Sunne kommun. Bland de första frågor som 

ställs till Johanna är om hon känner till kommunens policys. Johanna berättar att hon är väl 

förankrad i kommunens olika policys. Samtidigt nämner hon att hon vet vart de finns att få tag i 

om hon skulle behöva ta reda på något specifikt i de olika policys som finns. Dessa berättar hon 

finns tillgängliga på intranätet. Hon talar också om att det finns ett stort antal policys i hela 

kommunen, även om Johanna känner till vilka olika policys som finns är hon mest insatt i sin 

egen avdelningspolicy. Johanna talar senare om under intervjun att hon inte känner till den 

förvaltningspolicy som tillhör förvaltningen de samarbetar med. Hon berättar om hur det går till 

när förvaltningarna måste samarbeta med varandra. Det är inte alltid medarbetarna inom de 

förvaltningarna vet vem som ansvarar för vad, då måste de ta reda på detta, därför är det bra att 

de finns tillgängliga på intranätet anser Johanna. Hon anser att deras förvaltningspolicy fungerar i 

dagsläget och de lyckas följa den.  

 

En fråga ställs till Johanna om hon tycker att Sunnes vision om berättartradition, spetskompetens 

och livskvalité även speglas i kommunhuset? Johanna berättar då att kommunens webbansvarig 

arbetar med ett projekt som heter Genus Locki som ska främja platsens talang. Johanna uttrycker 

det så att ”de som vill lite mer ska få möjlighet till detta” (Intervju 3 2010-12-07). 
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Kommunikativa medel 

För att ta reda på hur medarbetarna kommunicerar med varandra ställs frågan: ” Hur 

kommunicerar ni medarbetare, ni som arbetar ihop, hur kommunicerar ni med varandra?” 

(Intervju 3 2010-12-07). Johanna berättar att hon använder sig främst av mejl och telefon som 

kommunikationskanaler. Om kontakt med chefen behövs sker detta muntligen. Hon tycker att 

det är lätt att få tag på chefen då de sitter på samma våning i kommunhuset. De diskuterar saker 

öppet och det är alltid lätt att få tag på varandra inom avdelningen berättar hon.  

 

Frågor om hur möten går till som Johanna deltar i ställs även. Hon berättar att beroende på vad 

som händer runtikring deltar hon i olika slags möteskonstellationer. ”Jag är med på väldigt 

mycket olika möten, det är olika personer. Nu till exempel så ska vi dra igång ett projekt som 

handlar om inköp” (Intervju 3 2010-12-07). För att få en uppfattning om hur mötena går till ställs 

frågan: ”När ni sitter och diskuterar i möten, får alla komma till tals, har alla lika mycket att…?” 

(Intervju 3 2010-12-07). Hon upplever att det alltid finns tid för alla att göra sig hörda under de 

möten hon deltar i. Hon talar om att det varierar hur mycket varje person talar, vissa tycker om 

att tala mer andra mindre.     Absolut, alla får komma till tals och alla får prata. Sedan är det ju en del 

som inte är så, det är ju lite olika personligheter. En del pratar gärna och mycket och en del kanske 

pratar lite mindre och kanske inte berättar så mycket om sig själv. Det är lite olika (Intervju 3 2010-12-

07).  

 

Johanna visar under intervjun hur intranätet de använder sig utav i kommunen ser ut och 

fungerar. Hon berättar att på intranätet läggs det mesta upp som berör de som arbetar internt 

inom kommunen. Sådant som medarbetarna kan ta del av är till exempel kommunens nyhetsbrev, 

förslag på omorganisation, politiska beslut och friskvårdsaktiviteter. Johanna anser att det är en 

fungerande sida tack vare Anna som är deras informatör. Anna skickar alltid ut ett mejl till alla 

medarbetare och informerar om att de ska läsa på intranätet.  

 

Kommunikation, trivsel och välmående 

För att ta reda på vad Johanna anser är viktigt för trivsel och välmående på arbetsplatsen ställs 

frågan: ”Vad tänker du på när jag säger trivsel på arbetsplatsen?” (Intervju 3 2010-12-07). 

Johanna berättar att hon tänker först och främst på att hon ska må bra när hon kommer till 

arbetet. Att vilja gå till arbetet och att ha roligt är viktigt. Att det finns roliga människor att arbeta 

med som har humor och att de kan skratta tillsammans är även viktigt. Detta anser Johanna finns 

på arbetsplatsen. Välmående i sin tur kopplar hon till pengar. ”Välmående, då kan jag tolka det 
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lite så här att, att det finns utrymme till att få göra lite roliga saker. Att det finns pengar. Till något 

lite extra för personal. Att man kan få lite uppskattning, det…” (Intervju 3 2010-12-07). När hon 

tänker på internkommunikation kopplar Johanna till att det är viktigt att kunna nå ut till de som 

behöver nås på de arbetsplatser som tillhör förvaltningen. Då kopplar hon till den internpost som 

används för att informera arbetsplatserna om det de behöver veta.  

 

Johanna anser att det finns tillräckligt med tid för fika- och lunch. Hon berättar även om att vad 

som pratas om vid fika- eller lunchbordet varierar. ”Du, det kan vara allt från bonde söker fru, 

om någon har sett det. Eller om det har hänt någonting i kommunen eller att det kan vara, ja nej 

men det är allt, allt, allt” (Intervju 3 2010-12-07). Hon berättar även att samtalsämnet varierar 

beroende på vem hon sitter bredvid. Hon berättar också om de olika personalevenemang som 

anordnas inom kommunen. De har alltid en stor personalfest varje år. Klockan fem på tisdagar 

kan alla även samlas och gå stavgång tillsammans. De får åka till Sunne Skicenter och vattenland. 

Johanna berättar att de får göra lite allt möjligt, vilket hon tycker är roligt. ”Det är väldigt roliga 

aktiviteter och jag tror det är väldigt uppskattat av alla” (Intervju 3 2010-12-07).  

 

5.2 Hammarö kommun 

 

Övergripande internkommunikationsarbete 

Under intervjun med Karin som är Hammarös informatör berättar hon att i Hammarös 

kommunhus arbetar cirka 75 anställda och att kommunen arbetar efter de politiska riktlinjer som 

är satta för kommunen. ”Vi är ju påverkade mycket av politiken då så att, politiken har ju satt en 

vision, vi har ju väldigt tydligt styrsystem på det sättet” (Intervju 4 2010-12-09). Hon berättar 

också att de har massvis av olika riktlinjer och policys men de behandlar konkret inte 

internkommunikation. Det de arbetar med internt är de olika kommunikationskanalerna och dit 

räknas intranät, möten, mejl och telefon.  

 

Kommunikativa medel 

För att ta reda på vilka kommunikationskanaler de använder sig av inom kommunen ställs frågor 

om vilka kanaler som är meningen att medarbetarna främst ska använda sig utav för att 

kommunicera med varandra. Karin berättar att från början samlade kommunen de bästa 

nyheterna från de senaste två veckorna och mejlade ut till alla medarbetare inom kommunen. 

Idag använder de sig av sitt intranät som kallas för insidan. Den externa hemsidan och intranätet 

ligger under samma server. Medarbetarna inom kommunhuset har tillgång till en extra flik på 
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hemsidan där de kan logga in på intranätet. Detta är till för att det ska vara smidigt för alla 

medarbetare att ta del av sidan. Intranätet ska i dagsläget vara kommunens huvudkanal för att nå 

medarbetarna. Karin tror att de flesta är aktiva och använder sig utav intranätet. Sidan används 

för att medarbetarna lättvindigt ska komma åt information. Medarbetarna har inte tillgång till att 

lägga ut information på egen hand. Nyhetsbrevet som mejlades ut tidigare skrivs fortfarande idag 

men läggs istället ut på intranätet. Karin berättar att förutsättningen för att nyhetsbrevet ska 

kunna skrivas och information ska kunna läggas ut på intranätet är att alla medarbetare inom 

kommunen informerar henne om vad som händer i kommunen. För att ta reda på om Karin 

anser att kommunikationssätten fungerar idag ställs frågan: ”Hur fungerar det idag med de 

kommunikationssätten och kommunikationen överlag? (Intervju 4 2010-12-09). Karin berättar att 

den brist som råder idag är att hon inte får tillräckligt med information från medarbetarna i alla 

verksamheter.  Hon tror att detta beror på att medarbetarna har svårt att se vad som är av 

nyhetsvärde. Hon talar om att det inte har funnits en informatör speciellt länge i Hammarö 

kommun, och hon tror då att detta kan påverka att kommunens medarbetare inte tänker i de 

kommunikativa banor som utvecklats under senare tid. Däremot tror Karin att medarbetarna 

inom kommunen lär sig längs vägen hur kommunikationskanalerna fungerar. En fråga om 

medarbetarnas förståelse för nyhetsvärde och om de lär sig längs med vägen att använda henne 

som kanal ställs till Karin.     Det är inte jättemånga år tillbaka som det har funnits en informatör 

egentligen, och det har tagit rätt lång tid. Men det börjar ju mer och mer men, det är ju som du säger, en 

del märker man ju att man får bra kontakt med. Och de vet ju hur de kan använda mig också då så att 

absolut (Intervju 4 2010-12-09). 

 

Karin berättar att inom kommunhuset är det smidigt för medarbetarna att logga in på intranätet. 

Den största utmaningen som finns är att få medarbetarna ute i kommunens olika verksamheter 

att ta del av intranätet. Alla arbetar inom olika verksamheter och har olika arbetsuppgifter vilket 

innebär att alla inte har tillgång till datorer som medarbetarna inom kommunhuset. Att få alla 

inom kommunen att använda sig utav intranätet är en utmaning som kvarstår. Mejl fungerar 

bättre, men det gäller att utnyttja den på rätt sätt. De mejl som skickas ut ska hålla rätt nivå. Idag 

skickas fortfarande mejl som många kan tröttna på att läsa. Intranätet ska fungera som primär 

kommunikationskanal. Däremot talar Karin om att den i dagsläget fungerar mer som 

informationskanal för kommunens alla medarbetare.     Det är nog väldigt mycket för att samla 

information, för vi har inte webbredaktörer i den omfattning så att varje medarbetare har tillgång till att 

redigera på intranätet utan det är nog mer en källa för att hämta info för medarbetarna i allmänhet sådär 

då (Intervju 4 2010-12-09).  
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Karin anser att personliga möten är de viktigaste. Att träffas i kommunens gemensamma fikarum 

kan vara väl så informativt som någon annan kanal. Där träffas ofta medarbetare som vanligtvis 

inte arbetar med varandra och då talas det en del om arbetet. Den mötesstruktur som finns idag 

inom kommunen består av arbetsplatsmöten. Under dessa möten delger chefen medarbetarna 

information. Tanken är även att medarbetarna ska få tillfälle att diskutera den information de tagit 

del av genom andra kommunikationskanaler. De möten som hålls inom arbetslaget fungerar idag 

bra, det stora problemet är att sprida information vidare mellan arbetslagen.  

 

Kommunikation, trivsel och välmående 

Karin tror att kommunikation överlag främjar trivsel på arbetsplatsen. Att känna sig delaktig och 

veta var kommunens information finns kan skapa en trygghet och tillfredsställelse.  

Kommunhuset anordnar ibland personalevenemang i form av bland annat julfester och 

grillfester. När kommunen blev fairtradecity-diplomerade anordnade de även en tävling i 

cafeterian där fairtradeprodukter blev utlottade. Dessa spontanaktiviteter kan bryta mönster och 

bidra till att medarbetarna får tala om annat än arbete. Karin anser även att det kan vara 

bidragande till stimulering av kreativitet och andra tankebanor.  

 

Upplevelser och uppfattningar av kommunens internkommunikation 

 

Övergripande internkommunikation 

Ulla är den första medarbetaren som intervjuas i Hammarö kommun. För att få en uppfattning 

om hennes arbetssituation ställs frågor om hennes arbete. Ulla berättar då att hon arbetat inom 

kommunen i två år. Året då hon började arbeta var kommunens strategiska program precis klart 

vilket gjorde att hon fick ta del av och sätta sig in i det nya programmet från start. Hon berättar 

att hon är mest insatt i den strategi som rör hennes eget arbete.  

 

Kommunikativa medel 

Ulla berättar att hon anser att det är upp till alla att ta ansvar att leta upp information, till exempel 

via intranätet. Ulla deltar i de formella arbetsplatsträffarna som hålls en gång i månaden. Under 

dessa möten delges information om vad som händer inom kommunen. Hon berättar att de 

upprättar en dagordning inför varje möte. Där informeras de om vad som händer inom 

kommunen närmast. Även personalevenemang diskuteras. Ibland har de ett tema som 

genomsyrar mötena om det är något specifikt som måste diskuteras. Mötena hålls utav 

arbetslagschefen men alla som vill säga något eller komma till tals får möjlighet till det. Hur 
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många som säger något under mötet varierar. Ulla anser att det räcker att ha möte en gång i 

månaden. Om medarbetarna har funderingar över något kan detta diskuteras med arbetslagets 

chef. Frågan om Ullas chef är lättillgänglig ställs.     Absolut det tycker jag och bolla idéer, det är ju 

det som kan vara viktigt ibland. Speciellt om man kommer som ny, man behöver någon och liksom, 

man kanske inte är så inkörd i liksom hur rutinerna fungerar. Då kan man liksom gå och höra och får en 

annan åsikt hur man ska gå vidare sedan då (Intervju 5 2010-12-09).  

 

Hon berättar även att hon använder mejl i arbetet, oftast får Ulla mejl från den närmsta chefen. 

Hon nämner även under intervjun att fikarummet är en värdefull informell informationskälla.  

 

Kommunikation, trivsel och välmående 

Samma fråga som ställts till de andra medarbetarna ställs även till Ulla. ”Vad tänker du på när jag 

säger trivsel på arbetsplatsen?” (Intervju 5 2010-12-09). Ulla berättar att trivsel på arbetsplatsen är 

kopplat till öppenhet och att känna delaktighet. Hon anser att det är viktigt att känna samhörighet 

med sin egen grupp, det är extra viktigt om gruppen har arbetsuppgifter som skiljer sig åt. 

Välmående kopplar hon till trivsel, de hör ihop. Hon anser att välmående handlar om att kunna 

fortsätta utvecklas. När det handlar om internkommunikation gäller det att både ge och ta. Att 

sprida information tycker Ulla är minst lika viktigt som att få ta del av information. ”Att man får 

se sin egen roll att man inte bara kan förutsätta att man hela tiden ska få information till sig utan 

att man själv får ta reda på själv vad man ska ha rätt på. Och även att man själv ska informera om 

det man gör, det arbetet” (Intervju 5 2010-12-09). Hon tycker att trivsel, välmående och 

kommunikation hänger ihop.  

 

Hammarö kommun har en vision om ”ett gött liv” (http://hammaro.se/Kommunen/). Frågan 

ställs till Ulla om hon tycker att visionen speglas i kommunhuset? Hon berättar att känna att det 

är ”gött”, som hon uttrycker sig, att komma till arbetet är viktigt. Hon anser att om medarbetarna 

är missnöjda med sitt arbete blir det ingen trevlig arbetsstämning, vilket är viktigt anser Ulla. Att 

hitta på saker och ting tillsammans utanför arbetet bidrar även till trivsel berättar hon.   

 

Ulla förklarar även hur det går till när det är fikarast och lunch inom kommunhuset. Hur 

medarbetarna sitter i fikarummet beror på vilken tid de har fika. Oftast sitter de olika arbetslagen 

tillsammans. Men det kan även variera, ibland sitter de utspridda tillsammans med andra grupper. 

Ulla berättar att det finns två grupper som alltid sitter tillsammans. Den ena gruppen sitter även 

enskilt i kommunhuset, de är avskärmade från de andra enheterna. Hon tror att beroende på hur 

http://hammaro.se/Kommunen/
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länge personerna har arbetat inom kommunen eller vad de har för arbetsuppgifter kan påverka 

hur de sätter sig i fika- eller lunchrummet. Har de arbetat där länge känner de eventuellt fler 

personer och det blir lättare att variera sig vilka de sätter sig bredvid. Hon anser dock att det inte 

borde vara svårt att variera vem man sätter sig bredvid då kommunhuset inte är stort och inte har 

speciellt många anställda. Vad som talas om vid fika- eller lunchbordet varierar. Sitter Ulla 

tillsammans med personer hon inte känner väl talar de oftast om vardagliga saker. Sitter hon 

tillsammans med någon i sin egen grupp är det lätt att det talas om arbetet. Beroende på hur en 

arbetsdag ser ut upplever Ulla att den tid för rast som finns varierar. Ibland blir rasterna kortare 

ibland finns det tid att ta rast lite längre.  

 

Vid fikabordet händer det även att medarbetarna planerar personalevenemang. De kommer 

överens om att ordna aktiviteter tillsammans utanför arbetet. Dessa aktiviteter berör oftast Ullas 

egen grupp. De större evenemangen skickas ut via mejl och sammanfaller oftast när kommunen 

har praktikanter på plats. Ulla berättar att sista praktikanten de hade mejlade ett förslag på 

evenemang till cirka hundra personer och tio till femton personer följde med. Ulla vet inte varför 

det bara var tio till femton personer som följde med. Hon spekulerar i detta under intervjun: 

Vissa kanske inte vill blanda ihop hur man är på jobbet och sedan liksom när man är utanför jobbet då 

är det ju mer privat och det kanske man vill ha för sig själv. Det kan finnas massor med orsaker varför 

man inte vill eller känner för det och sådant då. Det hör väl också till hur bekväm man känner sig på 

arbetsplatsen om man vill spela biljard med de som man jobbar med då. Men det är kul i alla fall de 

som hänger med (Intervju 5 2010-12-09). 

 

Ulla avslutar med att kommentera att det inte är endast chefens ansvar att se till att det finns en 

bra trivsel på arbetsplatsen, det är allas ansvar. Alla ska bidra till att det blir trevligt på arbetet. 

 

Övergripande internkommunikation 

Bo är den andra medarbetaren som intervjuas i Hammarö kommun. Inledningsvis ställs frågor 

om strategi, struktur och policy. Bo anser sig vara insatt i kommunens strategi, struktur och 

policy. Han berättar att han dock inte har någon som talar om vad som behöver göras, hans 

arbete är enskilt och han är självgående i sitt arbete. Han vet vad som förväntas av honom och 

hand hoppas även att han uppfyller de krav som finns.  
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Kommunikativa medel 

Bo talar om att alla går och talar med varandra när de behöver veta något eller liknande. Han 

anser även att intranätet är en viktig kanal. Han berättar att det är informatören och andra som 

sköter den sidan. All information som rör de medarbetare som arbetar inom kommunhuset finns 

tillgängligt på intranätet. Det är meningen att medarbetarna inom kommunhuset ska använda 

intranätet som arbetsredskap. Personligen önskar han att ett mejl skulle skickas ut till alla 

medarbetare inom kommunhuset som en påminnelse om att logga in på sidan. I dagsläget glöms 

sidan bort ibland. ”Alltså när det kommer nyheter och sådant där så skulle jag personligen föredra 

att få ett mejl direkt att nu finns det och det på insidan och gå in där och titta, lite så” (Intervju 6 

2010-12-09). 

 

Bo deltar även i arbetsplatsmöten, han använder mejlen som kommunikationskanal och 

fikarummet anses vara en ovärderlig informationsplats. Den närmsta chefen sitter på samma 

ställe som Bo. Detta underlättar kontakt mellan chef och medarbetare anser han. Han deltar i 

arbetsplatsträffar med sin egen grupp. Dessa möten tar cirka en till två timmar. Under mötena 

delger chefen sina medarbetare viktig information, målsättningar och politiska beslut. Nyligen har 

kommunen även börjat med att lägga ut en lista på intranätet där cheferna skriver upp punkter 

som kommer tas upp under mötena. Där är det även fritt för medarbetarna att fylla på med 

punkter de vill ta upp. Bo anser att denna metod inte riktigt fungerar än, men tanken är att alla 

ska kunna tänka till innan mötet om det är något de vill ska diskuteras. Hans arbetslag har 

skiftande arbetsuppgifter därför talas det ofta om arbetsmetoder. Bo talar om att det inte alltid är 

lätt att hitta gemensamma ämnen som berör alla gemensamt. I dagsläget är inte dessa 

arbetsplatsträffar ultimata. Tidigare hade de möten varje vecka men detta byttes ut till en gång i 

månaden. Bo har själv varit chef förut och talar om att det inte är lätt att få dessa möten bra.  

Att alla ska vara aktiva under ett möte är viktigt, detta måste förbättras anser Bo.     Ja sedan vill ju 

chefen att vi ska vara så aktiva som möjligt också, jag ska inte påstå att jag tycker de här träffarna är så 

jättebra. Nej jag tycker, ja det kanske, det är klart att man kanske skulle lagt ner sig och varit mer aktiv 

men (Intervju 6 2010-12-09). 

 

Kommunikation, trivsel och välmående 

Bo har arbetat länge på sin arbetsplats, nästa år är det egentligen dags för hans pension, men han 

har bestämt sig för att arbeta kvar ett tag till. Detta tycker Bo är ett bevis på att trivseln är bra på 

arbetet. Arbetet är intressant, meningsfullt och stämningen är bra. Alla arbeten har både roliga 

och mindre roliga moment men överlag anser han sitt arbete vara intressant. Trivsel och 
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välmående går hand i hand anser Bo. Han kopplar även som några av de andra medarbetarna 

välmående till hälsa. Många som arbetar kan få problem med ryggvärk, men detta har han själv 

inte råkat ut för. ”(…)jag har aldrig drabbats av några krämpor som många som jobbat på kontor 

länge som jag har, kan ju få besvärliga ryggar och sådär. Men det har inte jag” (Intervju 6 2010-

12-09).  

 

Internkommunikation kopplar han till kommunens intranät och de andra 

kommunikationskanaler som finns. Idag finns många vägar att kommunicera berättar Bo.  

Han talar om att för 30 år sedan var personalen av mindre skara i kommunhuset, då fanns det 

varken mejl eller internet, de talade då med varandra på ett annat sätt än vad de gör idag. Idag har 

antalet anställda vuxit och ny teknik har tillkommit vilket påverkar sammanhållningen anser han. 

Förr var medarbetarna mer som en stor familj. Idag bildas uppdelningar mellan förvaltningar och 

avdelningar.  

 

Bo anser att en arbetsgivare ska se till att möjligheterna finns så att alla på en arbetsplats ska 

kunna må så bra som möjligt. Däremot är det orealistiskt att sätta upp som mål att alla ska må 

lika bra på arbetsplatsen. Alla är olika individer och mår olika bra berättar han. Arbetsmiljön är 

viktig och den trivs han i på sin arbetsplats. De har även tillgång till en timmes betald motion i 

veckan.  

 

Frågor om fika- och lunch ställs. Bo berättar att fika och lunch är inte tidsreglerat men alla har 

lärt sig med åren att det inte fungerar att alla tar rast samtidigt. De olika förvaltningarna och 

avdelningarna sätter sig oftast tillsammans i grupp, men det varierar. Det är en förvaltning som 

alltid sitter i grupp, det är den tydligaste uppdelningen. Han anser liksom Ulla och Karin att 

fikarummet är en värdefull informationskälla, det är ett ytterligare tillfälle att tala om arbetet anser 

han. Men det talas även om andra saker, killarna talar till exempel om sport, fotboll och Tv-

program. För det mesta är det en glad stämning i fikarummet, mycket skratt berättar Bo. 

  

Frågor om personalevenemang ställs till Bo. Han berättar att evenemang förekommer inom 

kommunhuset. Julbord och grillfester brukar bland annat anordnas. Även spontana förslag ges 

ibland på gemensamma aktiviteter. Arbetsgruppen brukar även åka iväg tillsammans på 

konferenser, detta är gemensamhetsskapande och trevligt anser Bo.  
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5.3 Karlstads kommun 

 

Övergripande internkommunikation 

För att ta reda på hur Karlstads kommun arbetar med sin internkommunikation ställs frågan: 

”Vad har ni för riktlinjer, hur ser de ut?” (Intervju 7 2010-12-10). Carina, informatör, berättar att 

kommunen har en informations- och kommunikationspolicy som är uttagen av 

kommunfullmäktige. Denna används av hela kommunen och fungerar även som vägledning inom 

hela koncernen. Detta är bra då alla följer samma riktlinjer för kommunikation anser Carina. 

Sedan kan även varje förvaltning bryta ner kommunikationspolicyn utefter sin egen förvaltning, 

detta är det dock få som har gjort. De flesta tycker att det räcker med den policy och de riktlinjer 

som finns. Carina berättar även att Karlstad kommun arbetar med sin grafiska profil och 

Karlstads kommun som varumärke. Det är viktigt att både profilen och uppfattningen om 

kommunen som varumärke är densamma och genomsyrar hela kommunen. Carina berättar att 

policyn reglerar dels vem som har ansvar för vilka kanaler, kommunstyrelsen har det 

övergripande kommunansvaret. Carina har som informatör det övergripande ansvaret för 

kommunhusrutiner och kommunikationskanaler, policy och webb samt varumärkesfrågor. Varje 

förvaltning, nämnd och bolag har ansvar för sin organisations kommunikationsbehov. Varje chef 

och varje anställd har i sin tur ansvar att söka information och dela med sig av informationen. I 

policyn står även att kommunen ska arbeta efter att vara en öppen kommun. Det finns även fler 

detaljerade riktlinjer som till exempel reglerar vilket språk som ska användas i skrift, hur 

kommunen ska möta massmedia och så vidare. 

 

Carina berättar att varje år genomför kommunen en undersökning för att ta reda på vad alla 

medarbetare i kommunen anser om sin arbetsplats och kommunhusets arbete. Resultatet av årets 

undersökning var mycket positivt. Svarsfrekvensen var högre än andra år, 92 % av alla inom 

kommunen som deltog i medarbetar- och ledarundersökningen. De senaste två åren har 

kommunen gjort förändringar som Carina tror är bidragande till det positiva resultatet. Det är 

viktigt att alla har tillgång till information gällande sin egen arbetsgrupp eller arbetslaget. En 

personaltidning har även utvecklats. Att skapa ”vi-känsla” i en stor kommun med många olika 

verksamheter är viktigt anser hon. Det är detta kommunen har arbetat med och lyckats med som 

undersökningen visat i år.  

 

Carina beskriver hur kommunens struktur ser ut objektivt. Inom varje kommunförvaltning finns 

det informatörer eller kommunikatörer som ska se till att varje förvaltning följer 
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kommunledningens och informationsenhetens riktlinjer för kommunikation. De ansvarar för 

intern och extern kommunikation. Det finns lite information som är specifik för de medarbetare 

som arbetar inom kommunhuset.  

 

Kommunikativa medel 

För att få reda på hur de arbetar med kommunikationskanaler ställs frågan: ”Men hur försöker ni 

kommunicera först och främst? Är det genom intranätet eller mejl eller ringer ni eller?” (Intervju 

7 2010-12-10). Carina berättar att intranätet är kommunens viktigaste kommunikationskanal. 

Informations- och kommunikationspolicyn finns tillgänglig på intranätet. Intranätet kompletteras 

med andra kanaler. De som arbetar inom kommunhuset försöker att använda mejlen som 

huvudkanal när de ska nå få personer, de försöker att vara sparsamma med mejl som 

kommunikationskanal. När de ska nå många använder de intranätet. Personaltidningen är även en 

viktig informationskanal. De har även nischade interntidningar och nyhetsbrev som är 

specialanpassade för en viss målgrupp. Alla som arbetar inom kommunen kan använda intranätet 

som ett arbetsredskap. Intranätet och den externa hemsidan är två åtskilda sidor då Carina anser 

att det är två olika målgrupper som ska ta del av dem.  

 

För att ta reda på hur möten fungerar inom kommunhuset ställs frågan: ”Hur ofta har ni möten?” 

(Intervju 7 2010-12-10). Carina berättar att inom kommunen förekommer många möten, dessa är 

delvis reglerade. Arbetsplatsträffar måste anordnas med jämna mellanrum. De förekommer en 

gång i månaden. Det hålls även vanliga arbetsmöten, när de anordnas varierar från verksamhet till 

verksamhet. Informationsenheten håller arbetsmöten en gång varannan vecka. Dessa möten går 

ut på att utbyta erfarenheter. Kommunen har även utvecklat en handbok. Denna handbok ska 

fungera som en vägledning internt för att bland annat kunna förbättra och planera sin 

kommunikation och hålla effektivare möten. De håller även utbildningar kring kommunikation. 

Detta är viktigt om man vill åstadkomma attitydförändringar, att låta folk vara delaktiga och 

diskutera kring frågor är viktigt anser Carina. Det är ett tillvägagångssätt för att skapa 

engagemang, alla ska ha förståelse för den information som delges. Informationen ska inte gå en 

väg, den är till för att skapa en tvåvägskommunikation, en dialog. Cheferna är en viktig kanal för 

att skapa förståelse för information anser hon.  

 

Kommunikation, trivsel och välmående 

För att ta reda på vad Carina anser är trivsel och välmående ställs frågan om vad hon tror är 

viktigt för att medarbetarna ska trivas på arbetsplatsen samt om de anordnar personalevenemang 
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inom kommunen. Hon berättar att kommunledningskontoret består av cirka 400 anställda och de 

anordnar en kontorsträff två gånger varje termin. Detta är en gemensamhetsdag då alla träffas 

och gör något roligt tillsammans. Sedan finns även gemensam företagshälsovård och friskvård 

inom kommunen som ser likadant ut för alla. Inom vissa förvaltningar finns det möjlighet att 

träna på arbetstid gratis i en timme eller halvtimme i veckan. I den undersökning som kommunen 

utfört har de med frågor gällande trivsel på arbetsplatsen. Frågor som kontrollerar om 

medarbetarna tycker att det är roligt att gå till arbetet och om de trivs med sin arbetssituation 

finns med. Tyvärr finns inte undersökningsresultatet med som bilaga i uppsatsen då kommunen 

vid intervjutillfället inte gjort resultatet officiellt än.  

Hon anser att kommunikation är viktigt för trivsel. Att lyckas skapa en gemensam förståelse i hela 

kommunen är viktigt. Att se sig själv som medarbetare i en större helhet är något som 

eftersträvas, alla måste kunna sätta in sin egen roll i ett större sammanhang. Att skapa insikt och 

en känsla av delaktighet som väcker engagemang kan bidra till att det blir roligare att gå till 

jobbet.  

 

Upplevelser och uppfattningar av kommunens internkommunikation 

 

Övergripande internkommunikation 

Cecilia är den första medarbetaren som intervjuas i Karlstads kommun. De riktlinjer hon 

använder sig utav i sitt arbete är avdelningens gemensamma förvaltningsinformation som är 

framtaget av kommunen.  

 

Kommunikativa medel 

Cecilia använder sig utav mejl för att kommunicera samt att hon muntligen talar med sina 

medarbetare på avdelningen. Chefen sitter på samma våning som Cecilia, vilket innebär att de 

kommunicerar muntligt dagligen. Chefen är därmed lätt att få kontakt med vid behov berättar 

Cecilia. Kommunens intranät är även en informationskälla som hon ibland tar del av. 

Förvaltningen har en kommunikatör som informerar medarbetarna om kommunens intranät och 

påminner dem att logga in och kolla på sidan. I dagsläget anser Cecilia att de är slarviga med att 

logga in och läsa på intranätet. Hon anser inte att intranätet behöver användas i sitt vardagliga 

arbete. För att gå in och läsa på sidan krävs det inloggning vilket gör att hon missar att logga in 

och läsa. Om sidan hade varit den första sidan som dök upp när datorn slogs på hade hon tagit 

del av intranätet på ett annat sätt än idag. Det Cecilia behöver veta för sitt eget arbete känner hon 
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till och vad resten av kommunen gör bryr sig hon normalt inte om berättar hon.  

 

Cecilia deltar i två olika möteskonstellationer. De större mötena sker halvårsvis. Dessa möten är 

till för att hennes avdelning ska informera externa verksamheter om deras arbete samt att 

avdelningen ska få ta del av de externa verksamheternas arbete. Mötena sker för att utbyta 

information och kunskap om varandras arbete. Hon upplever att alla får chans att tala under 

dessa möten. Cecilia har även möten tillsammans med sin arbetsgrupp varje månad. Dessa möten 

klassas som arbetsplaneringsmöten, under mötena diskuteras allt möjligt plus att medarbetarna 

får ta del av viktig information berättar hon. Under dessa mindre mötena har oftast alla något att 

tillföra, oftast talar de i munnen på varandra. Protokoll förs under mötets gång och allt viktigt blir 

nedskrivet. Ibland håller även stadsbyggnadsdirektören informationsmöten under fikarasten.   

 

Kommunikation, trivsel och välmående 

Cecilia trivs bra på sin arbetsplats. Stämningen är överlag bra bland medarbetarna inom 

avdelningen anser hon. De sitter på samma våning tillsammans med två andra avdelningar. Alla 

har fika tillsammans. På fredagar fikar de i kommunhusets gemensamma cafeteria. Vad som talas 

om under rasterna varierar beroende på vem hon sitter tillsammans med. Om hon sitter bredvid 

någon hon känner talar de om privata saker och sitter hon bredvid någon hon inte känner lika väl 

diskuteras arbete. Om det är något speciellt som har hänt gällande arbetet talas ofta detta om vid 

fika- eller lunchbordet. Hon upplever att det finns tillräckligt med tid för fika och lunch. 

 

Trivsel och välmående anser hon går hand i hand. Dock associerar hon välmående även till hälsa. 

Man kan vara sjuk samtidigt som trivseln är bra förklarar Cecilia. ”Man kan ju säga om man 

tänker på välmående så kan det finnas hälsa i det också då. Man kan ju vara sjuk och trivas fast 

välmående mera kroppsligt välmående också”(Intervju 8 2010-12-10). Internkommunikation 

kopplar hon till muntlig kommunikation. Trivsel, välmående och internkommunikation anser 

Cecilia hör ihop, även om det inte är något hon har reflekterat över.  

 

Hennes förvaltning har anordnat trivseldagar med friskvårdsinslag. De har även varit och bowlat 

tillsammans, detta brukar ske en gång om året. De har även fester några gånger om året 

tillsammans med avdelningen. Under dessa fester bjuder de även in tidigare medarbetare som 

slutat arbeta. Hon anser att antalet fester och evenemang är lagom i dagsläget. De evenemang 

som anordnas på arbetsplatsen förbereder medarbetarna tillsammans vilket upplevs som positivt 

berättar Cecilia. Evenemangen upplevs inte som avgörande för hennes trivsel men de är ett plus. 
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De viktigaste faktorerna för att hon ska trivas på arbetsplatsen är att alla kan tala öppet med 

varandra, att det finns en tolerans för frågor som hon ställer. Det ska vara okej att ifrågasätta och 

diskutera saker utan att konflikter uppstår. Cecilia tror sig vara känslig för konflikter om sådana 

skulle uppstå.  

 

Övergripande internkommunikation 

Stina är den andra medarbetaren som intervjuas i Karlstads kommun. Hon berättar att hon inte är 

speciellt involverad i kommunens verksamhetspolicy. Hon tror sig inte heller ha deltagit i 

kommunens medarbetarundersökning.  

 

Kommunikativa medel 

Till att börja med ställs frågor om de möten Stina deltar i. Stina berättar att hon deltar i 

arbetsplatsträffar varannan vecka på arbetsplatsen. Det är arbetsgruppens chef som håller i dessa 

möten. Chefen är lätt att få kontakt med. Dessa möten pågår ett par timmar. Chefen brukar gå 

igenom den information som medarbetarna behöver få reda på. De diskuterar även 

arbetsgruppens arbetsläge och arbetsmiljö. Alla får chansen att tala under mötena. De går inte 

laget runt som de gjorde tidigare för det tog för lång tid, men alla ska få en chans att tala.  

 

Kommunikation, trivsel och välmående 

Hon upplever att trivseln på arbetsplatsen är bra. Medarbetarna har fika och lunchraster ihop. De 

har lätt att tala med varandra och trivseln i gruppen är bra. Hon sammankopplar välmående till 

att det ska vara roligt att gå till arbetet och träffa sina arbetskamrater. Stina trivs på arbetet 

berättar hon. Kommunikation, trivsel och välmående hör ihop anser hon. Att kunna 

kommunicera är viktigt och fungerar inte det blir det inte bra enligt Stina. 

 

Varje fredag fikar Stinas arbetsgrupp i kommunhusets gemensamma cafeteria annars fikar de och 

äter lunch tillsammans på den våning de arbetar. Hon sitter alltid tillsammans med samma 

personer under rasterna, sin arbetsgrupp. De fikar alltid och äter lunch tillsammans. Oftast talar 

de om vad de gör på fritiden, ibland talar de även om arbetet under rasterna berättar Stina.  

 

Utöver de gemensamma fika- och lunchpauserna anordnar hennes avdelning gemensamma 

aktiviteter utanför arbetet. Stina berättar att ”Vi brukar ju ha två i alla fall en gång om året, två 

gånger kanske någon sådan här avdelningsdag som det heter, att vi åker iväg någonstans. Har väl 

börjat med att vi från lunch till lunch” (Intervju 9 2010-12-10). Hon berättar att denna 
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avdelningsdag går ut på att lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Aktiviteterna är till för 

att främja gemenskapen anser Stina. Hon berättar även att ibland anordnar de andra aktiviteter 

som till exempel bowling. Förslag på aktiviteter ges men det är inte ofta de blir av då det råder 

tidsbrist.  

 

6 Analys  

I detta kapitel görs en analys av intervjuernas resultat i förhållande till teorikapitlet och 

frågeställningar. Analysen är utformad efter fem teman som har som funktion att belysa tidigare 

teorier samt ge svar på frågeställningar. De teman som valts ut har en viss systematik som 

använts tidigare i undersökningen. ”Insamlingen och behandlingen av data måste ske 

systematiskt. Det är genom att systematiskt samla in, kartlägga och ställa frågor till data som man 

kan få dem att tala” (Östbye et al. 2004, s.125). Då avsikten med undersökningen är att få djupare 

förståelse för kommunens kommunikationsarbete samt medarbetarnas uppfattningar och 

upplevelser av den har störst vikt av analysen lagts på vad som sagts under intervjuerna. 

Kroppsspråk, tonlägen eller ansiktsuttryck är inte vad som primärt analyseras. Jämförelser mellan 

informanternas intervjuer kommer även att göras. Jämförelsen mellan informanterna görs för att 

se vad det finns för skillnader och likheter mellan kommunernas utformning av 

internkommunikation samt mellan medarbetarnas upplevelser och uppfattningar. Informanternas 

uppfattningar och upplevelser av trivsel och välmående analyseras även.  

 

6.1 Kommunernas internkommunikation – information eller 

kommunikation? 

De olika kommunerna som intervjuerna genomförts i är av olika storlek. Hammarö och Sunne 

kommun är relativt små kommuner med få invånare jämförelsevis med Karlstads kommun som 

är en stor organisation med fler anställda och tillhörande verksamheter. Alla tre kommuner anser 

att det är viktigt att ha en välfungerande internkommunikation. Som Heide (2005) skriver har 

internkommunikation fått en större och viktigare betydelse inom både offentliga och privata 

organisationer (Heide et al. 2005, s.9). Även om kommunikation har fått en allt större roll inom 

de tre organisationerna råder det fortfarande viss förvirring mellan kommunikation och 

informationsspridning. De flesta av medarbetarna inom kommunerna associerar primärt till 

intranätet när de tänker på internkommunikation. Det är endast en av medarbetarna som i första 

hand tänker på muntlig kommunikation. Kommunerna arbetar för att ständigt utveckla 

internkommunikationen på arbetsplatsen. I dagsläget handlar det om i både de mindre och den 
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större kommunen att på lättast sätt sprida information till alla som arbetar inom kommunen. 

Informatörerna talar om under intervjuerna att intranätet är deras primära kommunikationskanal, 

detta skulle kunna ifrågasättas då kanalen först och främst används för informationsspridning. 

Detta kan återkopplas till Heides (2005) teori om organisationernas misstolkning av 

kommunikation och informationsspridning (Heide et al. 2005, s.11). Kommunikation handlar om 

att kommunicera med varandra, helst ska två eller fler parter vara inblandade i kommunikationen. 

Kommunikation handlar om att skapa dialog inte monolog. Då intranätet används för att sprida 

information till alla medarbetare inom hela kommunen utan att de kan kommunicera tillbaka gör 

intranätet snarare till en primär informationskanal snarare än en primär kommunikationskanal. 

Sunne kommun har dock gjort framsteg med sitt intranät då de använder sidan som ett 

arbetsredskap där alla kan logga in för att publicera information som de anser är värdefull för 

andra inom kommunen att ta del av. Detsamma gäller inom Karlstads kommun. Inom Hammarö 

kommun är det informatören som sköter intranätet och publicerar all information som 

medarbetarna i sin tur sedan kan ta del av. Att alla har tillgång till att publicera information som 

andra kan ha nytta av är positivt men gör det intranätet till en kommunikationskanal eller bidrar 

det till ytterligare informationsöverflöd som medarbetarna får svårt att hantera? 

 

Under alla intervjuer talades det mycket om hur kommunhuset ska få kommunens alla 

verksamheter att känna sig delaktiga i kommunens gemensamma arbete. Det är inte endast 

kommunikation mellan medarbetarna i kommunhuset som är viktigt. Medarbetarna i 

verksamheterna utanför kommunhuset ska även ta del av kommunens strategi, struktur och 

policys. Det kan vara svårt att avgöra om kommunernas struktur, strategi och policys först och 

främst är till för kommunhusets utomstående medarbetare i de olika verksamheterna eller om de 

är lika mycket till för medarbetarna i kommunhuset. Human relations-teoretikerna anser att 

organisationernas informella kommunikation är viktigare än den formella (Flaa et al. 1998, s.46-

48). I en sådan komplex organisation som en kommun är det en utmaning för informatörerna att 

nå ut till alla som arbetar inom kommunen. Det är inte endast de medarbetare som arbetar inom 

kommunhuset som ska kommuniceras med, det är även alla de medarbetarna som arbetar i 

kommunens olika verksamheter. Att begränsa organisationen till endast kommunhuset har i 

efterhand varit snävt då det är många fler verksamheter och medarbetare som ingår i en 

kommun. Vad som är informell och formell kommunikation kan eventuellt vara förvirrande, men 

som informatörerna nämner i intervjuerna tillhör alla kommunala verksamheter det interna 

arbetet. Som nämnts ovan anser human relations-teoretikerna att den informella 

kommunikationen är viktigare än den formella, den sociala relationen mellan alla 



48 

 

organisationsmedlemmar ska vara viktigast. Att uppnå att alla organisationsmedlemmar inom en 

kommun ska ha en social relation till varandra är nästintill orealistiskt. Däremot strävar, som 

informatörerna talar om intervjuerna, att alla organisationsmedlemmar ska känna att de ingår i en 

gemenskap och ha tillgång till samma information gällande kommunen. Viljan att skapa en 

gemenskap mellan alla organisationsmedlemmar finns men frågan är om det är möjligt för en 

kommun att skapa en social relation mellan dem?  

 

Alla tre kommuner har även politiska direktiv att arbete utefter. De politiska direktiven styr till 

viss del kommunernas strategier, strukturer och policys. De olika förvaltningarna inom 

kommunerna har policys och riktlinjer som är utformade efter deras speciella yrkesområde. 

Medarbetarna som har intervjuats är väl förankrade i sin egen avdelningspolicy och riktlinjer men 

är svagt insatta i de andra avdelningarnas policys och riktlinjer. Heide (2005) skriver att strukturer 

ser till att olika uppdelningar skapas inom organisationen. Sådana uppdelningar som till exempel 

arbetsfördelning, roller och olika enheter (Heide et al. 2005, s. 94). Anledningen till att 

avdelningarna inte tar del av de andras policys kan bero på att strukturen skapat denna 

arbetsfördelning och olika enheter. Utöver de politiska direktiv som kommunen arbetar utefter 

har två av tre kommuner utformat egen kommunikationspolicy. Karlstads kommun har en egen 

utformad informations- och kommunikationspolicy som är gemensam för hela kommunen. 

Sunne kommun har en egen kommunikationspolicy som inte är antagen politiskt än och 

Hammarö kommun arbetar utefter de politiska direktiv som finns. Inom de politiska direktiven 

ingår alla olika policys som tillhör de olika förvaltningarna. Dessa behandlar dock inte 

internkommunikation speciellt ingående. Fem av de sex intervjuade medarbetarna tar del av sin 

egen avdelningspolicy och anser att de inte har något större utbyte av att ta del av andra 

avdelningars policys. En av sex medarbetare anser sig inte vara speciellt insatt i kommunens 

verksamhetspolicy.  

 

Heide (2005) skriver att de mönster som bildas av organisationens struktur kan se till att 

medarbetarna inte behöver fundera på hur de ska göra något, det finns redan en struktur till hur 

saker och ting ska göras. Nackdelen med strukturer är att de kan vara hämmande om de blir för 

starka, kreativiteten hindras (Heide et al. 2005, s. 80). En av de medarbetare som intervjuas talar 

om att om de inte följer avdelningens policys märks detta snabbt då ingenting fungerar i 

verksamheterna de ska sköta som finns utanför kommunhuset. Då måste de snabbt inom 

avdelning lösa detta. Även om det finns policys för hur de ska agera måste de ibland improvisera 

för att återställa fel i arbetet. De måste på egen hand ta reda på hur de ska lösa felet. På så sätt 
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kan strukturer och policys vara en hjälp på vägen men de kan inte alltid förutsäga vad som 

kommer att hända inom organisationen, då är människans kreativitet viktig och det gäller att inte 

alltid förlita sig på strukturer och redan utsatta riktlinjer. 

 

6.2 Arbetsgrupper - samspel mellan gruppmedlemmar och grupper  

Vissa av medarbetarna ingår i arbetsgrupper där deras arbetsuppgifter är spretiga, de arbetar inte 

med samma arbetsuppgifter. En av medarbetarna talar om att det inte endast är cheferna som har 

ansvar för att informera sin arbetsgrupp om vad som händer och sker. Det är allas ansvar att 

både ta del av och delge information som kan vara viktig för hela arbetsgruppen att känna till. 

Medarbetarens arbetsgrupp är inte särskilt stor och därför är det extra viktigt enligt Von Platen 

(2006) att information inte utelämnas för någon. Som Goffman (1998) skriver i sin teori om 

människans fasader kan medarbetaren tappa sin fasad och förvirring kan uppstå om information 

undanhålls för denne. Von Platen (2006) skriver att det är extra viktigt att alla inom en 

arbetsgrupp får tillgång till samma information om gruppen är liten, annars finns det risk för att 

konflikter uppstår. De chefer som inte deltog i Sunne kommuns ”HUS-projekt” kan även riskera 

att deras hela arbetsgrupper utsätts för förvirring och riskerar att hamna i konflikt med andra 

grupper. Genom att inte delta i gemensamma projekt får varken cheferna eller arbetsgrupperna ta 

del av samma information och kunskap som andra grupper får.  

 

6.3 Chefsrollen – trygghet och förädling 

Alla medarbetare anser att det är lätt att få tag på sin närmsta chef. De sitter på samma våning 

som medarbetaren och muntlig kontakt infinner sig ofta. En av medarbetarna började arbeta på 

sin arbetsplats för två år sedan. Medarbetaren upplever att det är viktigt att chefen lyssnar och 

hjälper till att bolla idéer och tankar med sina medarbetare för att de ska känna sig trygga i sitt 

arbete. Detta kan kopplas till Engquist (1994) teori om att det är viktigt att chefen utöver sitt 

informationsansvar även ska inge en trygghet hos sina medarbetare (Engquist, 1994, s.146 – 147). 

Chefens informationsansvar består enligt Heide (2005) av att förädla information till sina 

medarbetare. Medarbetarna som har blivit intervjuade ska använda arbetsplatsens intranät för att 

ta del av information. De anser att det är både chefens ansvar och alla gruppmedlemmars ansvar 

att delge information till varandra. Medarbetarna kan idag uppleva att det finns för mycket 

information för att på egen hand kunna bearbeta den. En diskussion om hur informationen skulle 

kunna förädlas och bearbetas på ett effektivare sätt förekommer i kapitlet om kommunikativa 

medel nedan. 
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6.4 Kommunikativa medel – informera och förädla 

Den största likheten kommunerna har är att de använder sig utav deras respektive intranät för att 

nå alla medarbetare i kommunen med information. Detta fungerar olika bra i kommunerna. 

Sunne kommun använder intranätet som både informationssida och arbetsredskap, detta gäller 

även Karlstads kommun. De olika förvaltningarna har möjlighet att publicera information på 

sidan som de anser att alla ska kunna ta del av. Inom Hammarö kommun är det informatören 

som samlar in information om vad som händer i kommunen. Heide (2005) skriver att intranät 

kan fungera bra som en gemensam sida för lärande åt medarbetarna. Risken är att informationen 

kan upplevas som överflödig och medarbetarna kan ha svårt att hitta den information som berör 

dem (Heide et al. 2005, s. 142 - 143). En av medarbetarna nämner under intervjun att denne 

glömmer bort att logga in på intranätet och att informatören borde skicka ut ett mejl när 

medarbetarna behöver logga in för att se vad som hänt. Medarbetaren nämner även att det är fler 

inom kommunen som önskar detta. I de andra kommunerna skickar informatörerna ut mejl till 

medarbetarna som påminnelse om att logga in på intranätet, detta är medarbetarna nöjda med. 

En av medarbetarna nämner under intervjun att även om deras kommunikatör skickar ut 

påminnelse till mejlen är de slarviga med att logga in på intranätet. De uppgifter medarbetaren 

behöver i sitt dagliga arbete känner denne redan till och intranätet behövs inte i det dagliga 

arbetet. Det går inte att dra några slutsatser om att medarbetarna upplever intranätets information 

som överflödig då de inte säger det rakt ut. Däremot under intervjuerna när medarbetarna skulle 

visa var de kunde hitta en specifik information på intranätet tog det tid för dem att leta fram den. 

Ett annat tecken är att de glömmer att logga in på intranätet, anser de inte att intranätet är ett 

viktigt verktyg? Varför de glömmer detta gav de inte svar på. En av medarbetarna anser sig inte 

behöva intranätet för att klara av ditt dagliga arbete, frågan är då hur viktig och vad för 

information som publiceras på intranätet? 

 

Mejl använder sig även medarbetarna av för att kunna kommunicera med varandra. Alla som 

intervjuats är överens om att mejlen ska användas på ett effektivt sätt. Karlstads kommun har 

som regel att använda mejlen så lite som möjligt. När de ska nå en större mängd medarbetare 

använder de intranätet och när de ska nå en mindre mängd används mejlen. Alla tre kommuner 

använder mejl på liknande sätt. Enligt Heide (2005) har slutsatser dragits av 

kommunikationsteknik som e-post och intranät som talar om att de är bra komplement, men 

dialogen är den viktigaste faktorn för att kommunikation ska bli betydelsefull och kunna tolkas 

(Heide et al. 2005, s. 146). 
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Möten förekommer även på medarbetarnas arbetsplatser. Alla medarbetare ingår i både större 

möteskonstellationer och mindre tillsammans med sin arbetsgrupp. Under mötena delges de 

viktig information utav sina chefer. Enligt Simonsson (2005) är möten ett ypperligt tillfälle att 

som chef förklara svårtolkade budskap för sina medarbetare. Det behövs snarare fler än färre 

möten inom organisationer. Men för att mötena ska bli så givande som möjligt måste de handla 

om rätt saker, vilket de enligt Weick (1995) inte gör idag. Idag används möten för att diskutera 

enklare saker som egentligen skulle kunna förmedlas genom andra kanaler (Heide et al. 2005, s. 

105 - 106). Istället skulle de användas till en meningsskapande process. Då information betyder 

olika för människor skulle möten kunna användas till att skapa gemensamma betydelser inför 

informationen. Här kan allas olika tolkningar och argumentationer diskuteras och ett gemensamt 

handlingsmönster kan skapas. Detta gäller även om en arbetsplats bestämmer sig för att införa 

fler möten. Rena informationsmöten är onödiga även om mötestillfällen expanderas (Heide et al. 

2005, s.93). I dagsläget verkar det som de flesta möten inom alla tre kommuner handlar om 

information på Meso- och Makronivå som Simonsson (2005) nämner i sin undersökning om hur 

chefer prioriterar rätt sorts information. Varje medarbetare upplever att de får chans att komma 

till tals under mötena. En av kommunerna använder sig utav en dagordning där medarbetarna får 

möjlighet att fylla i punkter de vill diskutera under kommande möte. Detta fungerar enligt båda 

medarbetarna samt informatören inom kommunen inte särskilt bra i dagsläget. Den ena 

medarbetaren har även själv varit chef tidigare och talar om att det inte är lätt att få 

arbetsplatsmöten att fungera på ett bra sätt. Medarbetaren anser även sig själv vara passiv under 

mötena och att medarbetaren skulle behöva vara mer aktiv vid mötestillfällena. I vissa av 

medarbetarnas mindre arbetsgrupper talas det mer om deras arbetsförhållanden, dessa möten 

håller de själva i och diskuterar det som behöver göras i deras dagliga arbete. 

 

Enligt alla medarbetare och informatörer är fika- och lunchrummet en ovärderlig 

informationskälla samt ett tillfälle att diskutera både arbete och fritid. Detta gynnar både social 

gemenskap och arbete. Gunnar Ekman (1999/ 2003) anser att det vardagliga småpratet är mycket 

betydande. Nackdelen kan vara att när medarbetarna diskuterar arbete att cheferna ibland går 

miste om vad som diskuteras. Beslut som eventuellt fattas vid möten fortsätter att diskuteras vid 

fika- eller lunchbordet. Medarbetarna diskuterar ett beslut och skapar en mening runtikring det, 

budskap tolkas och vilka konsekvenser som blir avgörs. Cheferna måste vara med i detta småprat 

(Heide et al. 2005, s. 25). Om cheferna är med eller inte vid fikabordet diskuteras inte under 

intervjuerna, däremot verkar medarbetarna anse att de har en avslappnad och öppen relation med 

sina närmsta chefer. Men frågan är ändå om samma diskussion mellan medarbetarna skulle 
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uppstå vid fikabordet om cheferna skulle vara med i småpratet? Detta är en fråga som dykt upp i 

efterhand som skulle ha varit intressant att tala om med medarbetarna. 

 

6.5 Trivsel och välmående – gemenskap och hälsa 

Trivsel och välmående på arbetsplatsen är fördjupningsdelen i denna undersökning. 

Fördjupningsdelen har inte för avsikt att ge exakta svar på vad som är trivsel och välmående. 

Målet är att få en djupare förståelse för vad som har störst betydelse för att medarbetarna ska 

trivas på arbetsplatsen. Under de intervjuer som gjorts har det ställts frågor om vad medarbetarna 

uppfattar som trivsel på arbetsplatsen. Generellt upplever och uppfattar medarbetarna trivsel på 

samma sätt. I följande stycke analyseras medarbetarnas svar på vad trivsel och välmående är.  

 

Alla de medarbetare som intervjuats anser att kommunikation är viktigt för att de ska trivas på sin 

arbetsplats. Enligt human relations-teoretikerna är det viktigt att medarbetarna får belöningar i 

form av beröm, att de får en ökad självkänsla och trygg anknytning till gemenskapen. Dessa 

belöningar är bättre för människan än till exempel ekonomiska belöningar (Flaa et al. 1998, s. 46 - 

48). Alla tre kommuner anordnar sociala aktiviteter för att främja gemenskapen på arbetsplatsen. 

De anordnar aktiviteter där alla arbetsgrupper, det vill säga hela kommunhuset, gör någonting 

tillsammans samt enskilda aktiviteter i respektive arbetsgrupp. Varje kommun har även vissa 

friskvårdsinslag i form av tillgång till gratis träning under arbetstid eller andra 

friskvårdsaktiviteter. Alla sex medarbetare som intervjuats anser att dessa aktiviteter är positiva 

och ökar deras trivsel på arbetsplatsen. De anser dock inte att det är en avgörande faktor. En av 

medarbetarna kopplar välmående till att det finns extra pengar som kommunen kan utnyttja för 

att visa personalen uppskattning genom att de får göra roliga saker tillsammans. Detta kan även 

kopplas till att människan hellre känner uppskattning av sin arbetsgivare snarare än att få en 

summa pengar insatt på kontot.  

 

Heide skriver att trivselkommunikation idag definieras som information om fester och 

gemensamma fritidsaktiviteter (Heide et al. 2005, s. 104). Detta synsätt kan anses vara en aning 

snävt. Undersökningen har haft för avsikt att ur ett bredare och öppnare perspektiv försöka ta 

reda på vad informanterna anser vara trivsel. Det har visat sig att trivselkommunikation inte 

enbart handlar om information om fester och gemensamma fritidsaktiviteter. Både medarbetarna 

och informatörerna inom kommunerna anser att det handlar om något större än information om 

fester och sociala aktiviteter. För det första anser de flesta medarbetarna att trivsel och välmående 

går hand i hand. De anser dock att välmående även är relaterat till fysisk hälsa. De anser att det 
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ska vara roligt att gå till arbetet och att arbetskamraterna ska ha roligt tillsammans och kunna tala 

öppet om allting. En av medarbetarna nämner att det ska vara okej att ha en öppen diskussion 

och ifrågasätta saker utan att konflikter uppstår.  

 

Att känna gemenskap är även en viktig aspekt anser både informatörerna och medarbetarna. 

Varje informatör inom kommunerna nämner att det är viktigt att kunna se sig själv som 

medarbetare i en helhet. Som Heide (2005) skriver handlar kommunikation på arbetsplatsen om 

att skapa gemensam förståelse för organisationen och de gemensamma målen samt att skapa 

relationer mellan varandra. ”Grunden för sociala relationer är kommunikation” (Heiden et al. 

2005, s. 19). I medarbetarnas intervjumanual, se bilaga två, får medarbetarna svara på om de 

upplever att trivsel, välmående och internkommunikation samspelar med varandra i 

kommunhuset? Alla medarbetare är överens om att kommunikation är viktigt för att de ska trivas 

på arbetsplatsen. Om kommunikationen inte skulle fungera skulle trivseln heller inte bli särskilt 

hög.  

 

Sunne och Karlstads kommun arbetar med att alla ha ett gemensamt helhetstänk inom sina 

kommuner. I Sunne genomförde de till exempel ett projekt som kallades för ”HUS”. Alla chefer 

tillsammans utvecklade genom projektet en förmåga att arbeta utefter gemensamma 

kommunikationsriktlinjer samtidigt som de lärde känna varandra personligen. Informatören anser 

att detta projekt främjat gemenskapen och chefernas helhetssyn på kommunen som verksamhet. 

I sin tur har de chefer som deltagit i projektet kunnat föra vidare denna kunskap till sina 

arbetsgrupper. Det märks stor skillnad på de chefer och tillhörande arbetsgrupper att de i 

dagsläget arbetar tillsammans på ett bättre sätt än tidigare. Det märks en markant skillnad på de 

chefer som deltagit och inte deltagit i projektet. De försummar både sig själva och sin tillhörande 

arbetsgrupp på kommunens gemensamma kommunikationskunskap. Om inte alla deltar i 

gemensamma utvecklingsprojekt hjälper det inte om kommunerna använder sig utav 

kommunikativa medel som både ska främja gemenskap och kommunikation på arbetsplatsen. 

Den främsta faktorn till att vissa chefer inte deltar i kommunernas gemensamma arbete kan vara 

att de inte ser hur det skulle hjälpa dem i sin situation. Vissa chefer kan till exempel vara nära 

pension eller arbeta enskilt vilket kan påverka deras uppfattning om vad som är viktigt för att 

arbetsplatserna ska fungera. De inser inte att det är viktigt att alla arbetar mot gemensamma mål 

och utefter gemensamma riktlinjer. Alla är olika individer och agerar på olika sätt, detta är något 

både medarbetarna och informatörerna är om. Att uppnå att alla ska må bra på arbetsplatsen 

anser en av medarbetarna vara omöjligt. Däremot är det arbetsgivarens uppgift att se till att 
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förutsättningarna finns.  

 

Som nämnts tidigare anser medarbetarna som intervjuats att trivsel, välmående och 

internkommunikation hänger ihop. Om de inte kan kommunicera med varandra blir inte heller 

trivseln särskilt hög på arbetsplatsen. Alla upplever att de trivs på sin arbetsplats, stämningen och 

gemenskapen är god inom deras arbetsgrupper. Genom att tolka medarbetarnas upplevelser och 

uppfattningar av vad trivsel och välmående är kan det konstateras att de kopplar det till psykiska 

effekter och fysisk hälsa. Dessa två punkter anser Chris Segrin (2005) vara viktiga för trivsel på 

arbetsplatsen. Relationstillfredsställelse, social anpassning och karriärframgång klassar han även 

som viktiga delar för trivsel. Medarbetarna upplever en god stämning i sin arbetsgrupp och de 

trivs ihop med sina arbetskamrater, de tycker att det är roligt att gå till arbetet på grund av dem. 

Detta kan kopplas till relationstillfredsställelse. En av medarbetarna nämner att det är ytterst få 

som följer med när kommunen anordnar gemensamma sociala aktiviteter. Vad det beror på kan 

inte medarbetaren sätta fingret på. Däremot spekulerar denne i vad det kan bero på, en vilja att 

inte blanda ihop sin yrkespersonlighet och sin privatperson eller att de hellre gör andra saker på 

fritiden kan vara två orsaker. De flesta medarbete nämner någon gång under intervjun att alla är 

olika individer och tänker olika vilket kan påverka deras agerande i vissa situationer. Detta kan 

kopplas till Bowditch och Bonos (2004) teori om att människors olika personligheter påverkar 

hur de uppfattar och upplever sin sociala verklighet. Det kan även kopplas till Segrins (2005) teori 

om social anpassning, att alla anpassar sig olika i situationer. Karriärframgång är något 

medarbetarna inte nämner i förhållande till varken trivsel eller välmående.  

 

Som nämnts i teorikapitlet skriver Von Platen (2006) om kommunikationsprocesser som kan 

hjälpa medarbetarna vid förändring inom organisationen. Under intervjuerna var det endast en 

informatör som tog upp detta som en viktig aspekt inom internkommunikation. Daniels (2000) 

skriver i sin undersökning att det ofta är positiva effekter snarare än negativa som gör att 

människan finner välbefinnande. Von Platen (2006) skriver att om organisationerna kan använda 

internkommunikation som ett redskap för att skapa förståelse och omvandla medarbetarnas ilska 

till lugn skapar det en bättre förutsättning för förändringsarbete. Om organisationen lyckas skapa 

positiva tankar med hjälp av internkommunikation som rekommenderas enligt Von Platen (2006) 

kan positiva tankar skapas hos medarbetarna vilket enligt Daniels (2000) ökar deras 

välbefinnande. Om dessa teorier kan användas vid förändringsarbete måste interkommunikation 

även kunna användas på detta sätt i det vardagliga kommunikationsarbetet. De positiva tankarna 

och förståelsen för verksamheten måste även finnas i organisationernas dagliga 
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kommunikationsarbete. Ett exempel på att kommunerna använder sig utan kommunikation för 

att skapa gemensam förståelse och för att skapa relationer utanför förändringsarbete är Sunnes 

”HUS-projekt” och Karlstads kommuns användande av ett starkt varumärke för att skapa 

enhetlighet och gemensamma riktlinjer. Då alla informanter är överens om att gemenskap, 

relationer och förståelse är viktigt för trivseln på arbetsplatsen borde kommunerna satsa ännu 

mer än vad de gör idag för att stärka gemenskapen och förståelsen i verksamheten. De har 

kommit en bra bit på vägen för att skapa gemensam förståelse för verksamheten men de har en 

bit kvar, vilket de även anser själva.  

 

En av medarbetarna har arbetat på sin arbetsplats i 30 år. Medarbetaren vill inte säga att det var 

bättre förr. Men idag är organisationen mycket större och nya tekniska kommunikationskanaler 

har delvis ersatt den muntliga kommunikationen. För 30 år sedan fanns det inte sådana tydliga 

gränser mellan förvaltningarna och avdelningarna, idag är det lättare att skicka ett mejl än att gå 

och tala med varandra. Förr var organisationen mer som en enda stor familj, idag är det mer 

uppdelat. 

 

7 Slutsatser 

Kommunernas övergripande arbete med internkommunikation liknar varandras. Alla tre 

kommuner har politiska direktiv de måste följa i allt arbete de gör. Det som skiljer sig mest åt är att 

Sunne och Karlstadskommun har utöver kommunens politiska direktiv utformat en egen 

kommunikationsplan specifikt för sina kommuners kommunikations- och informationsarbete. Hammarö 

kommun låter endast de politiska direktiven speglas i strategier, strukturer och policys. De har 

ingen plan som ska fungera som riktlinjer för internkommunikation inom kommunen.  

 

Alla avdelningar och förvaltningar ska arbeta efter gemensamma riktlinjer samtidigt som de har 

en egen specifik policy som de ska se som direktiv för deras dagliga arbete. Medarbetarna är väl 

insatta i sin egen policy men är inte väl förankrade i de andra avdelningarnas eller förvaltningarnas policy. Då 

kommunen är en komplex organisation har en viss struktur skapats som sett till att en tydlig 

uppdelning mellan olika avdelningar infunnit sig i organisationerna. För att alla ska ha möjlighet och kunna 

ta del av varandras arbete använder kommunerna sig utav olika kommunikativa medel. 

Arbetsplatsen ser därmed till att förutsättningen för att kunna kommunicera med varandra finns men är 

samtidigt medvetna om att alla kommunikationskanaler inte fungerar fullt ut i dagsläget. Både 

medarbetarna och informatörerna är överens om att kommunikationskanalerna skulle kunna 

användas på ett effektivare sätt. Inte alla men vissa. Mötena är framförallt den kanal som de är överens 
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om skulle kunna utvecklas.  

 

De internkommunikativa medlen som kommunerna använder sig utav används generellt i första hand till att 

sprida information till både medarbetarna i kommunhuset samt tillhörande verksamheter utanför 

kommunhuset. Kommunernas primära kommunikationskanal är deras intranät. Intranätet 

kompletteras med mejl och muntlig kommunikation. Intranätet används som arbetsredskap inom 

Sunne och Karlstads kommun. Alla medarbetare inom de olika förvaltningarna har tillgång till 

sidan och möjlighet att publicera information som de anser är värdefull för resten av 

medarbetarna att ta del av. Inom Hammarö kommun är det endast informatören som samlar in information 

och publicerar på intranätet. De medarbetarna som har möjlighet att publicera information på intranätet upplever 

detta som positivt. En av medarbetarna inom Hammarö kommun tycker att det är allas ansvar att 

både leta efter och själv delge andra information. Då medarbetarna inte har tillgång till att 

publicera egen information inom förvaltningarna kan slutsatsen dras att medarbetaren inte har den 

tillgång kommunikativa kanaler som önskas. Den andra medarbetaren inom Hammarö kommun 

önskar att informatören skulle skicka ut ”påminnelsemail” om att logga in på intranätet. Två av 

sex medarbetare erkänner att de är slarviga med att logga in på intranätet. Möten är även en intern 

kommunikationskanal. I dagsläget uppfattar medarbetarna att möten först och främst används för att både 

kunna ta emot och delge information.  

 

Alla informanter anser även att fika- och lunchrum är en ovärderlig informationskälla. Det som talas 

om här kan vara lika viktigt som vad som talas om under ett möte, om inte viktigare. Enligt Heide (2005) är 

inte medarbetarna alltid medvetna om att de kommunicerar med varandra och om sådant som är 

viktigt för arbetet. Ofta kan det vara så att cheferna missar diskussioner mellan medarbetarna 

som kan vara nog så viktiga att diskutera under ett möte som under fika- eller lunchrast. 

 

De tekniska internkommunikativa medel som används inom kommunerna idag används liksom 

möten mestadels för informationsspridning. Däremot finns det en medvetenhet hos både 

informatörerna och medarbetarna att möten samt intranät skulle kunna utvecklas och användas för att 

skapa dialog istället för monolog, vilket skulle kunna bidra till kommunernas och medarbetarnas behov av att 

känna gemenskap. Alla tre kommuner arbetar ständigt för att få kommunens alla medarbetare och 

chefer att förstå vad viktigt det är med kommunikation och vad kommunikation handlar om. De senaste åren 

har de kommit en bit på väg men det behövs fortfarande en utveckling. Den största utvecklingen 

har skett inom Karlstads kommun, de har gått igenom vissa förändringar och prioriterat 

kommunikationsarbetet det senaste året. Förändringarna har bidragit till ökad trivsel bland medarbetarna 
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inom kommunens alla verksamheter. Detta visar deras undersökning de nyss gjort. 

 

Medarbetarna upplever generellt att internkommunikationen fungerar idag på sin arbetsplats. Alla har liknande 

uppfattningar om hur internkommunikationen ska fungera. Framförallt inom sin egen arbetsgrupp. 

Medarbetarna som intervjuats verkar stå sin arbetsgrupp närmast och de anser även att den är 

viktigast för sitt eget arbete.  

 

Medarbetarna anser att välmående och trivsel går hand i hand. De anser även att fysisk hälsa kan tolkas 

som välmående. En av medarbetarna kopplar även välmående till att organisationen har 

ekonomiska tillgångar som kan användas för att visa medarbetarna uppskattning. Både 

informatörerna och medarbetarna som intervjuats är överens om att det är gemenskapen mellan alla medarbetare 

som är viktigast för att trivas på arbetsplatsen. De anser att trivsel, välmående och interkommunikation hör ihop. 

Om det inte går att kommunicera mellan varandra påverkas även trivseln. 

 

De formella internkommunikativa medel som kommunerna använder sig utav idag upplever medarbetarna inte 

som den primära faktorn till deras trivsel och välmående på arbetsplatsen. De personalevenemang 

kommunerna anordnar samt de sociala aktiviteterna som medarbetarna anordnar på egen hand 

anser medarbetarna vara ett plus för trivsel men det är inte heller en avgörande faktor. Den 

viktigaste faktorn för trivsel är deras närmsta arbetskamrater. Medarbetarna vill att stämningen ska vara god 

mellan dem, de ska kunna skratta tillsammans, de ska kunna ifrågasätta och diskutera med varandra utan att 

konflikter uppstår. De vill känna och känner att det är roligt att gå till arbetet. I dagsläget talar 

medarbetarna om att de trivs på sina arbetsplatser. En av medarbetarna jämför arbetsplatsen idag 

med hur den såg ut för 30 år sedan. Då fanns inga tekniska kommunikativa medel, organisationen 

var mindre och medarbetarna var som en enda stor familj. Att dra slutsatsen att mindre 

organisationer och tekniska kommunikativa medel hämmar medarbetarnas gemenskap är svårt att 

göra. Det är endast en av medarbetarna som kan jämföra sin arbetssituation med hur den såg ut 

för 30 år sedan. Däremot är det värt att ägna denna aspekt en tanke. 

 

Kommunerna vill att en gemenskap ska bildas genom att alla ska kunna ta del av varandras arbete 

och vad som händer inom kommunen. Då medarbetarna står sin arbetsgrupp närmast och inte 

vet vad de andra grupperna arbetar med bryts kommunernas önskan om en större gemenskap 

redan där. Idag läggs det störst energi vid informationsspridning men det finns en strävan efter att skapa dialog. 

Då detta inte ännu fungerar som det borde göra kan det vara svårt för medarbetarna att uppfatta eller uppleva 

internkommunikationen på samma sätt som det är tänkt att de ska göra. Även om de kan ta del av 
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information om kommunens kommunikationspolicys behöver de få informationen förädlad och 

insatt i en kontext så de kan förstå och ta till sig informationen. Genom att låta intranätet sprida 

information och låta mötena vara en kommunikativ plattform kan kommunernas dialog mellan 

varandra utvecklas så småningom.  

 

8 Diskussion  

Till att börja med måste tilläggas att från början låg den största fokuseringen på att ta reda på vad 

kommunernas medarbetare ansåg vara trivselkommunikation. Detta visade sig vara ett komplext 

område och skulle kräva mer tid än vad som funnits för denna undersökning. Därmed beslutades 

att definieringen av trivsel fick bli en förkortad fördjupningsdel av undersökningen. Största 

fokuseringen har legat på att få en djupare förståelse i hur kommunerna arbetar med sin 

internkommunikation. Längs med vägen har även nya tankar och idéer dykt upp som eventuellt 

skulle ha betydelse för undersökningens kvalitet. Under intervjuerna som genomförts har nya 

aspekter dykt upp och en vilja av att undersöka dem har funnits. Från början var det även tänkt 

att informatörerna i varje kommun skulle intervjuas först för att sedan kunna anpassa frågorna till 

medarbetarna ytterligare. Intervjuerna inföll oturligt nog inte i den ordning som var önskat på 

grund av informanternas tidsbegränsning. Intervjuerna var helt enkelt tvungna att anpassas efter 

informanternas arbetstider och möjlighet till att delta i intervjuer. Ordningen på intervjuer har 

förmodligen inte påverkat resultatet av undersökningen mest. Om mer tid och viljan av att delta i 

en enkätundersökning hos kommunerna hade funnits hade dessa uteblivna frågor kunna 

användas i denna metod som komplement till intervjuerna. På så sätt hade även arbetets 

reliabilitet och validitet kunna stärkas. Resultatet hade eventuellt blivit mer tillförlitligt om fler 

medarbetare hade fått svara på frågor om upplevelser och uppfattningar samt trivsel på 

arbetsplatsen i en enkätundersökning.  

 

Internkommunikation i sig är ett ämne som visat sig vara bredare än väntat. Från början var det 

svårt att begränsa undersökningen. De teorier som arbetet belyser är en liten del av ett stort 

ämnesområde som använts. Slutsatser som dragits utefter resultat och teorier kan därför inte 

anses vara en korrekt generell bedömning. De kan snarare ses som aspekter och en möjlighet till 

vidareforskning. Den tidigare forskning som framhävs i arbetets teorier har däremot visat sig inte 

vara helt irrelevanta. Tidigare forskning inom internkommunikation, trivsel och välmående på 

arbetsplatsen handlar om både psykiska och fysiska aspekter som påverkar hur människan 

upplever och uppfattar saker och ting. Tidigare undersökningar, till exempel om vad som anses 

vara viktigt för att en människa ska trivas på sin arbetsplats har visat sig handla om bland annat 
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relationer mellan medarbetare och mellan medarbetare och chef. Att finna gemenskap, få 

uppskattning av både chef och medarbetare samt att känna en trygghet i sin omgivning är 

aspekter som tas upp av bland annat de tidiga humanrelations-teoretikerna, Katz och Kahn 

(1979), Heide et al. (2005), samt von Platen (2006) har diskuterat i sina teorier. Även denna 

undersökning bekräftar att dessa aspekter är viktiga för att medarbetare ska trivas på 

arbetsplatsen.  

 

Gällande undersökningens fördjupningsdel var detta ämnesområde även obekant och nytt för 

informanterna. Då frågor om trivsel och välmående ställdes under intervjuerna fick 

informanterna tänka till extra ordentligt då de tidigare inte reflekterat över ämnet. Då de inte 

tidigare reflekterat över sin egen situation utifrån en trivselaspekt eller funderat över vad det är 

som gör att de trivs kan detta påverka svarens tillförlitlighet. Det märktes på informanterna under 

intervjuerna att de inte var vana vid att reflektera över organisationens internkommunikation. 

Detta behöver inte endast vara en nackdel det kan vara en fördel för framtida forskning. Om 

medarbetarna inte reflekterar över internkommunikationen på sin arbetsplats kan det vara svårt 

att bedöma hur de egentligen upplever och uppfattar den.  

 

Undersökningen valdes från början att göras i kommuner på grund av att de är en komplex 

organisation med många led och verksamheter vilket skulle vara intressant för syftet. Ju fler led 

och längre avstånd mellan medarbetarna desto större krav ställs det på att kommunikationen ska 

fungera var tanken som dök i samband med val av organisation. Det visade sig även att 

informatörerna ansåg att de arbetade inom en komplex organisation som ställer höga krav på 

dem med kommunikationsarbetet. Därmed har det även varit svårt att finna en väg för att få ett 

så uttömmande resultat som möjligt av undersökningen. Valet av organisationer kunde ha gjorts 

annorlunda och påverkat resultatet. Samtidigt har det varit lärorikt och öppnat nya vägar och 

tankar för ytterligare forskning som kommer att ges förslag på i nedanstående kapitel. 

 

8.1 Vidareforskning 

Under intervjuerna visade det sig att både informatörerna och medarbetarna ofta anknöt sitt 

arbete till verksamheterna utanför kommunhuset. Ett intresse av att intervjua medarbetare 

utanför kommunhuset i de andra verksamheterna dök upp. Kommunens olika förvaltningar 

arbetar utefter olika policys samtidigt som de ska skapa ett helhetstänk som ska vara gemensamt i 

alla kommunens verksamheter. Det skulle vara intressant att se vad medarbetarna i 

verksamheterna utanför kommunhuset har för uppfattningar och upplevelser av kommunens 
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utformning av internkommunikation. En undersökning skulle kunna genomföras för att se om de 

som arbetar inom de olika förvaltningarna i kommunhuset lyckas förmedla kommunens 

gemensamma riktlinjer ut i sina verksamheter. Uppfattningarna och upplevelserna av 

kommunens internkommunikation samt kommunikationskanaler skulle kunna jämföras mellan 

medarbetarna i de olika verksamheterna.  

Ett annat förslag på vidareforskning är även att jämföra internkommunikation mellan offentliga 

och privata organisationer. Det intressanta skulle ligga i hur de privata organisationerna arbetar 

med sin internkommunikation inom organisationen när de inte har några politiska direktiv. 

Privata organisationer har heller inte andra verksamheter med olika arbetsuppgifter som klassas 

som internverksamhet som de måste anpassa sitt kommunikationsarbete efter. Kommunhuset 

strävar ständigt efter att anpassa sitt kommunikationsarbete efter verksamheter som arbetar med 

helt åtskilda uppgifter. Trivselaspekten skulle även kunna jämföras mellan offentliga och privata 

organisationer för att se vad medarbetarna klassar som trivsel på arbetsplatsen. 
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Intervju 3, Karlstads kommun (2010-12-10) 

 

10 Bilagor 

 

Bilaga 1 
 
Innan intervjuerna startar presenteras syftet med arbetet och intervjuerna för var och en 
av informanterna. De informeras om att de får vara anonyma och att de får ta del av 
arbetets slutgiltiga resultat om de vill. De kommer även få möjligheten att ställa frågor 
om de har ytterligare funderingar innan intervjun börjar. Varje intervju kommer att spelas 
in och transkriberas. 

 
Intervjuguide – Informatörer  
 
Personliga uppgifter: 
 
Namn? (Endast till för intervjuare) 
Vad har du för arbetstitel? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Hur kan en dag på arbetet se ut? 
 
Strategi, struktur och policy: 
 
Vad har ni för strategier, struktur och policys inom kommunhuset för internkommunikation? 
Förverkligar ni dem eller finns det brister? 
Vad anser du att trivselkommunikation är? 
 
Intern kontroll: 
 
Använder ni er utav intern kontroll? 
Hur ofta genomför ni en kontroll? 
Vilka utför den? 
 
Kommunikativa medel: 
 
Vad använder medarbetarna för kanaler för att kommunicera med varandra?  
Hur kommunicerar de överordnade med medarbetarna? 
Finns det möjlighet för medarbetarna att kommunicera med sina överordnade?  
 
Möten: 
 
Hur ofta deltar medarbetarna vid möten? 
Vilka och hur många ingår i mötena? 
Hur lång tid pågår dem? 
Vad diskuteras? 
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Fika- samt lunchrummet: 
 
Finns det ett gemensamt fika- och lunchrum? 
Har alla lunch och fika samtidigt? 
Om tiderna är uppdelade vilka har fika samt lunch tillsammans? 
Personalevenemang: 
 
Gör ni något gemensamt, i form av personalevenemang, i kommunhuset för att värna om 
gemenskapen? 
Vilka gör något tillsammans? Hela kommunhuset eller avdelningar? 
Hur ofta? 
Vad gör ni? 
Vad har ni fått för reaktioner på evenemangen från medarbetarna? 
 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide – Medarbetare 
 
Personliga uppgifter: 
 
Namn? (Endast till för intervjuare) 
Vad har du för arbetstitel? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Hur kan en dag på arbetet se ut? 
 
Strategi, struktur och policy: 
 
Är du väl förankrad i kommunens strategi, struktur och policy? 
Upplever du att kommunens strategi, struktur och policy fungerar i dagsläget? 
 
Kommunikativa medel: 
 
Hur kommunicerar ni medarbetare mellan varandra? 
Vem är din närmsta chef? 
Hur kommunicerar du med din närmsta chef? 
Är det lätt att få tag på din närmsta chef? 
 
Kommunikation, trivsel och välmående: 
 
Vad tänker du på när jag säger ”trivsel på arbetsplatsen”? 
Vad tänker du på när jag säger ”välmående”? 
Vad tänker du på när jag säger ”intern kommunikation”? 
Upplever du att dessa faktorer samspelar med varandra inom kommunhuset? 
Upplever du att Sunnes vision berättartradition, spetskompetens och livskvalité även speglas i 
kommunhuset? 
 
Fika- samt lunchrummet: 
 
När du fikar eller äter lunch, vilka sätter du dig vid då? 
Vad talar ni om? 
Upplever du att du har tillräckligt med tid för att kunna fika och äta lunch?  



64 

 

Möten: 
 
Hur ofta har ni möten? 
Vilka ingår i de möten du deltar i? 
Vad diskuteras? 
Vilka diskuterar? Får alla komma till tals? 
 
Personalevenemang: 
 
Hur ofta har ni personalevenemang? 
Vad gör ni? 
Vilka är med? 
Hur upplever du evenemangen? 
 

 
 


