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Förord 
Arbetet med den här uppsatsen har till stor del varit ett vetgirigt letande och ett nyfiket 

frågande från vår sida. Vi har fått en mängd nya insikter och en hel del funderingar be-

svarade på vägen vad det gäller hur anställda i en organisation ser på framför allt betydel-

sen av den interna kommunikationen. Men det viktigaste är nog att vi fortfarande känner 

oss nyfikna på mer och att den kunskap vi fått lett oss till nya frågeställningar. 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Solange Hamrin, utan henne hade vi inte lyck-

ats hälften så bra. Hon har styrt upp oss när vi dragit snett, tipsat oss när vi sett frågande 

ut och varit ett bollplank för våra funderingar – men framför allt peppat oss att göra vårt 

bästa. 

Vi vill också tacka de som ställt upp på våra intervjuer och delat med sig av sina erfaren-

heter och sitt kunnande men också vågat visa sitt okunnande. Eftersom vi har lovat att ni 

ska få vara anonyma så säger vi bara; Tack – ni vet vilka ni är! 

 

Trevlig läsning! 

 

Kicki Lindh och Emelie Olsson, Sundsvall januari 2011 
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Sammanfattning  
På senare år har organisationer börjat fokusera mer på den interna kommunikationen 

kopplat till helhetsbilden, så även bland myndigheter. Vi har valt att göra vår studie på 

Försäkringskassan och vill med vår uppsats bidra till en ökad förståelse för hur viktigt 

det är för helhetsbilden att följa en organisations styrdokument för kommunikation in-

ternt såväl som externt. Vi vill undersöka hur medarbetare förhåller sig till de mallar och 

styrdokument som ska användas för den interna kommunikationen och hur de i sin tur 

uppfattar att det påverkar organisationens image. Med bättre kännedom om förhållandet 

mellan intern kommunikation och image tror vi att Försäkringskassan, och andra organi-

sationer för den delen, kan förbättra sin integrerade kommunikation och i slutändan på-

verka sin image positivt.  

Det empiriska materialet baserar vi på intervjuer med fyra medarbetare i olika delar av 

organisationen. Vi kan utifrån dessa intervjuer konstatera att Försäkringskassan inte har 

ett allmänt sätt att styra in medarbetarna till att följa de styrdokument som finns, utan att 

de lägger mycket ansvar på medarbetarna själva att ta del av dessa. Ur det empiriska ma-

terialet vi samlat under intervjuer med medarbetarna har vi bland annat fått insikt i att de 

inte anser att det är speciellt viktigt med grafisk profil och språklig policy när man kom-

municerar internt. Våra slutsatser är således att Försäkringskassan bör öka medvetenhe-

ten om hur organisationens integrerade kommunikation ska se ut och låta. Börja med 

cheferna, de är tongivande. En annan del är att öka medvetenheten bland alla medarbeta-

re om vikten av all interpersonell kommunikation, så att de är uppmärksamma på att 

deras roll i imageskapandet är stor. Ledningen måste definitivt ta täten och visa hur det 

ska gå till, för vi är lite som barn är till mans; vi gör inte alltid som vi blir tillsagda utan vi 

gör som våra förebilder gör.   
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1 Inledning 

1.1 Studiens problemområde 

Hur en organisation speglas utåt avgörs till stor del av de anställda som är avgörande för 

organisationens önskade identitet. De anställdas vardagliga handlingar skapar, förstärker 

och speglar organisationens varumärke och identitet. De är de viktigaste budbärarna och 

fungerar i optimala fall som organisationens främsta ambassadörer (Belasen, 2008, 

s.102). Det optimala är att medarbetarna agerar utifrån organisationens värderingar vilket 

kallas för ”living the brand” (Falkheimer & Heide, 2007, s.89-90). Medarbetarna är cen-

trala ambassadörer för organisationen och står för organisationens trovärdighet och sam-

stämmighet. Det är därför viktigt att medarbetarna associerar och identifierar sig med 

organisationen (Cornelissen, 2008, s.86).  

Det mest framträdande inom forskningen om internkommunikation är kommunikatio-

nen mellan chefer och medarbetare som syftar till lärande och meningsskapande (Jo-

hansson, 2007, s.96). En av chefens kommunikativa uppdrag är att förädla och förklara. 

Vilket innebär bland annat att ge medarbetarna en vardaglig koppling till annars lite 

komplexa budskap kring visioner, mål och strategier. Det gäller framförallt styrande do-

kument såsom kommunikationspolicy med tillhörande grafisk profil och språkliga riktlin-

jer. Att inte bara prata om dem utan visa hur de ska användas och förklara meningen 

med dem. Först när chefen tolkat och förädlat dem kan de fungera som styrande och 

sammanhållande i en organisation (Johansson, 2005, s.102). Viktigt inom forskningen är 

också sense making som syftar till att skapa mening, förståelse och ett mönster. Kom-

munikation är en ömsesidig process där människor tillsammans skapar mening. Den 

tyngsta delen i kommunikationsprocessen ligger på hur de anställda i en organisation gör, 

tolkar och använder informationen de får (Simonsson, 2002, s.43). Vi har dessutom hit-

tat forskning som handlar om intern kommunikation kopplat till den externa kommuni-

kationen, vilka effekter och vilken påverkan den interna har på den externa kommunika-

tionen.  

Med utgångspunkt från detta är det intressant att undersöka hur medarbetare från en 

större myndighet ser på sin roll inom organisationens kommunikation internt såväl som 

externt och hur de speglar myndighetens ansikte utåt. Utifrån forskningen vore det in-

tressant att undersöka om medarbetarna känner tillhörighet till myndighetens varumärke 

och om den interna kommunikationen påverkar detta. Vi anser att det finns ett glapp 
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inom forskningen mellan den interna kommunikationen och medarbetarnas medveten-

het om deras påverkan externt. Vi har inte hittat någon tidigare studie inom området 

som har undersökt på en större myndighet eller organisation.   

För att kunna undersöka detta har vi valt att studera hur fyra medarbetare resonerar 

kring de styrdokument och mallar som finns, hur de ser på den interna kommunikation 

och hur det i slutändan påverkar uppfattningen om den egna delen av myndighetens 

ansikte utåt. Vi har valt att undersöka Försäkringskassans organisation som är en natio-

nell myndighet med cirka 12 500 medarbetare. En fundering inom studien är om formen 

på den interna kommunikationen verkar lika viktig som på den externa kommunikatio-

nen. En annan om man har fokus på den slutliga mottagaren eller om man bara ser den 

närmaste användningen. En intern kommunikationsinsats speglas oftast utanför organi-

sationen och kan då krocka med den externa kommunikationen om dessa två inte över-

ensstämmer. Det kan skapa problem med den del av organisationens image som medar-

betarna representerar, för om inte de har rätt känsla för hur organisationen vill uppfattas 

externt av sin omgivning så kommer organisationens image aldrig att kunna bli hög 

(Larsson, 2008, s.82-83).   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur medarbetare förhåller sig till de mallar 

och styrdokument som ska användas för den interna kommunikationen och hur de i sin 

tur uppfattar att det påverkar organisationens image. 

Våra frågeställningar är: 

– Vilken kunskap har medarbetare om de styrdokument och mallar som finns i  

Försäkringskassan rörande organisationens kommunikation? 

– Hur ser man som medarbetare på den interna kommunikationen? 

– Hur ser man som medarbetare på sin del i organisationens bild utåt? 

 

1.3 Metod och avgränsning för vår studie 

Vi har avgränsat vår studie främst till den interna kommunikationen. Men med tanke på 

våra frågeställningar tar även den externa kommunikationen en liten del i vår uppsats.  
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Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod eftersom studien syftar till att få djupare 

förståelse för de värderingar, inställningar och beteenden som medarbetarna har (Jarlbro, 

2000, s.20). I och med att vi valde den kvalitativa studien så har vi också avgränsat oss i 

både omfång och antal intervjuer.  

Vi har genomgående använt oss av termen kommunikation eftersom vi anser att det 

begreppet känns mer omfattande än information som i vissa fall kan tolkas som enkelrik-

tad. Dock förekommer begreppet i empirin när respondenterna citeras. Värt att observe-

ra är att Försäkringskassan använder begreppet information i namnsättning på de enhe-

ter som ansvarar för kommunikationsarbetet medan de använder begreppet kommunika-

tion i styrdokumenten.  

 

1.4 En översikt av studien 

Vi börjar med att redogöra för de teorier vi anser relevanta för vår studie. Efter den teo-

retiska delen beskriver vi Försäkringskassan som organisation och de verktyg som finns 

för kommunikationen i organisationen. Sedan redogör vi för vårt val av kvalitativ metod 

och intervjuer, vårt urval av respondenter och för de metodproblem vi stött på. Under 

rubriken Resultat– empiri redovisar vi resultatet och sedan analyserar vi de svar vi fått 

och knyter dem till teorin. Slutligen besvarar vi syfte och frågeställningar och beskriver 

våra tankar kring studien och vad den kan ha för betydelse för fortsatt forskning inom 

området. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
Vi börjar lite kort inom kommunikation och strategi och tar sedan ett teoretiskt avstamp i organisa-

tionskommunikation och passerar sedan ett antal andra teorier som vår studie också grundar sig på. 

 

2.1 Kommunikation och strategi 

En viktig del inom en organisations kommunikation är den mellan chefer och medarbe-

tare, där chefen dels är en informationsspridare och dels en meningsskapare. Chefen är 

en förebild för hur saker och ting ska gå till och en av chefens viktigaste kommunikativa 

uppgifter är att förädla och förklara. Det innebär bland annat att ge medarbetarna en 

vardaglig koppling till annars lite komplexa budskap kring visioner, mål och strategier. 

Att inte bara prata om dem utan visa på hur de ska användas och förklara meningen med 

dem. Först när chefen tolkat och förädlat dokument så som kommunikationspolicy med 

grafisk profil och språkliga riktlinjer, kan de fungera som styrande och sammanhållande i 

en organisation (Johansson, 2003, s.102). 

 

2.2 Kommunikationen i en organisation 

Forskningsområdet organisationskommunikation anses inte ha någon tydlig akademisk 

hemvist utan kan omfatta flera akademiska områden (Dahlfeldt, Simonsson, 2001, s.78). 

Organisationskommunikation handlar enkelt uttryckt om forskning om organisationers 

formella och informella kommunikation (Simonsson, 2002, s.15). 

2.2.1 Olika synsätt på begreppet organisationskommunikation 
Tidigt ansåg forskare inom området att en organisations kommunikation enbart var det 

som skedde inom en organisation. Man antog att en organisation inte var beroende av 

kommunikationen mellan medarbetare och organisationens externa intressenter. Ett syn-

sätt som även brukar kallas för den autonoma organisationsteorin. Det var också vanligt 

att man enbart fokuserade på kommunikationen som en egen del i forskningen för att se 

vilka effekter den hade i en organisation. Idag tittar man mer på organisationer som soci-

ala system, hur organisationsmedlemmarna kommunicerar och hur deras handlande ut-

vecklar organisationen (Johansson, 2003, s.18-19).  

Det råder olika meningar mellan forskare om vad som ingår i begreppet organisations-

kommunikation. En gruppering hävdar att det enbart handlar om en organisations inter-
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na kommunikation mellan dess egna anställda, medan en annan gruppering menar att det 

handlar om både intern och extern kommunikation. Från början handlade dock organi-

sationskommunikation enbart om intern kommunikation. Men med tiden, och framför 

allt i och med ny informationsteknik, har dock gränserna blivit allt mer luddiga och det är 

svårt att hävda den första grupperingens ståndpunkt (Dahlfeldt, Simonsson, 2001, s.77-

79). I boken Strategisk kommunikation av Falkheimer och Heide menar författarna att 

organisationskommunikationen traditionellt sett står för den interna kommunikationen. 

De menar också att fokus ligger på det nära och ömsesidiga samspelet och beroendet 

mellan intern och extern kommunikation. Organisationskommunikation sker inom ett 

komplext och öppet system, vilket betyder att det ömsesidigt påverkar och påverkas av 

den interna och externa miljön (Falkheimer, Heide, 2007, s.49). Det finns också ett per-

spektiv som menar att en viktig del inom organisationskommunikationen är att upprätt-

hålla och bevara organisationens rykte (Cornelissen, 2008, s.4). Det är därmed viktigt att 

ta hänsyn till att en organisations kommunikation inte bara är strategisk utan innefattar 

även den oplanerade kommunikationen, till exempel medarbetare som diskuterar eller 

delar med sig information om organisationen utanför organisationens väggar och utom 

organisationens kontroll (Taylor, Van Every, 2000, s.36). Organisationskommunikatio-

nen fokuserar på hela organisationen och hur en organisation framstår inför dess intres-

senter både internt och externt (Cornelissen, 2008, s.4-5). Falkheimer och Heide är också 

inne på samma spår då de menar att organisationskommunikation kan betraktas som ett 

samlingsbegrepp för en organisations alla former av kommunikation (Falkheimer, Heide, 

2007, s.48).  

 

2.3 Internkommunikation i en organisation 

I tidigare forskning inom området organisationskommunikation och intern kommunika-

tion har man undersökt, oftast genom fallstudier, hur den interna kommunikationen går 

till i olika delar av organisationen, med vilka verktyg och med vilka resultat. Vi hittar 

också forskning som handlar om intern kommunikation kopplat till den externa kom-

munikationen, vilka effekter och vilken påverkan den interna har på den externa kom-

munikationen.  

2.3.1 Relationen mellan intern och extern kommunikation 
Den interna kommunikationen har i organisationer ofta en lägre status än den externa 

kommunikationen. Vilket kan bero på att den externa kommunikationen utifrån ett tradi-
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tionellt perspektiv har enklare att visa på effekter och räkna på avkastningen av en insats. 

Med tanken att extern kommunikation ska vara relationsbyggande och varumärkesfräm-

jande blir den mer indirekt och långsiktig och gränsen mot intern kommunikation blir 

inte lika tydlig. För att skapa goda relationer med omgivningen krävs det att medarbetar-

na identifierar sig med organisationens kärnvärden och kommunicerar dessa vidare till 

olika intressenter (Falkheimer, Heide, 2007, s.24-25). Detta leder till vikten av intern-

kommunikation som oftast speglas i behovet av ett tydligt ansikte utåt. För att detta an-

sikte ska se någorlunda enhetligt ut, och helst positivt, krävs att samtliga medarbetare 

identifierar sig med organisationen. De externa intressenterna ska helst få samma upp-

fattning om organisationen och deras produkter oavsett vem de pratar med inom organi-

sationen. Det är därmed viktigt inom en organisation att se medlemmen eller den an-

ställde som representant och som ett ansikte utåt. Informationen som de anställda bär 

med sig når oftast ut externt, bland annat via vänner och bekanta. Bilden som den an-

ställde ger av organisationen påverkar och hänger i hop med all annan information angå-

ende organisationen. Det är därmed viktigt att de olika bilderna, dels informationen som 

organisationen sänder ut och dels den informationen som de anställda speglar, stämmer 

överens med varandra (Strid, 1999, s.31).  

2.3.2 Kommunikationen mellan chef och medarbetare 
Det mest framträdande inom forskningen om internkommunikation är kommunikatio-

nen mellan chefer och medarbetare. Där ligger fokus på lärande, meningsskapande och 

kommunikationens effektivitet. Ett problem inom kommunikationen mellan chefer och 

dess medarbetare är att chefer fastnar i en slags informativ och fördelande kommunika-

tionsroll. De bara överför informationen utan att sätta den i en kontext eller relatera den 

till medarbetarnas arbete. Nyare teorier inom området betonar meningsskapande och 

vikten av dialogen mellan chefer och medarbetare, där man menar att förståelsen är vär-

det i kommunikationen (Johansson, 2007, s.96). Den interna kommunikationen inom en 

organisation syftar till att skapa mening inom organisationen, att motivera de anställda 

för att effektivisera organisationen och för att nå organisationens mål (Johansson, 2007, 

s.99). Den interna kommunikationen har en betydande roll för att organisationens med-

arbetare ska identifiera sig med organisationens identitet. Organisationens identitet på-

verkas till stor del av medarbetarnas identifikation (Cornelissen, 2008, s.198). 
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2.4 Lärande genom ny teknik och i korridorer 

I mitten av 1990-talet började allt fler att intressera sig för möjligheterna att effektivisera 

organisationslärandet med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

(Falkheimer, Heide, 2003, s.103). Detta kallar man för knowledge management, fritt 

översatt kunskapshantering. Med hjälp av ny teknik på området gör man det möjligt att 

sprida information inom en organisation samt att återanvända kunskaper man redan 

skaffat sig. Många projekt inom knowledge management hade sin grund i en övertro på 

tekniken, vilket ledde till tre myter som den amerikanska organisationsforskaren Nancy 

Dixon identifierade och som kortfattat kan beskrivas som följer. Ett tekniskt välkonstru-

erat IKT-system innebär inte per automatik att knowledge management fungerar (Dixon, 

2000). Vidare kan den här tekniken inte ersätta öga-mot-öga-kommunikation; med andra 

ord, möten och dialog människor emellan får inte underskattas i lärandeprocessen. Sist 

men inte minst krävs det att man har en lärande kultur i organisationen, vilket innebär att 

de informella kontakterna värderas högre av de ledande i organisationen än vad de gör 

idag och att man får tid till denna möjlighet till lärande genom kommunikation öga-mot-

öga (Falkheimer, Heide, 2003, s.105–106).  

Heide, Johansson & Simonsson tar också upp knowledge management och beskriver det 

som att man kommunicerar kontinuerligt i informella gemenskaper till exempel i korri-

doren och på kafferasten, men det kan även förekomma intranätbaserade forum kring 

speciella arbetsuppgifter. ”Man provar tankar och idéer, berättar för varandra om kniviga 

problem och hur man löste dem, ställer frågor, diskuterar olika förändringar och nyheter 

etc.” (Heide, Johansson, Simonsson, 2008, s.24). 

 

2.5 Praktikgemenskaper 

De amerikanska lärandeforskarna Jean Lave och Etienne Wenger myntade 1991 begrep-

pet praktikgemenskaper, på engelska communities of practice. Lave och Wenger. (2005) 

definierar det så här: 

”Det är en särskild form av gemenskap, som inte är synonym med grupp, team, nätverk eller sub-

grupp. En praktikgemenskap består av en kombination av tre grundläggande element: en kun-

skapsdomän, en gemenskap med människor som är intresserade av denna domän och en gemen-

sam praktik som de utvecklar för att vara effektiva inom deras domän.”  

Kicki Lindh (MKV) och Emelie Olsson (Info PR)          12 (49) 
 



Falkheimer och Heide exemplifierar detta med att en kunskapsdomän kan vara en yrkes-

profession inom en organisation, en gemenskap där personer inom samma profession 

interagerar och lär tillsammans och slutligen praktiken som är den specifika kunskap som 

utvecklas mellan dessa människor, till exempel normer, idéer, verktyg och dokument. 

Författarna menar att företagsledningar kan stödja utvecklingen av dessa praktikgemen-

skaper genom att frigöra tid och resurser för detta och nämner virtuella mötesrum på 

intranätet som exempel (Falkheimer, Heide 2003, s.108).  

 

2.6 Informell kommunikation och informella nätverk 

En viktig del av en organisations olika processer är de vardagliga samtal som sker mellan 

medarbetarna enligt författarna Conrad och Poole (2002). De menar att den traditionella 

organisationsforskningen ofta bortser från den informella kommunikationen och i stället 

fokuserar på den formella kommunikationen. Författarna anser att det är den informella 

kommunikationsformen som är viktigast för den enskilde medarbetaren i en organisa-

tion. Den ger medarbetaren viktig information om hur organisationen fungerar, hur olika 

problem kan lösas och den ger tillgång till gemensamma kunskaper inom organisationen. 

Den informella kommunikationen gör också att medarbetaren utvecklar sina interperso-

nella relationer och uppfyller sina sociala behov. Kommunikationsformen är, till skillnad 

från den formella, snabb och mer pålitlig. Det beror på frånvaron av makt i innehållet 

och att den har strukturen av berättelse (ibid).  

 

2.7 Mening med kommunikation 

Sense making är begrepp inom forskningen som syftar till att skapa mening, en förståelse 

och ett mönster med kommunikationen. Kommunikation är inte en enkelriktad, linjär 

process där budskap med givna betydelser överförs, utan det är en ömsesidig process där 

människor tillsammans skapar mening. För den kanske tyngsta delen i kommunikations-

processen ligger på hur de anställda i en organisation gör, tolkar och använder informa-

tionen de får. En syn på kommunikation som kopplar till sense making, det vill säga när 

både handling och budskap i processen skapar någon form av betydelse och mening 

(Simonsson, 2002, s.43).  
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Sense making kan också användas som begrepp inom forskningen för att studera varia-

tionen av informationssökning; hur man använder information och vilka attityder man 

har till informationsinsatser inom en organisation (Dervin, 2006, s.396). 

2.7.1 Problem med sense making 
Det finns också kommunikationsproblem som är relaterade till sense making: osäkerhet 

och mångtydlighet. Osäkerhet kan innebära okunnighet, avsaknad av eller brist på in-

formation. Mångtydlighet innebär att mottagaren inte kan prioritera informationen och 

att informationen kan tolkas på flera olika sätt. Osäkerheten kan man avhjälpa med mer 

information om den aktuella frågan eller händelsen. Mångtydligheten kräver inte mer 

information utan någon form av riktlinjer eller ramverk som kan hjälpa medarbetarna att 

konstruera en meningsfull tolkning (Weick, 1995, s.27-28). 

 

2.8 Innehållsrik och effektiv information 

Information richness theory är en teori om ett slags ramverk för att beskriva hur omfat-

tande ett informationsverktyg är. Om det effektivt kan reproducera och sprida informa-

tion så att det uppfattas som innehållsrikt. Enligt forskningsresultat inom Information 

richness theory kommer skriven information långt ner på skalan över vad som räknas 

som innehållsrik och effektiv information. Andi Stein (2006) skriver om hur relevant 

teorin är för strategisk kommunikation och valet av kommunikationsverktyg. Han analy-

serar hur effekten av olika kommunikationsverktyg kan främja en känsla av gemenskap 

inom en organisation beroende på hur effektiv och informationsrik verktyget är. Studien 

visar bland annat att formellt skriven information inte anses lika innehållsrik och effektiv 

som mer naturlig information öga-mot-öga eller som i ett telefonsamtal. Om organisa-

tionens medlemmar är spridda geografiskt kan verktyg som exempelvis nyhetsbrev ha ett 

högt värde för att skapa en övergripande gemenskap i organisationen (Stein, 2006, s.256). 

2.8.1 Ledarens motiverande roll 
En av de viktiga delarna inom den interna kommunikationen och för ledarna är att moti-

vera medarbetarna och få dem att arbeta för samma mål. Medarbetarna måste vara moti-

verade för att ställa upp för och följa organisationens policies och för att känna sig delak-

tiga i organisationens mål. Det innebär att ledarna också måste göra rätt, att leva som 

man lär. En del av motivationen ligger i att förklara budskap och skapa mening i arbetet 

(Strid, 1999, s.32).  
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2.9 När människor tänker tillsammans 

Dialog syftar till att aktivt dela med sig och lyssna genom samma förutsättningar. För att 

skapa förståelse och utvecklas tillsammans (Belasen, 2008, s.103). 

Genom dialog ska man lyssna och försöka finna förståelse för varandras åsikter. Dialo-

gen sker genom att man samtalar med tyngdpunkt på en central fråga. Dess syfte är att 

skapa en gemensam mening och en djupare och nyare förståelse. Det ska i sin tur leda till 

att i slutänden skapa en ny bas i hur vi tänker och agerar. Dialogen försöker inte skapa 

argument utan att skapar en kontext där nya argument kan komma. Dialog är en konver-

sation där människor tänker tillsammans i en relation till varandra. Att tänka tillsammans 

kräver att man inte längre har sin egen åsikt kring frågan som slutposition. Utan att lyss-

na på andra möjligheter till lösning (Isaacs, 1999, s.19). Hjärtat i dialogen ligger i att lyss-

na och inte bara i att lyssna på vad som sägs utan att verkligen ta det till sig och att ac-

ceptera andras åsikter. Detta betyder att inte bara lyssna på andra utan att också lyssna på 

sina egna reaktioner (Isaacs, 1999, s.84). 

En viktig del i dialogen är att upphäva förutfattade meningar, dessa förutfattade mening-

ar begränsar människor i deras tänkande och håller dem fast i gamla hjulspår. Därför är 

det viktigt att upptäcka förutfattade meningar och sedan försöka göra sig av med dem 

och skapa en ny förståelse (Dixon, 2000, s.40).  

 

2.10 En organisations profil och image 

Det finns också forskningsresultat inom en organisations profil och image och hur denna 

påverkas av den interna känslan (ethos) för kommunikationen. Corporate ethos har blivit 

ett populärt begrepp när man talar om en organisations profil, image och identitet, där 

man betonar känslan för kommunikationen. En organisation kan använda sig av strategi-

er för att skapa en stark identitet och en intern känsla för kommunikationen, detta för att 

kunna skapa en stark image och ett tydligt ansikte utåt. Det är därmed viktigt att skapa 

mål och tydliga riktlinjer för att medarbetarna ska veta vad organisationen strävar efter 

samt hur det ska uppnås. Målen spelar en stor roll för ledarskapet inom organisationen 

och att informera medarbetarna om målen och motivera medarbetarna till att uppnå 

dessa samt för att skapa en entusiasm inom organisationen som ska speglas externt i 

organisationens image. Det är viktigt att skapa trovärdiga mål som går att uppnå och att 

motivera medarbetarna till att uppnå dessa mål samt att skapa ett engagemang hos med-
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arbetarna som ska reflekteras externt och skapa och upprätthålla organisationen image 

(Williams, 2008, s.94-119). 

Om organisationen har en etablerad och positiv profil och image utåt så påverkar det 

hela organisationen positivt. Image är summan av vad alla tror, uppfattar och allmänna 

attityder kring organisationen. En organisations image är dynamisk och komplex och den 

kan variera från olika målgrupper. Organisationer måste identifiera styrkor och svagheter 

i deras image för varje målgrupp för att kunna förbättra sin image mot just den målgrup-

pen. Organisationer försöker allt som oftast att förmedla en viss önskad image till alla 

målgrupper, men det är väldigt svårt eftersom image är resultatet av val, handlingar och 

sociala interaktioner av involverade målgrupper (Sung, Yang, 2008, s.357-376). 

2.10.1 Medarbetare som en viktig del varumärket 
Från början var intern kommunikation avsedd för kommunikationen inom organisatio-

nen, med organisationens anställda. Men i och med den nya tekniken internet, bloggar, 

twitter, facebook med mera har det blivit svårt att kontrollera alla budskap som sänds ut 

angående organisationen. Dessa kommunikationssätt har medfört att informationen till 

anställda inte alltid blir kvar inom organisationen. De nya teknikerna har suddat ut grän-

serna mellan intern och extern kommunikation. De anställda kan själva enkelt distribuera 

information om organisationen elektroniskt till externa intressenter, och ibland utan 

gränser eller utan någon kontroll från organisationens externa förhållningssätt (Cornelis-

sen, 2008, s.195). 

De anställda har en väldigt stark påverkan på hur organisationen speglas utåt och det är 

avgörande för organisationens önskade identitet. Medarbetarnas vardagliga handlingar 

skapar, förstärker och speglar organisationens varumärke och identitet. Organisations-

medlemmarna är utan tvekan de viktigaste budbärarna och fungerar i optimala fall som 

organisationens främsta ambassadörer (Belasen, 2008, s.102). Forskarna menar att det 

optimala är att medarbetarna agerar utifrån organisationens värderingar vilket kallas för 

”living the brand” eller rakt översatt ”vara varumärket” (Falkheimer, Heide, 2007, s.89-

90). Medarbetarna är centrala ambassadörer för organisationen och står för organisatio-

nens trovärdighet och samstämmighet. Det är därför viktigt att medarbetarna associerar 

och identifierar sig med organisationen (Cornelissen, 2008, s.86). Det är viktigt att det 

finnas en klar länk mellan organisationens strategiska visioner, arbete och kommunika-

tion. Det krävs en större kommunikativ medvetenhet och en större kompetens hos 

många ledningsgrupper. Med en sådan kommunikativ medvetenhet och kompetens inser 
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då ledningsgruppen vikten av att kommunicera exempelvis nya värderingar, strategier, 

mål och varumärket med medarbetarna. Det är viktigt att förankra nya budskap, tankar, 

normer och värderingar hos medarbetarna (Falkheimer, Heide, 2007, s.89-90). För att 

kunna skapa en enhetlig organisation måste man förankra budskapet internt först. Om 

inte de egna medarbetarna vet vad organisationen står för och strävar efter lär ingen för-

stå det externt heller (Erikson, 2007, s.66). 
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3 Organisationen – Försäkringskassan  
Vi har valt att göra vår studie på Försäkringskassan, en nationell myndighet med cirka 

12 500 medarbetare. Myndigheten som helhet har funnits sedan 2005 då landets 21 själv-

ständiga Försäkringskassor tillsammans med Riksförsäkringsverket bildade myndigheten 

Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för socialförsäkringen som är en stor del 

av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och beta-

la ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. Försäkringskassan är också utbetalande 

myndighet för Pensionsmyndigheten. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag 

till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning.  

Huvudkontoret ligger i Stockholm och runt om i landet finns flera typer av kontor där 

man på eller annat sätt arbetar med handläggning av olika ärendeslag. Försäkringskassans 

IT-avdelning med cirka 800 medarbetare ligger i Sundsvall. 

Uppdragsgivare är regeringen, som också utser styrelsen. Chef för Försäkringskassan är 

generaldirektör Adriana Lender. 

Organisatoriskt är myndigheten ganska traditionellt hierarkiskt indelad i ledning, staber 

och underordnade avdelningar, enheter och kontor, se fig. 1.  

Kommunikationsarbetet utgår från Informationsstaben som leds av en informationsdi-

rektör. Informationsstaben är organisatoriskt indelad i två verksamhetsområden, Info 

intern och Info omvärld och ansvarar för 

– myndighetens övergripande informations- och kommunikationspolicy, såväl internt 

som externt, 

– Försäkringskassans varumärkesarbete, 

– mediebevakning och kontakter med massmedia, 

– att stödja övrig verksamhet inom informationsområdet, 

– att stödja kundmötesorganisationen i informations- och kommunikationsfrågor samt 

– styrning och samordning av myndighetens krisberedskap. 

Inom Informationsstaben finns en presschef som i fråga om kontakter med massmedia 

är direkt underställd generaldirektören. 
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Fig. 1 Försäkringskassans organisation. 

3.1 Styrdokument och mallar inom myndigheten 

Det finns ett antal kommunikativa styrdokument och mallar i organisationen som vi har 

tagit del av. På så vis har vi fått en grundläggande kunskap om vad medarbetarna har att 

rätta sig efter och vilka verktyg de har tillgång till. En förutsättning för att kunna under-

söka hur de förhåller sig till dessa. 

3.1.1 Styrdokument 
De styrdokument som handlar om kommunikationen i Försäkringskassan är kommuni-

kationspolicy och ett antal riktlinjer för; grafisk profil, kommunikationsarbetet, språket, 

mediekontakter, chatt, telefonkontakter, namnstandard och krisberedskap. Till det finns 

också ett antal rutiner som exempelvis för e-postsignatur. Alla medarbetare har tillgång 

till alla styrdokument på intranätet Fia. 
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3.1.2 Mallar 
Det finns ett antal mallar i Officepaketet som är framtagna enligt den grafiska profilen. I 

Word finns flera hundra brevmallar, merparten för extern kommunikation men också för 

intern kommunikation. Även administrativa mallar som exempelvis PM, kallelse och 

protokoll finns som så kallade grundmallar. Det finns också ett blankettlager med blan-

ketter för såväl externa som interna behov. I PowerPoint finns en presentationsmall med 

bland annat fördefinierat färgschema med den grafiska profilens komplementfärger in-

lagda. 

3.1.3 Bildbank 
Försäkringskassan har sedan snart ett år tillbaka en egen bildbank som ligger på en ex-

tern server. Den innehåller egna foton, ikoner och illustrationer skapade utifrån det ma-

nér som är definierat i den grafiska profilen. Alla medarbetare kan nå bildbanken från 

intranätet Fia och externa samarbetspartners kan få tillgång till den med hjälp av använ-

darnamn och lösenord. På Informationsstaben arbetar grafiska formgivare som vid be-

hov tar fram och fyller på bildbanken. 

 

3.2 Diskussionsforum på intranätet Fia 

Alla medarbetare har tillgång till ett diskussionsforum på intranätet som heter Forum. 

Forum är ett samtalsrum där alla medarbetare är välkomna att delta och dela med sig av 

kunskap, åsikter, tankar, förslag och kommentarer. Tre moderatorer från informations-

staben sköter Forum. De kan initiera ett samtal och hålla det igång men fungerar också 

som praktiska ordningsmän och lokalvårdare. Alla är personliga på forum och det går 

inte att vara anonym eller skriva under pseudonym då medarbetarens behörighetskort ger 

en automatisk avsändare till ett inlägg. Detta kan naturligtvis hindra en del från att delta 

eller att vara helt uppriktiga.  

Det finns även en chattfunktion på Forum. Chatten är tänkt som ett verktyg för chefer 

som vill möta många medarbetare samtidigt och svara på frågor, bemöta eller förtydliga 

något – det vill säga föra ut ett budskap. En förutsättning är dock att ämnet för chatten 

är intressant och att många vill ställa frågor. 
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4 Metod 
I det här kapitlet beskriver vi val av metod för vår studie och hur vi gjorde när vi samlade in materialet. 

4.1 Undersökningsmetod – en kvalitativ studie 

4.1.1 Undersökningsansats 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod med personliga intervjuer. Den kvalitativa me-

toden ger en mer djupgående undersökning vad det gäller relationer, processer och kvali-

tativa egenskaper (Ekström, Larsson, 2000, s.17). Den lämpade sig bäst för den typ av 

undersökning vi ville göra och passade också myndighetens utformning. Eftersom vi vill 

skapa en djupare förståelse för ämnet är vi inte heller ute efter att generalisera i resultatet. 

Kvalitativa intervjuer passade vår studie bäst då de syftar till att nå djupare förståelse för 

våra frågeställningar, att få direkt information, förklaringar och åsikter om specifika saker 

samt att få information som annars hade varit svår att få tag på (Östbye, 2004, s.101). 

Eftersom vi gör en kvalitativ studie där vi analyserar utifrån insamlad data har vi en in-

duktiv ansats (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s.124). 

4.1.2 Val av metod  
Vi valde att genomföra djupgående intervjuer med fyra personer på Försäkringskassan 

som datainsamlingsmetod. Intervjuformen lämpar sig bra då man är intresserad av något 

som man enklast får kunskap om genom att personen själv berättar om det (Hartman, 

2004, s. 235). Syftet med intervjuformen är att respondenten själv ska berätta om de 

egenskaper som är relevant för studien. Respondenten kan berätta om sig själv, en före-

teelse eller lära ut något om någon annan (Hartman, 2004, s.232). Den personliga inter-

vjun ses som den bästa intervjuformen eftersom man kan uppfatta tecken i form av min-

spel, gester och uppträdande. Man märker till exempel om intervjupersonen skruvar på 

sig eller undviker att svara på frågorna (Ekström, Larsson, 2000, s.61). Även möjligheten 

till att ställa många och komplicerade frågor samt följdfrågor gör det här till den mest 

rekommenderade metoden (Esaiasson et al. 2007, s.267).  

Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuform som kan ses som en blandning mel-

lan den strukturerade intervjun där man vill ha svar på konkreta frågor och den öppna 

intervjun där respondenten får svara fritt kring en helhetsfråga (Ekström, Larsson, 2000, 

s.55). Den formen gav oss möjligheten att ställa de frågor som vi ville ha svar på och 

respondenten kunde lägga till sådant vi inte tänkt på men som kunde vara viktigt. Den 
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här intervjuformen tillåter även följdfrågor vilket är användbart då något som intervju-

personerna säger kan leda till att nya frågor formuleras under intervjuns gång. Vi arbeta-

de fram en intervjuguide där vi formulerade ett antal huvudfrågor med eventuella följd-

frågor och ledord. Det var huvudfrågorna som var ledande i intervjuerna men vi lät re-

spondenterna tala fritt och ställde frågorna mer efter behov. Följdfrågorna ställde vi be-

roende på svaret i huvudfrågorna, i de fall följdfrågorna inte behövdes hoppade vi över 

dem. Ledorden fungerade mer som hjälp på traven för respondenten och syftade till att 

förtydliga frågan. Under intervjuerna använde vi intervjuguiden mer som en hjälp för oss 

själva för se att vi täckte in alla områden. Om respondenten täckte områdena som vi var 

ute efter kunde vi låta respondenten tala fritt (Esaiasson, et al. 2007, s.298-302).  

Innan vi genomförde intervjuerna testade vi intervjuguiden på ett par personer i vår när-

het för att dels se så att frågorna uppfattades på rätt sätt, att vi inte missat ställa någon 

fråga som kunde behövas och dels för att själva intervjun inte skulle ta för lång tid (ibid). 

4.1.3 Källkritik 
För att bedöma sanningshalten i olika påståenden kan man använda sig av fyra källkritis-

ka regler: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al. 2007, s.314). Vi 

bedömer samtliga regler ger en hög sanningshalt hos våra källor. Äktheten för att de pra-

tar om något de inte kan fabulera speciellt mycket om och inte heller får ut något av att 

förvrida berättandet. Särskilt med tanke på att de får vara anonyma. Oberoendet för att 

dokumenten vi fått ta del av även kan begäras ut av vem som helst (offentlighetsprinci-

pen) och deras utsagor bekräftar varandra i vissa avseenden. Samtidighet för att vi frågar 

om något som är i nuet. Tendens är väl det vi inte kan vara helt säkra på, att de inte av-

siktligen snedvrider ett svar för att själva inte verka sämre, men även här tror vi att deras 

anonymitet gör att de inte vinner något på det (Esaiasson et al. 2007, s. 317-323). 

 

4.2 Urval; material och omfång 

Vi började med att fråga kommunikationsdirektören på Försäkringskassan om vilka styr-

dokument och mallar som rör kommunikationsarbetet. Vi hade också tillgång till att titta 

på Forum på intranätet. På så sätt fick vi kunskap om vilka förutsättningar som finns för 

samtliga anställda i organisationen och vi kunde se att våra frågor i intervjuguiden var 

relevanta. Vi frågade dessutom om vilka vi kunde vända oss till inom de tre olika organi-

sationssegmenten huvudkontor, stödfunktion och kundmötesfunktion för att söka re-

spondenter med olika uppgifter. Kommunikationsdirektören fungerade som en infor-
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mant och de personer som vi intervjuade fungerade som respondenter. En informant 

bidrar med fakta om det som man avser att undersöka och har en beskrivande roll. Re-

spondenten å andra sidan delar med sig av sina egna tankar och funderingar (Esaiasson, 

et al. 2007, s.257-258). 

Vi har valt att göra ett strategiskt urval, en teoribaserad urvalsstrategi, vid val av respon-

denter eftersom vi är intresserade av att intervjua dem som har passande kunskap inom 

vårt område (Jarlbro, 2000, s. 42). Eftersom vi benämner dem medarbetare passar i prin-

cip alla i organisationen in, men vi ville ha en spridning i organisationens tre olika seg-

ment; huvudkontor, en stödfunktion och en kundmötesfunktion. I ett strategiskt urval 

väljer man de intervjupersoner som är bäst lämpade för studiens syfte (Esaiasson et al. 

2007, s. 188-190). 

Vi anser oss inte uppnått en teoretisk mättnad, men i och med att vi inte generaliserar 

resultatet utan vill se tendensen hos respondenterna är det inte heller något vi eftersträ-

vat (ibid). 

4.3 Tillvägagångssätt  

När vi skissade på frågorna till intervjuguiden insåg vi att integriteten i svaren var så pass 

viktiga och att vi ville ha så uppriktiga svar som möjligt. Det kan finnas en risk att perso-

ner inte vågar säga som det är om de kan pekas ut i efterhand. Så vi lovade anonymitet i 

förhoppningen om att få så ärliga svar som möjligt samt chansen att gå in mer på djupet 

med varje respondent. 

Vi har genomfört studien med hjälp av kvalitativa intervjuer med strategiskt utvalda per-

soner inom Försäkringskassan (Esaiasson, et al. 2007, s.267). Kvalitativa undersökningar 

baseras på en mindre urvalsmängd, man undersöker färre individer och platser, detta för 

att kunna gå in mer på djupet än vid ett större antal svarspersoner (Hartman, 2004, 

s.284). Vi har intervjuat fyra personer från tre av organisationens olika delar, från huvud-

kontoret, IT-avdelningen och från ett lokalt försäkringscenter. Vi valde respondenter 

från dessa områden för att få ett representativt urval för vår studie och för att få en 

spridning i organisationen och för att få olika perspektiv av den. Vi genomförde inter-

vjuerna på plats eftersom vi ville träffa respondenten för att kunna urskilja eventuella 

nyanseringar i kroppsspråket. Den här typen av frågor kan tendera att vara sådana som 

man vill verka duktig på och det kan märkas mer i ett fysiskt möte om man svarar san-

ningsenligt än om man till exempel genomför intervjun via telefon eller enkäter. Vi spe-
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lade in intervjuerna och sedan transkriberade vi dem. Vi har också antecknat under inter-

vjuerna för att bättre minnas eventuella förstärkningar med kroppsspråk. Det ger också 

en mer avslappnad situation under intervjun (Esaiasson, et al. 2007, s.302).  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Vi har fått hög kvalité på svaren i vår studie vilket är en förutsättning för hög validitet. 

Med hög kvalité menar vi att respondenterna förstått frågorna och svarat på dem (Ryen, 

2004, s.138). Validitet är ett mått på att man undersöker det man påstår att man ska un-

dersöka. Att man i en undersökning har en god validitet innebär frånvaro av systematiska 

och osystematiska mätfel (Esaiasson, et al. 2007, s.63). Vi utformade frågorna utifrån 

syftet med undersökningen och vi har därmed undersökt det vi avser att undersöka. Vi 

baserade frågorna på de teorier vi hittat inom ämnet vilket gör att frågorna är relevanta 

utifrån vårt valda forskningsområde. Vi tog oss tid att arbeta fram relevanta frågor och 

att formulera dessa på ett begripligt sätt. Vilket höjde den interna validiteten, som syftar 

till att frågorna utformas på ett korrekt sätt för att respondenten ska svara på syftet (Esa-

iasson, et al. 2007, s.244).  

För att stärka reliabiliteten i vår studie var vi noga med att utformade frågorna för att 

minska risken att de misstolkades. Vi har valt att inte använda svåra och teoretiska be-

grepp och vi gjorde ett antal stödfrågor till varje område. Vi skrev dessutom ner hjälpan-

de ord om så skulle behövas och respondenterna har också haft möjlighet att fråga om 

de undrat något kring frågeställningen. Sedan spelade vi in intervjuerna för att undvika 

att missa eller misstolka något på grund av slarviga eller ofullständiga anteckningar. Ge-

nom att vi spelat in intervjuerna och sedan transkriberat dem har vi fått fram korrekta 

utskrifter och på så sätt undgått att påverka data. Om vi bara hade antecknat och sedan 

litat till anteckningarna i vår analys hade vi riskerat att påverka resultatet (Ryen, 2004, 

s.142). 

Reliabilitet betyder också tillförlitlighet och innebär att man bearbetat materialet på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt (Ekström, 2000, s.73). Vi redogör för hela processen kring 

genomförande av studien och gör även utdrag ur den och inte bara sammanfattningar, 

vilket höjer reliabiliteten (Ryen, 2004, s142). Reliabiliteten kan ändå inte anses som hög 

då en annan oberoende forskare troligen inte kan få samma resultat vid en upprepad 

studie då flera faktorer är dagsfärska och kan förändras över tid (Teorell, et al. 2007, 

s.56).  
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4.5 Metodproblem 

Som alltid när man har med människor att göra kan oförutsedda saker inträffa. För vår 

del råkade vi ut för att en av respondenterna blev sjuk och det gavs inget nytt tillfälle för 

oss att genomföra intervjun. Vi genomförde en intervju med en annan medarbetare som 

respondent från den delen av organisationen och vi känner på så sätt att vi täckt in den 

delen av organisationen. Det kan i och för sig ha en inverkan på analysen då den utgår 

från varje respondents personliga inställning, men inte så mycket på helhetsintrycket. 

Formuleringen av frågor kan vara ett problem då man genomför intervjuer. Risken finns 

att frågorna blir vaga, ledande eller hamnar i fel ordningsföljd, vilket kan leda till att man 

inte får svar på det man vill och att man därmed inte kan besvara sina frågeställningar. 

För att undvika problemet tittade vi på andra forskares frågor, i läroböckerna samt att vi 

testade frågorna på ett par personer i vår omgivning (Esaiasson, et al. 2007, s.272-273). 

4.5.1 Anställd på Försäkringskassan 
Ett annat metodproblem hade kunnat vara att en av oss är anställd inom organisationen. 

Bland annat hade intervjuerna kunnat påverkas av detta då respondenten kanske känner 

en slags osäkerhet inför en medarbetare än vad denne gjort inför en helt okänd. Vi upp-

lever inte att detta har varit ett problem utan snarare en fördel. Dels genom att respon-

denterna var medvetna om det och i kombination med att vi lovat dem anonymitet kun-

nat prata mer rakt och öppet. Och dels att vi har haft en större kunskap om kontexten 

och vad de menar i sina svar.   
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5 Resultat – empiri  
Under detta kapitel redogör vi det material som samlats in i undersökningen, det vill säga här redovisar 

vi resultatet av intervjuerna. Vi redovisar varje intervju efter strukturen i teorin. 

 

5.1 Intervju 1, kvinna i 30‐årsåldern 

Den första personen vi intervjuade arbetar som personlighandläggare inom 

sjukförsäkringen och tillhör ett lokalt försäkringscenter. Hon har jobbat i drygt 11 år på 

Försäkringskassan och har haft samma arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifterna är fortsatt utredning i längre sjukfall, att löpande bedöma rätten till 

sjukpenning och att göra en plan för kunden att kunna återgå till arbetet. Hon använder 

de metoder som finns och följer processbeskrivningar för att kunna genomföra sitt 

arbete. Det innebär att hon arbetar med mycket information hela dagarna. 

Styrdokument och mallar för kommunikationen 

De språkliga riktlinjerna känner hon igen men enbart för att hon är intresserad av språk. 

I övrigt säger hon sig inte kunna hålla reda på vilka dokument som är vad. Hon tycker 

inta att styrdokumenten rör henne direkt. ”Just det här med styrdokumenten, att de på 

Fia (intranätet) ligger under Ledning och styrning, det tycker inte jag att jag som bara är 

handläggare ska behöva gå in och titta på” säger hon. 

Hon kan ha fått kännedom om de språkliga riktlinjerna via sin chef men hon har läst 

dem bara för att hon är intresserad av språk. Men hon tycker att just de språkliga 

riktlinjerna är ”lite töntiga” och nästan dumförklarande, ”Jag vill inte bli allt för styrd, vill 

kunna vara lite fri i arbetet”, tillägger hon. Riktlinjerna för telefonkontakter kan hon läsa 

bara för att få ett gott skratt ”Där står exakt hur jag ska presentera mig när jag när jag 

ringer i ett ärende”, berättar hon. Hon tror inte att det bara är ett förslag utan säger att 

man vill att de ska vara enhetliga.  

Hon använder inga styrdokument som till exempel språkpolicyn i sitt dagliga arbete, dels 

för att hon enligt sig själv har lätt för att uttrycka sig och dels för att hon har läst igenom 

språkpolicyn en gång och hon kände att hon uppfyllde det som stod i policyn.  

Mallarna i Word använder hon sig av hela tiden i sitt arbete ”Jag är visserligen väldigt 

duktig på att formulera varför de inte får sjukpenning och så vidare, men jag måste 
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använda mallarna för att kunna hänvisa till rätt lag. Alla lagrum finns med i mallarna”, 

förklarar hon. 

Mallarna ingick i upplärningen och på så vis fick hon kännedom om dem. ”Vissa mallar 

är bra, vissa är sämre. Det går lite upp och ner, ibland är mallarna väldigt styrda och 

ibland måste man lägga till information i mallarna, vilket vi får göra själva”, berättar hon 

vidare. Ibland ändras mallarna utan att de anställda får vetenskap om det, och hon tycker 

att de ska få information när mallarna ändrats. Det finns säkert meddelande om det på 

intranätet Fia men informationsflödet där är för stort vilket gör att informationen 

försvinner i mängden ”Det finns inte en chans att gå igen om alla meddelanden. Det 

förväntas nog att vi är mer ute på Fia än vad vi är”, förklarar hon.  

Hon använder sig av Word-mallarna dagligen och även blanketter i blankettlagret, men 

ibland gör hon också egna mallar. 

Organisationskommunikation 

”Det första jag tänker på är Fia (intranätet)”, säger hon spontant när vi frågar om vad 

hon anser ingår i begreppet organisationskommunikation. Men det hon tycker ska ingå i 

organisationskommunikation är tvåvägskommunikation, både uppåt och neråt. För 

henne är organisationskommunikation enbart internkommunikation. 

Hon ser sin egen del av organisationens kommunikation som en viktig roll, genom att 

påtala det hon tycker är fel och om något bör ändras. ”Det svåra är bara är att jag inte 

vet hur. Jag kan prata med min chef som tar emot det jätte ofta och som i sin tur går till 

sin chef men efter det vet jag inte vart det tar vägen. Det är för många chefsnivåer och 

jag känner att jag ibland skulle vilja prata med det högsta hönset, men det skulle aldrig 

hända eftersom det är så noga och att jag knappt får prata med min näst närmsta chef”, 

berättar hon. Hon uppmanas till att skriva ett förbättringsförslag men det gör hon aldrig 

eftersom hon inte har tid att leta efter den mallen.  

Organisationens interna och externa kommunikation 

Hon känner till de olika externa kampanjerna som Försäkringskassan gör men den 

senaste kampanjen skämdes hon för och hon kände sig inte alls delaktig i den bilden 

”Det hela blev en lekstuga och att Försäkringskassan svärtade ner sin egen organisation 

och varumärke. Försäkringskassan framställdes som töntiga”. 
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”Den externa webbsidan är väldigt bra”, tycker hon och fortsätter ”men jag tycker att de 

använder handläggarna för lite i den externa kommunikationen och att handläggarna 

borde framträda mer. Att handläggarna ska kunna informera mer om sitt arbete och hur 

de handlägger”. Hon känner sig inte delaktig i den externa kommunikationen och hon 

känner att hon inte tillåts vara det heller ”Jag upplever att jag ska vara en pappersnisse på 

mitt kontor vilket jag tycker är väldigt synd eftersom jag och mina kollegor har mycket 

kunskap”.  

Internkommunikation 

”Kommunikation är väldigt svårt”, tycker hon, ”det fungerar inte perfekt inom 

Försäkringskassan, men säg inom vilken myndighet i den här storleken som det gör det”.  

Hon anser att intern kommunikation är information. Information är något hon får från 

en chef eller en specialist medan kommunikation är mer en dialog där hon är med och 

påverkar. ”Fast det är det väl lite si och så med det bland de anställda, många vågar inte 

framföra sina åsikter och tiger och gnäller i stället under fikarasterna” säger hon.  

Vikten av kommunikation 

Hon vill inte att chefen vidarebefordrar någon information som kommer via mejl direkt 

utan ska sålla och skriva ett veckobrev. Men information om ändringar i försäkringen vill 

hon läsa själv och slippa få uppläst av någon. ”Jag föredrar att kommunicera öga mot öga 

och att få information via tekniken”, sammanfattar hon. 

Hon tycker att hennes chef är bra på att förmedla organisationens visioner, mål och 

strategier och att sålla. ”Det finns så mycket att följa inom Försäkringskassan, så mycket 

olika policys som är svåra att ta sig till och förstå och att samma information ibland kan 

vara olika från olika håll, vilket gör det missvisande”, tycker hon. 

Bilden av Försäkringskassan 

”Att försöka förbättra Försäkringskassan är nog svårt, oavsett så kommer någon alltid att 

tycka illa om Försäkringskassan. Frågan är hur populär en sådan myndighet kan bli?”, 

säger hon . Däremot upplever hon att hon läser och får en bild av Försäkringskassan i 

tidningarna och att hon får en helt annan av dem som är försäkrade, där hon upplever att 

hon får mycket beröm och att någon aldrig är direkt missnöjd. Bilden media ger känner 

hon inte alls igen.  
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Hon kommunicerar gärna Försäkringskassan i sin vardag, ”Jag hjälper gärna till med 

telefonnummer och diskuterar gärna med dem som fått en snedvriden bild”, säger hon.  

Så hon identifierar sig med Försäkringskassan men hon känner ibland att hon inte är 

Försäkringskassan, att hon bara jobbar där och att hon inte vill känna att många är 

beroende av henne. 

Försäkringskassans profil och image 

Hon tycker att Försäkringskassan ligger i botten på imagefrågan ”Men det beror nog på 

vem man frågar”, tillägger hon. ”Frågar man någon som inte har haft med myndigheten 

att göra får vi dåligt betyg eftersom de är så påverkade av media. De som fått vänta länge 

eller fått sjukpenningen avslagen skulle också svara negativt, men om man skulle fråga de 

som verkligen har haft med Försäkringskassan att göra blir svaret positivt”, tror hon.  

 

5.2 Intervju 2, man i 50‐årsåldern 

Den andra personen vi intervjuade är sektionschef på IT-avdelningen och ansvarar för 

25 medarbetare. Han har arbetat på Försäkringskassan i 10 år och började som 

projektledare inom samma verksamhet. 

Styrdokument och mallar för kommunikation 

Spontant känner han inte till några styrdokument. ”Jag vet att de finns men det är 

ingenting som jag arbetar aktivt med”, tillägger han. 

Men han tycker att de fyller en funktion när det gäller den externa kommunikationen, att 

det är viktigt att organisationen förmedlar en gemensam profil utåt. 

Men han känner till att det finns mallar. ”Vi har en uppsättning av presentationsmallar i 

PowerPoint och en annan uppsättning Word-mallar i något som heter Wimi samt ett 

blankettlager”, berättar han. Han fick kännedom om Word-mallarna i ett projekt som 

han ledde där de gamla skulle konverteras till ny plattform. 

Word-mallarna använder han när han behöver skriva exempelvis intyg och liknande och 

då tycker han att de är okej och fortsätter ”Jag försöker använda PowerPoint-mallen när 

jag gör externa presentationer men inte när jag gör interna presentationer. Om jag har en 
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arbetsplatsträff med mina medarbetare har jag ofta ett tema och då brukar jag ha en 

grafisk form genomgående som följer temat”, säger han.  

Organisationskommunikation 

Han har aldrig hört begreppet organisationskommunikation tidigare. ”Men spontant 

tänker jag regler, riktlinjer och policydokument som man ska ha för en enhetlig 

kommunikationsprofil utåt och inåt”, säger han. I och med att han är chef och har olika 

möten med sina medarbetare så deltar han i den delen av organisationskommunikationen 

som han anser är intern. Ibland är han även extern i sin kommunikation och då är han 

även delaktig i den delen menar han. 

Organisationens interna och externa kommunikation 

Internt så tycker han att det finns bra kanaler; den tryckta tidningen DS, intranätet Fia 

och chefsbrev med mera. ”Men jag tycker att sökfunktionen på Fia är undermålig vilket 

gör det svårt att hitta det man söker”, säger han. Han tycker att man haft en bra ”touch” 

på den externa kommunikationen sista åren och berättar att man även vunnit pris för en 

extern kampanj och att självbetjäningstjänsterna på webben fungerar bra. 

Han har inte reflekterat över förhållandet mellan intern och extern kommunikationen. 

”Det är ingenting som jag har reflekterat över tidigare egentligen”, säger han och 

fortsätter med att han känner egentligen inte till den externa kommunikationen mer än 

medelmåttigt. Fast han känner sig ändå delaktig i den externa kommunikationen ”Ja 

faktiskt till stor del eftersom vi jobbar en hel del med att göra basuttag för olika 

kommunikationsinsatser, vi är en av brickorna i det hela”, säger han. 

Internkommunikation 

“Uppifrån och ner fungerar kommunikationen bra men nerifrån och upp är det för stora 

filtereffekter. Vi har ju två principer; den ena kallas farfarsprincipen och den andra kallas 

för laxtrappan. Laxtrappan är kommunikation nerifrån och upp och jag tror att det finns 

för stora filtereffekter i den. Farfarsprincipen är att min chef får information från sin 

chef och min chef informerar mig”, berättar han.  

”Egentligen ingår allt internt i den interna kommunikationen, allt ifrån den formella 

delen som finns på Fia till mitt uppträdande och management som chef”, säger han och 

fortsätter ”En viktig och försummad del är småpratet, att använda lunchstunder och 

fikastunder till att prata kring arbetsuppgifter, inriktningar med mera. Det är en 
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försummad del och inte minst vi chefer skulle kunna vara mer aktiva i denna form av 

kommunikation”. 

Han tycker inte att han deltar i något informellt nätverk på arbetet, men säger ”Jag fikar 

och lunchar huvudsakligen med mina medarbetare. Och i övriga fall som det tas 

informella kontakter så handlar det oftast om mina chefskollegor som vill resonera om 

någonting, men då ingår det mer i arbetet”. 

När det gäller funktionen Forum på intranätet så tycker han att den är jätteintressant, 

”Jag läser men deltar inte i debatten men jag har nytta av den då den ger en fingervisning 

om känslor som finns i organisationen”, säger han. Men han använder den inte själv 

eftersom han anser att det hittills inte funnits någon fråga som intresserat honom 

tillräckligt plus att han inte är helt säker på hur det är med anonymiteten.  

Vikten av kommunikation 

”För mig är kommunikationen viktig till nästan 100 procent. I och med att jag är chef 

och ledare så är ju kommunikation en betydande del i mitt arbete och något jag hela 

tiden gör. Jag kommunicerar större delen av min tid”, berättar han. Sedan fortsätter han 

berätta att han tycker om att vara ledare och tycker om att jobba med människor så det 

är otroligt viktigt att kommunikationen skapar mening i arbetet.  

Han berättar att han får information dels på de ledningsmöten som han deltar i, dels via 

intranätet Fia och så via chefsmejl. ”Jag läser alla mejl som kommer men med varierande 

grad och intensitet i läsningen. Försöker skanna av Fia för att se om de är något som jag 

bör informera mina medarbetare om”, säger han vidare. Han säger att han gärna får 

faktabaserad kommunikation via tekniken men är den mervärdebaserad bör det vara öga 

mot öga. ”Jag tänker likadant oavsett om jag ska få eller ge”, säger han.  

Bilden av Försäkringskassan 

”Det ser ju inte så bra ut eftersom vi de sista åren har fått klä skott för negativa åsikter i 

och med ändrad lagstiftning i kombination med ändrad organisationsförändring som 

kanske inte varit 100-procentigt fungerande. Ärenden har blivit stackade på hög och vi 

har fått dålig press under några år” berättar han. ”Min delaktighet är mer negativ, man är 

inte stolt att säga att man jobbar på Försäkringskassan”, fortsätter han. I hans vardagliga 

situationer kommunicerar han ofta en förklarande bild av Försäkringskassan där han 
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försöker lyfta fram den positiva nyttan med den sociala försäkringen. ”Jag känner 

faktiskt att jag är en del av en samhällsfunktion och det är jag stolt över”, tillägger han. 

Försäkringskassans profil och image  

”Tja, imagen är inte direkt toppen – snarare botten. Vill minnas att senaste mätningen 

dippade lite från förgående som redan den var lite låg. Och det är klart att man känner 

sig delaktigt på så sätt att man inte vet vad man kan göra för att få den bättre...”, säger 

han om resultatet i senaste imagemätningen. 

 

5.3 Intervju 3, kvinna i 45‐årsåldern 

Vår tredje respondent arbetar som administrativ assistent åt chefen för IT-avdelningen. 

Hon har arbetat inom organisationen i 25 år men med olika uppgifter och på olika ställen 

inom huvudkontoret 

Styrdokument och mallar för kommunikation 

”Jag känner till kommunikationspolicyn, den grafiska profilen och de språkliga 

riktlinjerna men inte så mycket mer”, säger hon och berättar att hon känner till dem via 

intranätet Fia där hon tidigare handskats med andra styrande dokument i sitt arbete.  

Hon antar att de är strukturerade som andra styrdokument och säger att om man inte 

riktigt vet hur man ska gå tillväga så kan man gå in där och titta. ”Men jag använder inte 

just dem i mitt dagliga arbete”, tillägger hon. Däremot använder hon brevmallarna när 

hon skriver exempelvis protokoll och beslut. ”Det är väl det jag använder mest och 

dagligen”, säger hon.  

Organisationskommunikation 

”Då tänker jag på information till all personal internt”, säger hon när vi frågar vad 

begreppet innebär för henne. Hon känner sig absolut delaktig i den ”Klart man sprider 

en del som kommer in, sprider vidare information till resten av ledningen som sprider sig 

vidare därifrån”, säger hon.  

Organisationens interna och externa kommunikation 

Hon tycker att den interna och den externa kommunikationen skiljer sig åt en aning. 

”Den interna är så blandad, både smått och stort och mycket som inte behövs 

egentligen. Den externa är mer övergripande”, sammanfattar hon.  
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Hon berättar att hon har ganska bra koll på den externa webbsidan eftersom hon tidigare 

hade en hel del telefonkontakter med kunderna och hjälpte dem att leta information där.  

Intern kommunikation 

När det gäller hur den interna kommunikationen fungerar tycker hon att den 

övergripande sprider sig ganska bra men att nyheter och stödfunktioner är mer dold i det 

dagliga arbetet, att man får leta mer. ”Ledningens kommunikation trillar ner och läggs ut 

på Fia direkt men sen hur det sprider sig i organisationen hur var och en tar del av den, 

om det är via chefen eller via Fia. Men jag tror att man har blivit bättre på att gå in och 

leta information än vad man var förr”, säger hon. Hon funderar också på vart gränsen 

går för medarbetaransvaret ”Hur mycket ansvar ska läggas på medarbetarna för att själv 

ta reda på information?”, säger hon undrande.  

Hon tycker att internkommunikation handlar om när det händer något i organisationen 

och att det handlar om styrnings- och ledningsfrågor. Det kan också vara administrativa 

frågor, det mesta som berör arbetet. ”Men det viktigaste är väl vad ledningen vill”, säger 

hon. 

”Forum är bra, jag är fascinerad av att det oftast är samma personer som använder sig av 

den. Jag läser för att se vad andra tycker och tänker men skulle själv aldrig använda eller 

skriva där så. Men känner inte att jag har någon nytta av den, kan vara positivt för en 

person som vill uttrycka sig mycket. Man kan också få reda på saker ibland”, säger hon 

om diskussionsfunktionen på intranätet.  

Vikten av kommunikation 

Själv får hon information via sin chefs mejl, på medarbetarinformationen och via 

intranätet. ”Jag vill ha information både via tekniken och muntligt, det beror på vad det 

handlar om”, menar hon. 

”Det är väl klart det är bra att få veta vad som händer och sker för att kunna vara med i 

diskussioner och känna sig delaktig och känna att arbetet är en del i helheten, skulle man 

inte hänga med skulle det kännas tråkigt”, säger hon. Hennes chef är bra på att förmedla 

organisationens visioner, mål och strategier ”Vi är ju delaktiga för att nå mål, vår 

avdelning måste göra sin del för att nå målen. Jag är lite inblandad i målen eftersom jag 

arbetar mer med dem”, säger hon.  
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Bilden av Försäkringskassan 

Hon tycker att Försäkringskassans ansikte utåt inte är det bästa men känner sig samtidigt 

delaktig i den. Vidare tycker hon inte att hon kommunicerar någon bild av 

Försäkringskassan ”Jag berättar väl mer”, förklarar hon. 

Försäkringskassans profil och image  

Hon tycker inte att hon har någon koll på Försäkringskassans image ”Bilden beror nog 

mycket på media. Och om man har ärende eller inte hos Försäkringskassan spelar nog 

också roll om det blir positiva eller negativa svar”, resonerar hon och fortsätter ”Vi 

kanske inte är så dåliga som vi tror att vi är, media framställer en hemsk bild av oss med 

många missnöjda kunder”.  

 

5.4 Intervju 4, kvinna i 45‐årsåldern 

Den sista personen vi intervjuade arbetar som miljöansvarig vilket innebär att säkerställa 

att Försäkringskassan har ett fungerande miljöarbete och arbetar med viktiga frågor där 

man har stor miljöpåverkan. Hon har arbetat på myndigheten i 7 år och har tidigare 

arbetat med inköp och haft olika roller där.  

Styrdokument och mallar för kommunikation 

Hon känner till att de finns ”Oj, ja det skulle vara riktlinjerna då, har inte granskat så 

noggrant men känner till de olika dokumenten. Det har pratats om dem men jag läser 

också på Fia... Men de dokument som redan finns läser jag inte igenom så det är väl mer 

om de ändras eller något sådant”, förklarar hon. Hon tycker absolut att de fyller en 

funktion ”Men det svåra är att veta vad som finns eller inte och hur man får tag på dem. 

Antingen ringer man eller kollar via Fia, men Fia är lite som finns i sjön, det finns där 

men det är svårt att hitta det man söker”, säger hon.  

”Ja det finns massor med fina mallar”, svarar hon på frågan om vilka mallar hon känner 

till och fortsätter ”textmallar och Power Point-presentationer. Jag fick kännedom om 

dessa när jag var assistent för länge sedan. Men det var ingen visade dem för mig, jag fick 

leta”. Hon använder dem till presentationer, PM och så vidare men tycker att det borde 

vara mer rubricering på vissa mallar så att man vet vad man ska fylla dem med.  
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Organisationskommunikation 

”Ja det är väl hur man vill föra ut budskap internt och externt, hur Försäkringskassan ska 

fungera”, anser hon ingår i begreppet och tycker att hon har en del i det ”Vi vill bidra i 

rätt kanaler och där har jag frågat när det är lämpligt för oss att komma ut med vad och 

när. Jag skulle vilja ha en årscykel för när det passar. Vi skulle kunna göra fler insatser 

samtidigt, vi vill inte bara skicka ut informationen via Fia. Eftersom informationsflödet 

är så stort drunknar viss information”, säger hon.  

Organisationens interna och externa kommunikation 

”Jag tycker den senaste tidens händelser, exempelvis kampanjen Ge bort en idé och få en 

gammal sak, där förstår man inte internt det som kommuniceras externt. Man måste vara 

tydligare i den interna kommunikationen och informera mer om externa kampanjer. I 

och med senaste kampanjen kände sig många trampade på tårna internt, man borde ha 

förankrat det internt först och främst, förklarat varför. Just frågan varför hade kunnat 

skapa mer förståelse internt”, säger hon. Hon tycker att hon har koll på 

Försäkringskassans externa kommunikation eftersom hon tycker att det är roligt med 

marknadsföring och reklam. Vidare tycker hon att de kommunicerar att 

Försäkringskassan har ett bra miljöarbete via den externa webbplatsen ”Så i min roll 

känner jag att jag kan vara delaktig och påverka lite”, säger hon.  

Intern kommunikation 

”Jag sitter i en position där jag får mycket information men jag tror att många sitter i en 

position där de inte får det. Det fastnar i mellanledet chefer och det kommer inte riktigt 

ner. Jag känner mig inte för lite informerad, men jag vet att de finns dem som gör det. 

Den strategiska kommunikationen fastnar oftast”, säger hon och fortsätter ”Det viktiga 

är att man vet vad som händer och vart man är på väg, de olika målen samt att man vet 

om något har hänt, någon särskild händelse reklam och marknadsföring, nya ändringar 

med mera”.  

Hon berättar att det händer att hon får reda på saker när man träffas och fikar. Att det 

kan vara bra med lite informella kanaler också ”Visst kan det vara bra om man missat 

något, så det gäller att man lyssnar och tar in”, säger hon. Hon tycker att det är ner 

viktigt med externa nätverk som underlättar arbetet, att man ibland vet att något är på 

gång och så vidare. 
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Om Forum på intranätet tycker hon en del ”Den är spännande, extremt öppet och vissa 

vågar skriva vad som helst! Cheferna verkar inte granska vad som skrivs där eftersom de 

jobbar kvar”, skämtar hon. Hon har använt den några gånger för att berätta vad som 

händer inom miljöarbetet och då mer förklarande. 

Vikten av kommunikation 

Hon får sin information via chefen, Fia, DS och via media ”Vi är väldigt informerade 

och sitter på många möten där vi får mycket information och diskuterar mycket”, förkla-

rar hon. Hon vill gärna ha information både via teknik och öga-mot-öga ”Bara man vet 

vad det är för information så kan jag föredra att det kommer via mejl, har man inte del-

tagit på ett möte eller fört slarviga anteckningar så missar man den informationen så då 

föredrar jag det skriftligt. Men skulle jag bli uppsagd vill jag ha det öga mot öga och få en 

motivering”, förklara hon. 

”Det är viktigt att man får feedback och får veta vad som händer och att man känner att 

det är meningsfullt. Målbilden är väldigt viktig för att alla ska veta vad man jobbar för 

och vilken riktning vi ska”, säger hon. Vidare tycker hon att hennes chef bidrar väldigt 

mycket till förståelsen av visioner, mål och strategier.   

Bilden av Försäkringskassan 

Hon är jätteimponerad av den externa webbplatsen och tycker att intranätet är riktigt bra 

”Det kan vara svårt att känna sig delaktig, internt känner jag mig jättestolt, men den 

externa bilden identifierar jag mig inte med. Bilden som framställs i media vinklas och 

det som lyfts fram stämmer inte riktigt med verkligheten. Många far illa av lagarna men 

dessa kan vi inte göra något åt. Det är fler som är nöjda än som är missnöjda” säger hon 

och fortsätter ”Men jag berättar om hur man kämpar hårt både hemma och över 

Internet”. 

Försäkringskassans profil och image  

Hon känner till organisationens image ”Nu kommer jag inte ihåg men jag har tittat på 

mätningen och vi hade inte ökat, men på något område hade vi ökat”, säger hon. Hon 

tycker att Försäkringskassan kan göra mer för att höja den ”Internt hur vi lyfter varandra 

och kanske mer undersökande journalistik. Måste förklara mer internt varför man gör 

vissa kommunikationsinsatser. Man borde synka ihop mer internt för att vara enhetliga”, 

avslutar hon med.  
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6 Analys 
I det här kapitlet knyter vi samman teorin med empirin. Vi delar in kapitlet i samma ämnesrubriker 

som i empirin och analyserar samtliga fyra intervjuer under respektive rubrik för att på så vis hålla ihop 

analysen inom varje område.  

6.1 Styrdokument och mallar för kommunikationen 

Samtliga respondenter känner till att det finns styrdokument för kommunikationen i 

Försäkringskassan, men ingen vet riktigt vilka de är. Trots att vi frågar om vilka styrdo-

kument de känner till som på ett eller annat sätt har med Försäkringskassans kommunikation att 

göra nämner ingen kommunikationspolicyn. Det är ändå, liksom Erikson påpekar, det 

styrdokument som är övergripande för hur en organisations arbete med kommunikation 

ska bedrivas. Inte ens den respondent som är chef säger sig spontant känna till något av 

de styrdokument som har med kommunikationen att göra ”Jag vet att det finns men det 

är ingenting som jag arbetar aktivt med”, säger han.  Respondenten som arbetar som 

handläggare känner till de språkliga riktlinjerna bara för att hon är intresserad av språk 

men hon tycker ”att de är töntiga” och att riktlinjerna för telefonkontakter ger henne ett 

gott skratt.  

Några av dem tycker ändå att de fyller en funktion, dels för den externa kommunikatio-

nen och dels för att vet man att de finns kan man titta i dem när man behöver. Ena re-

spondenten säger också att hon inte tycker att de rör henne för att det tillhör ledning och 

styrning vilket inte är hennes uppgift. Ingen av dem har fått information om de styrande 

dokumenten av sin chef. Detta bekräftar vad Johansson skriver om att först när chefen 

tolkat och förädlat dem kan de fungera som styrande.  

6.2 Organisationskommunikation 

Trots att begreppet är vetenskapligt är det ändå tolkningsbart och därmed intressant att 

fråga vad respondenterna anser ingår i begreppet. Alla svarar spontant saker som intranä-

tet, enbart internkommunikation, styrning av en enhetlig kommunikationsprofil utåt och 

inåt, information till all personal, hur man för ut budskap internt och externt, hur För-

säkringskassan ska fungera. Det visar att begreppet även spontant inte är så tydligt och 

kan tolkas olika liksom inom forskningsvärlden. Dahlfeldt et al. visar på att organisa-

tionskommunikation inte direkt tillhör något akademiskt område utan kan kopplas till 

flera akademiska områden. Även Simonsson påpekar detta och tillägger att det enkelt 

uttryckt handlar om organisationers formella och informella kommunikation. 
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Respondenterna lägger ändå störst vikt vid den interna kommunikationen i begreppet 

vilket Johansson och även Dahlfeldt et al. bekräftar att forskarna tidigt ansåg också, att 

det enbart var det som skedde inom en organisation. Samtliga respondenter tycker att de 

är en del av den, en både internt och externt och de andra bara internt, och ger exempel 

på hur de är med och sprider information internt på ett eller annat sätt. Falkheimer och 

Heide menar också att traditionellt sett står organisationskommunikation för den interna 

kommunikationen men att det ska betraktas som ett samlingsbegrepp för en organisa-

tions alla former av kommunikation.  

6.3 Organisationens interna och externa kommunikation 

När det gäller synen på förhållandet mellan Försäkringskassans interna och externa 

kommunikation verkar samtliga respondenter tycka att det skiljer sig åt. De gör bland 

annat skillnad på innehållet ”Den interna är så blandad, både smått och stort och mycket 

som inte behövs egentligen. Den externa är mer övergripande”, säger en respondent. En 

annan säger att hon inte känner sig delaktig i den externa bilden och att 

Försäkringskassan i sin senaste kampanj svärtade ner varumärket och i stället borde 

använda personalens kunskap bättre i den externa kommunikationen för att höja 

anseendet. Det menar även Cornelissen när han påpekar att en viktig del av 

organisationskommunikationen är att upprätthålla och bevara en organisations rykte. 

Respondenten som är miljöansvarig tycker sig ha ganska bra koll på Försäkringskassans 

externa kommunikation men pratar då bara om den del som innebär marknadsföring 

med reklam. Hon påpekar att det har en dålig förankring internt men skulle fungera 

bättre om man förklarade meningen med reklamen, varför. Cornelissen bekräftar det i 

sitt synsätt på att organisationskommunikation ska fokusera på hur en organisation 

framstår inför såväl externa som interna intressenter. 

6.4 Internkommunikation 

”Kommunikation är väldigt svårt”, tycker en respondent, ”det fungerar inte perfekt inom 

Försäkringskassan, men säg inom vilken myndighet i den här storleken som det gör det”. 

Det kan verka lite uppgivet och som om det inte värderas tillräckligt högt. Det bekräftar 

också Falkheimer och Heide med att den interna kommunikationen har oftast lägre sta-

tus i organisationer än den externa på grund av att den externa lättare kan visa på effek-

ter eller vinster.  
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Alla fyra respondenter vittnar på lite olika sätt om att den interna kommunikationen är 

beroende av kommunikationen mellan chef och medarbetare. Den miljöansvarige säger 

att hon sitter i en position där hon får mycket information men att hon också är medve-

ten om att många sitter i positioner där de inte får det. Att det fastnar i mellanledet av 

chefer och inte når riktigt ner. Ett problem som Johansson också bekräftar när hon me-

nar att chefer ofta fastnar i en slags informativ och fördelande kommunikation och inte 

sätter informationen i en kontext eller relaterar den till medarbetarens arbete. Respon-

denten som är chef på IT-avdelningen beskriver också mellanledet som ett slags hinder 

fast åt andra hållet, han kallar det för laxtrappan och att det är för stora filtereffekter. Det 

bekräftas av Johansson som menar att den interna kommunikationen ska syfta till att 

skapa mening och motivera de anställda att delta för att nå organisationens mål. 

6.5 Vikten av kommunikation 

Alla fyra respondenter upplever att de får merparten av sin information av chefen, an-

tingen på regelbundna möten eller via mejl. De tar också del av informationen på intra-

nätet Fia men som den administrativa assistenten uttrycker det ”Hur mycket ansvar ska 

man lägga på medarbetarna för att själv ta redan på information?”. Hur innehållsrik in-

formationen är styr deras syn på hur de vill ha informationen. IT-chefen säger att han 

gärna får faktabaserad information via tekniken medan mervärdebaserad information vill 

han ha öga-mot-öga. Handläggaren säger hon föredrar att kommunicera öga mot öga 

men att få information via tekniken. Det visar även Stein på genom sin studie om hur 

relevant det strategiska valet av verktyg är för kommunikationen ska uppfattas som inne-

hållsrik. Skriven information anses inte lika innehållsrik och effektiv som information 

öga-mot-öga eller via telefon. 

Det är viktigt med återkoppling och att bli uppdaterad på vad som händer i organisatio-

nen säger några av respondenterna. De tycker också att deras chefer är bra på att för-

medla mål och visioner till dem. Respondenten som är chef viktar kommunikationen till 

nästan 100 procent viktig i och med att han är just chef och därför kommunicerar större 

delen av sin tid. Det menar också Simonsson med att den tyngsta delen i kommunika-

tionsprocessen ligger i vad medarbetarna gör, tolkar och använder informationen de får. 

Att den skapar mening.  

En av respondenterna säger att det är svårt att ta till sig alla policys, att det finns så 

mycket man ska följa, ta till sig och förstå. Det menar Weick är ett av problemen med 

Kicki Lindh (MKV) och Emelie Olsson (Info PR)          39 (49) 
 



sense making, det som kallas mångtydlighet och innebär att mottagaren har svårt att pri-

oritera och att informationen kan tolkas på olika sätt. 

”En viktig och försummad del är småpratet, att använda lunchstunder och fikastunder 

till att prata kring arbetsuppgifter, inriktningar med mera. Det är en försummad del och 

inte minst vi chefer skulle kunna vara mer aktiva i denna form av kommunikation” säger 

chefen på IT-avdelningen. Även de andra pratar om att de sägs en hel del på exempelvis 

fikaraster som kan vara viktig information. Isaacs menar på att dialogen som sker när 

man pratar med tyngdpunkten på en central fråga skapar en gemensam mening och ökad 

förståelse för varandras åsikter. Att tänka tillsammans innebär att man inte bara för fram 

sin egen åsikt utan också lyssnar och ta till sig vad andra tycker och på så sätt hitta 

möjligheter till lösning. Även Dixon hävdar att dialogen är viktig för att slippa 

förutfattade meningar som begränsar människor i sitt tänkande och i stället skapa ny 

förståelse. 

6.6 Bilden av Försäkringskassan 

”Det kan vara svårt att känna sig delaktig, internt känner jag mig jättestolt, men den 

externa bilden identifierar jag mig inte med. Bilden som framställs i media vinklas och 

det som lyfts fram stämmer inte riktigt med verkligheten. Många far illa av lagarna men 

dessa kan vi inte göra något åt. Det är fler som är nöjda än som är missnöjda” säger hon 

som är miljöansvarig. ”Det ser ju inte så bra ut eftersom vi de sista åren har fått klä skott 

för negativa åsikter i och med ändrad lagstiftning i kombination med ändrad 

organisationsförändring som kanske inte varit 100-procentigt fungerande. Ärenden har 

blivit stackade på hög och vi har fått dålig press under några år” berättar chefen på IT-

avdelningen. De andra ger liknande beskrivningar. Det här innebär att de har svårt att 

identifiera sig med Försäkringskassan på ett sätt som skulle stärka myndighetens 

identitet. För som Belasen menar är de anställda utan tvekan de viktigaste budbärarna 

och som i bästa fall också är organisationens främsta ambassadörer. Även Falkheimer 

och Heide anser att det optimala är att medarbetarna kan ”vara varumärket”. 

Respondenterna står ändå upp för sin arbetsplats och vill gärna bättra på bilden av sin 

arbetsplats genom att de pratar om hur deras bild ser ut av Försäkringskassan med 

vänner och bekanta. Chefen på IT-avdelningen får ofta ge en förklarande bild av 

myndigheten där han försöker lyfta fram den positiva nyttan av den sociala försäkringen. 

Att medarbetarna agerar så säger Cornelissen är viktigt då de står för organisationens 
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trovärdighet och samstämmighet. Han menar att medarbetarna är centrala ambassadörer 

för organisationen och att det därför är viktigt att de identifierar sig med den. Strid 

påpekar att det är viktigt för organisation att se medarbetarna som ett ansikte utåt, att 

informationen de bär med sig oftast når ut externt. Han menar att det är viktigt att både 

bilden som organisationen sänder ut och den som de anställda speglar måste stämma 

överrens med varandra. 

6.7 Försäkringskassans profil och image 

Försäkringskassans image är låg enligt tre av respondenterna och har inte blivit bättre 

utan de upplever att den försämrats i senaste mätningen. Den fjärde respondenten säger 

att hon inte har någon koll på Försäkringskassans image men säger ”Vi kanske inte är så 

dåliga som vi tror att vi är, media framställer en hemsk bild av oss med många missnöjda 

kunder”. Det speglar lite deras känsla för hur kommunikationen fungerar något som i 

slutändan är viktigt för organisationens profil, image och identitet enligt Williams.  

Den miljöansvarige säger att Försäkringskassan kan göra mer internt för att höja imagen 

genom att lyfter varandra mer internt och att man förankrar den externa 

kommunikationen bättre internt. ”Man borde synka ihop mer internt för att vara mer 

enhetlig”, säger hon vilket stämmer med Williams syn på att skapa en entusiasm inom 

organisationen och ett engagemang hos medarbetarna som sedan reflekteras utåt och ger 

högre image. 
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7 Slutsats 
Här besvarar vi syfte och frågeställningar och diskuterar en del om egna iakttagelser och om framtida 

forskning.  

Redan när vi tog del av de styrande dokument som finns kring organisationens kommu-

nikations kunde vi läsa att man skiljer på den interna och den externa kommunikationen. 

Det nämns dock att det gäller för all kommunikation, medan exemplen nästan uteslutan-

de handlar om den externa kommunikationen. På så vis verkar det viktigare att följa rikt-

linjer och policys vad det gäller extern kommunikation än när det gäller intern kommu-

nikation. För medarbetaren blir styrdokumenten för kommunikation något som man 

tycker sig inte behöver kunna eller ens känna till och de hjälper inte heller till att skapa 

mening som i slutändan ger organisationen en stärkt profil och image. Försäkringskassan 

har ingen genomtänkt strategi för hur dessa styrdokument ska kommuniceras ut för att 

öka medarbetarnas kännedom om dem. 

Medarbetarna vi intervjuat förhåller sig rätt lika inför organisationens gällande verktyg 

för kommunikationen internt. Lika på så vis att de inte lägger så stor vikt på att följa de 

styrdokument som finns, om man ens känner till dem. I de fall man har kunskap om 

dem så tycker man i ett första skede att de är till för den externa kommunikationen och 

att det inte är lika viktigt att följa exempelvis språkpolicy och grafik profil när det gäller 

intern kommunikation. Ingen av respondenterna använder sig av styrdokumenten i den 

interna kommunikationen. Däremot använder de gällande mallar i ganska hög utsträck-

ning och känner sig bekväma med det. Det innebär dock bara att ramen blir rätt, innehål-

let kan fortfarande gå stick i stäv med det som reglerar de bitarna i kommunikationspoli-

cyn, språkliga riktlinjerna eller i den grafiska profilen. 

Som medarbetare ser man internkommunikationen i första hand som något man får från 

sin chef men även det som läggs ut på intranätet Fia. Som i många andra organisationer 

nu för tiden så är tekniken ett starkt informationsverktyg och även här används intranä-

tet tillsamman med mejl som en viktig del av den interna kommunikationen. Det innebär 

att medarbetarna till stor del själva ska söka den information och styrning som finns 

kring kommunikationen. Medarbetarna vi intervjuat vill dock ha sin information både via 

teknik och öga-mot-öga, det beror på informationens karaktär och på hur viktig den är. 

Det verkar också finnas ett beroende av att medarbetarna lär av varandra i dagliga arbe-

tet. För även om man vet att det ska finnas information tycker de att det ibland är svårt 
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att hitta den, speciellt på intranätet Fia. Men vänder sig helt enkelt till varandra för att få 

veta. 

Medarbetarna ser tyvärr sin del i organisationens bild utåt som ganska liten eller ingen 

alls. De beskriver bilden som väldigt medial och därmed snedvriden. Men samtidigt ver-

kar det finnas en medvetenhet att om bara deras del i den bilden ökar skulle den se bättre 

ut. Det skulle också få en höjande effekt på Försäkringskassans image.  

Även om vår avsikt inte varit att göra en kvantitativ studie med möjlighet att generalisera 

resultatet har det ibland varit svårt att låta bli att ändå dra generaliserande slutsatser. Det 

känns så uppenbart i respondenternas svar att vissa delar av hur kommunikationen ska 

gå till inte når fram och att det påverkar organisationens profil och image. 
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8 Egen diskussion 
Här redogör vi våra egna tankar om resultaten och om studien. Vi blickar även framåt genom förslag 

på fortsatt forskning. 

Vi tycker att samtliga intervjuer har var för sig gett en bra inblick i hur enskilda medarbe-

tare i Försäkringskassan resonerar kring kommunikationen i organisationen. Ibland rätt 

så olika, men sammantaget rätt så lika vad det gäller vikten av styrning i dessa frågor. Det 

verkar vara svårt att svara på varför man inte tycker att det är viktigt, antagligen för att 

man prioriterar andra styrande dokument, eller som ena respondenten uttryckte sig: 

”Man kan ju inte känna till allt som står i de där styrdokumenten”. 

Nej, det tycker inte vi heller. Men vissa övergripande styrande dokument rör faktiskt alla 

och kännedomen om dem borde vara högre. Vad ska man annars ha dem för? Vi frågar 

oss också om det är så att just kopplingen mellan dessa övergripande styrdokument för 

kommunikationen och imagen inte är tillräckligt tydligt för att ledningen ska vikta den 

därefter?  

Att känslan för kommunikationen internt och externt borde hänga ihop mer för att stär-

ka hela organisationen tycker vi verkar ganska uppenbart. Även om vi bara intervjuat fyra 

personer av Försäkringskassans cirka 12 500 anställda berättar de saker som klart visar 

att man inte arbetar med frågorna integrerat och prioriterat.  

 

8.1 Förslag på framtida forskning 

Något vi är nyfikna på är om en organisation kan höja sin image bara genom att lägga 

större vikt vid att höja kunskapen om hur kommunikationen internt i organisationen ska 

se ut och hur man ska uttrycka sig. Om det skulle ge en helhetsbild internt och externt 

som överrensstämmer hos såväl medarbetarna som intressenterna.
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
Hej och tack för att du ställer upp på vår studie. Du kommer att vara anonym när vi re-

dovisar resultatet i vår studie, vi har inget intresse att visa vem du är personligen utan 

redovisar bara vem du är och vad du tycker som medarbetare i Försäkringskassan.  

Inledande frågor 

Vi tänkte inleda med lite frågor om din roll i Försäkringskassan: 

– Vad har du för titel? 

– Vad är dina arbetsuppgifter? 

– Hur länge har du arbetat på Försäkringskassan? 

– Har du arbetat med något annat inom Försäkringskassan tidigare? 

Styrdokument och mallar för kommunikationen 

– Vilka styrdokument känner du till som på ett eller annat sätt har med Försäkringskas-

sans kommunikation att göra?  

– (Hjälp: Språkliga riktlinjer, grafisk profil, kommunikationspolicy) 

– (Hur fick du kännedom om styrdokumenten?) 

– (Vad tycker du om styrdokumenten?) 

– (Hur tycker du att de fyller en funktion?) 

– (Hur använder du dem i ditt dagliga arbeta?) 

– (Om inte, varför – vad skulle kunna få dig till att använda dem?) 

– Vilka mallar känner du till inom Försäkringskassan? 

– (Hur fick kännedom om dem?) 

– (Vad tycker du om Försäkringskassans mallar?)  
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– (Hur använder du dig av Försäkringskassans mallar?) 

– (Om inte; varför använder du dig inte av Försäkringskassans mallar?) 

– (Vad skulle få dig att använda dem?) 

Organisationskommunikation 

– Vad anser du ingår i organisationskommunikation? 

– (Hjälp; internkommunikation, externkommunikation, ledarskapskommunikation, PR, 

marknadsföring) 

– (Hur ser du på din del av organisationens kommunikation?) 

Organisationens interna och externa kommunikation 

– Hur ser du på organisationens interna respektive externa kommunikation? 

– (Hur ser du på förhållandet mellan intern och extern kommunikation?) 

– Hur väl känner du till organisationens externa kommunikation? 

– (På vilket sätt är du delaktig i den externa kommunikationen?) 

– (Hur använder Försäkringskassan marknadsföring som en del av organisationskom-

munikationen?) 

Internkommunikationen 

– Hur tycker du att kommunikationen fungerar internt inom Försäkringskassan (både 

strategiskt och arbetsrelaterat)? 

– (Vad anser du ingår i intern kommunikation?)  

– (Vilka delar anser du är viktiga inom den?) 

– På vilket sätt deltar du i något informellt nätverk på arbetet?  

– (Hur använder du informella nätverk?) 

– Vad tycker du om funktionen Forum på intranätet?  

– (Har du nytta av den och i så fall på vilket sätt?) 

Vikten av kommunikation 

– På vilka sätt får du information?  

– (Hur tar du del av den?) 
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– (På vilket sätt tycker du att kommunikationen är viktig för ditt arbete?)  

– (Hur tycker du att det skapar mening för ditt arbete och din motivation?) 

– Hur tycker du din chef bidrar till att du förstår och använder organisationens visioner, 

mål och strategier?   

– (Hur delaktig känner du dig i organisationens mål?) 

– Vad föredrar du för kommunikationssätt, via teknik eller öga mot öga? 

Bilden av Försäkringskassan 

– Hur ser du på Försäkringskassans ”ansikte utåt”? 

– (På vilket sätt känner du dig delaktig i den helhetsbilden?)  

– Hur kommunicerar du bilden av Försäkringskassan i din vardag (exempelvis inför 

familj och vänner, blogg, Facebook)? 

– (Hur associerar och identifierar du dig med Försäkringskassan?) 

Försäkringskassans image 

– Vad vet du om Försäkringskassans image?  

– (På vilket sätt känner du dig delaktig i den?) 

Avslutande frågor 

– Är det något du vill tillägga? 

– (Tycker du att vi har glömt att fråga om något?) 

–  

 

Tack för att du tog dig tid att medverka i vår studie! 
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